
Számlanyitás, megbízások 

A számlanyitás történhet személyesen, vagy az Interneten keresztül. Az első esetben 
besétálunk a befektetési szolgáltató (ismertebb néven brókercég) irodájába, fiókjába, 
ügynökségébe, ahová magunkkal kell vinni személyi igazolványunkat és lakcímkártyánkat, 
valamint adókártyánkat. Amennyiben jogi személyként (jellemzően cégként) nyitnánk 
számlát a legtöbb brókercég az alábbi iratokat kéri: Cégkivonat (egy hónapnál frissebb), 
aláírási címpéldány, adóbejelentkezési lap, bankszámlaszerződés. Egyes cégek ezeken felül is 
további iratokat kérhetnek, érdemes tájékozódni a számlanyitás előtt telefonon. Az 
Internetes számlanyitás jelentős könnyebbséget jelent, de sajnos nem jelenti azt, hogy 
valóban nem kell felkelnünk a fotelből, legalább egyszer ahhoz, hogy tőzsdézhessünk. A 
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény rendelkezései 
alapján minden befektetési szolgáltató köteles ügyfeleit azonosítani. Ezért egyszer be kell 
mennünk az adott brókercég fiókjába, irodájába, ahol rövid adategyeztetést követően nyitják 
meg a számlánkat. Az adategyeztetés akkor jöhet létre, azt megelőzően kitöltöttünk 
valamilyen regisztrációs űrlapot a brókercég honlapján.  

Ezt követően nyitják meg számunkra az ügyfélszámlát, és ehhez természetesen külön 
ügyfélszámot is kap minden személy. Számlánkra pénzt helyezhetünk készpénzben pénztári 
befizetéssel, készpénzben. A másik, kényelmesebb megoldás, hogy átutaljuk a pénzt. Ezt a 
brókercég KELER Rt.-nél vezetett számlájára kell megtennünk. A számlaszámot a fiókban 
megkapjuk, átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfélszámunkat. A 
harmadik megoldás, hogy már meglévő másik számlánk állományát szeretnénk az új 
számlára áthelyezni, szakszóval transzferálni. Ilyenkor a másik számlát vezető brókercégnek 
kell transzferálási megbízást adnunk, amelyet az köteles végrehajtani. A megbízáshoz meg 
kell adnunk az új számlát vezető brókercég KELER Rt-nél vezetett értékpapírszámlájának 
számát (jellemzően kétjegyű szám), és itt is fel kell tüntetnünk a közleményben új 
ügyfélszámunkat. Természetesen semmilyen rendelkezés nem tiltja, hogy több brókercégnél 
vezessünk ügyfélszámát, ha úgy tartja kedvünk.  

Ha számlánkon van a pénz, akkor már adhatunk is megbízást.  

Megbízástípusok:  

-  Limitáras megbízás. Ilyenkor meg kell adni azt az árat ahol vagy annál jobb áron 
teljesíthető a megbízás. Vételnél a megadott áron vagy azalatt teljesülhet a megbízás, 
eladásnál a megadott áron vagy afelett.  
-  Piaci megbízás. Nem kell megadni árat, a rendszer az akkor elérhető legjobb áron 
teljesíti a megbízást. Ennek egyetlen kockázata, hogy a megbízás megadásakor nem lehet 
pontosan tudni, hogy mekkora árfolyamon fog teljesülni.  
- Stop limit. A stop megbízások a limitáras megbízásokkal szemben fordított logikával 
működnek. Vételnél akkor teljesülnek, ha a piacon lévő árfolyam magasabb, mint a megbízás 
árfolyama. Eladásnál pedig akkor, ha a piacon lévő árfolyam alacsonyabb, mint a megbízás 
árfolyama. Két fő fajtája a stop piaci és stop limit. A stop piaci megbízásnál csak a stop 
árfolyamát kell megadnunk. Ha a piac eléri ezt az árszintet, akkor piaci árfolyamon hajtja 
végre a megbízást. Stop limit esetén meg kell adnunk egy második, limit árfolyamot. Ha a 
stop árfolyamát elérte a piac, megbízásunk aktiválódik, és teljesíti a megbízást, ha a 



limitárfolyam mellett teljesíthető. Más szóval: aktiválódáskor megbízásunk limitáras 
megbízássá alakul.  
- Egyéb: csúszó küszöb, átlagáras megbízás, bújtatott (hidden), jéghegy (iceberg) 
megbízások. Csúszó küszöb: olyan stop megbízás, ahol a stop árfolyam automatikusan 
módosul a piacon meglévő árfolyam elmozdulásával. Átlagáras (VWAP) megbízás: a napi 
átlagáron teljesül a megbízás, itthon nem létezik. Bújtatott megbízás: az ajánlati könyvben 
nem látszó, de létező és teljes értékű ajánlat, itthon nem használják. Jéghegy megbízás: 
Alapok, intézmények szokták használni, csak a valós darabszám töredéke látszik az ajánlati 
könyvben, itthon nem használják.  

Megbízás időtartam:  

- Most megbízás. Ez azt jelenti, hogy ha azonnal nem teljesíthető a megbízás, akkor 
törlődik, be sem kerül az ajánlati könyvbe.  
- Visszavonásig (good-till-cancel) érvényes ajánlat. Megbízásunk értelemszerűen 
mindaddig bennt marad az ajánlati könyvben, amíg vissza nem vonjuk.  
- Meghatározott időtartamra szóló ajánlat. Ilyenkor megadjuk a megbízás 
érvényességének kezdő és végdátumát, amelyek között az végrehajtható.  

Hogyan történik a megbízás végrehajtása?  

Megkülönböztetünk nyílt kikiáltásos és automatizált kereskedelmi rendszerű piacokat. Az 
előbbin az átlagos ügyfél felhívja brókerét, aki a brókercég saját irodájában várja a hívásokat. 
Megadja neki a megbízás paramétereit. Ezt a bróker kötjegyre rögzíti, majd telefonon, vagy 
valamilyen elektronikus rendszeren a tőzsdén lévő segédbrókernek továbbítja az adatokat. A 
segédbróker a megbízás adatait eljuttatja a parketten kereskedési joggal rendelkező 
brókernek, aki (ha teljesíthető), végrehajtja a megbízást. Ilyenkor a brókerek vagy szóban, 
esetleg üvöltözve kötik meg az üzletet, vagy kézjelekkel értetik meg egymást. Nem véletlenül 
mondják, hogy a tőzsdén az adott szó kötelez, hiszen itt kötést nem lehet visszavonni, még 
ha szóban köttetett, akkor sem. A visszaigazolás ugyanazon az úton történik, ahol a megbízás 
végigment, csak fordítva. A parketten lévő bróker a feljegyzéseit odaadja a segéd 
üzletkötőnek, aki telefonon igazolja vissza az irodában ülő brókernek, aki szintén telefonon 
igazolja vissza a kötés teljesülését az ügyfélnek. Nyilt kikiáltásos kereskedés zajlik a nagyobb 
tételű kötéseknél a New York Stock Exchange-en, erről láttunk jelenetet például a 
Tőzsdecápák című filmben. Itthon a Budapesti Árutőzsdén zajlik nyílt kikiáltásos rendszer. 
Elektronikus kereskedelmi rendszer esetén a megbízás útja jóval egyszerűbb, és a teljesülés 
szinte mindig gyorsabb. A telefonon fogadott megbízást az irodában ülő bróker, egy a 
kereskedési terminál előtt ülő brókernek továbbítja, aki a gépbe az adatokat beütve teljesíti 
a megbízást. Mindegyik brókercég irodájában találhatóak ilyen terminálok, ezeken látható az 
adott részvényhez tartozó ajánlati könyv. Elektronikus rendszerben működik mára a BÉT 
összes szekciója, a rendszer neve MMTS.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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