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H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
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KÖZZÉTÉTEL
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. által igénybe vett öt legjelentősebb kereskedelmi volumenű
végrehajtási helyszínre, valamint a végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 65. cikk (6) bekezdésében foglalt
előírás, valamint a 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A tájékoztatással érintett időszak: 2018.01.01. – 2018.12.31.

LAKOSSÁGI ÉS SZAKMAI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
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01. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
i. 5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 2000 kereskedéstől)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
XBUD
57,56%
2
XETR
41,22%
3
XNYS
0,96%
4
XLON
0,14%
5
XHKG
0,10%

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
79,96%
19,13%
0,70%
0,12%
0,03%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%
100%
100%
100%
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1.
1.1.

1.2.

2.

3.
3.1.
3.2.
4.

5.

6.

Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
Ösztönzők
Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
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7.

elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
kommunikációs csatornáit
valamint az ügyféligényeket.

A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
02. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
i. 3. és 4. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 80-1999 kereskedés között)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
XBUD
89,35%
2
XNYS
10,52%
3
XETR
0,11%
4
XPRA
0,01%
5
XNAS
0,01%

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
95,30%
4,65%
0,03%
0,01%
0,00%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%
100%
100%
100%
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
1.1.
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5.

6.

7.

A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
03. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
iii. 1. és 2. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
XNYS
14,57%
2
XBUD
33,17%
3
XETR
0,07%
4
XNAS
0,01%
5
XECM
0,01%

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
6,74%
78,78%
0,04%
0,01%
0,03%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%
100%
100%
100%
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
1.1.
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3.
3.1.
3.2.
4.

5.

6.

7.

Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
Ösztönzők
Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
04. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
i. 5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 2000 kereskedéstől)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
3
4
5

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
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1.2.

2.

3.
3.1.
3.2.
4.

5.

6.

7.

 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
Ösztönzők
Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
05. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
i. 5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 80-1999 kereskedés között)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
3
4
5

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A

6

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
a. az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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06. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások
iii. 1. és 2. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
3
4
5

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
1.1.
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7.

 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló
rendelete alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

07. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
i. Kötvények

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
1.1.
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A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

08. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
ii. Pénzpiaci eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
1.1.
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2.

Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
09. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
i. Kötvények

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
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 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
10. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
ii. Pénzpiaci eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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11. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
c) Származtatott kamatügyletek
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett kamat határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
1.1.
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 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
12. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
c) Származtatott kamatügyletek
ii. Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
1.1.
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5.

Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

13. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
c) Származtatott kamatügyletek
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett kamat határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
1.1.
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3.1.

Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

14. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
c) Származtatott kamatügyletek
ii. Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
1.1.
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 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

15. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
d) Hitel derivatívák
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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16. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
d) Hitelderivatívák
ii. Egyéb hitelderivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
1.1.
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 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

17. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
d) Hitelderivatívák
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
1.1.
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5.

Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

18. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
d) Hitelderivatívák
ii. Egyéb hitelderivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
1.1. A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
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3.
3.1.

Ösztönzők
Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

19. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
e) Származtatott devizaügyletek
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
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1.2.

A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

20. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
e) Származtatott devizaügyletek
ii. Swapügyletek, tőzsdén kivüli határidős ügyletek és egyéb szarmaztatott devizaügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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22. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
e) Származtatott devizaügyletek
ii. Swapügyletek, tőzsdén kivüli határidős ügyletek és egyéb szarmaztatott devizaügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
1.1.
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 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

23. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
f) Strukturált pénzügyi eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
1.1.
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A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
24. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
f) Strukturált pénzügyi eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
1.1.
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Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

25. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
g) Származtatott részvényügyletek
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
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 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

26. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
g) Származtatott részvényügyletek
ii. Swapügyletek és egyéb származtatott részvényügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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27. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
g) Származtatott részvényügyletek
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
1.1.
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 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

28. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
g) Származtatott részvényügyletek
ii. Swapügyletek és egyéb származtatott részvényügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
1.1.
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5.

Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.

29. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
h) Értékpapírosított derivatívák
i. Opciós utalványok és certifikát derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
XBUD
99,84%
2
XNYS
0,15%
3
4
5

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
98,95%
1,04%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
1.1.
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3.1.

Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
30. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
h) Értékpapírosított derivatívák
ii. Egyéb értékpapírosított derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
1.1.
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 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
31. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
h) Értékpapírosított derivatívák
i. Opciós utalványok és certifikát derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
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 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
32. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
h) Értékpapírosított derivatívák
ii. Egyéb értékpapírosított derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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33. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
1.1.
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 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
34. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
ii. Egyéb árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedlemi derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
1.1.
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A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
35. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
i. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
1.1.

41

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu

3.2.

A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
36. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
ii. Egyéb árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedlemi derivatívák

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
1.1.
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 az ügyfél határozott utasítását.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
2.

37. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
j) Árfolyamkülönbözeti ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
213800VB75KAZBFH5U07
100%
2
3
4
5

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
100%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
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 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
38. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
j) Árfolyamkülönbözeti ügyletek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
213800VB75KAZBFH5U07
100%
2
3
4
5

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
100%
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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39. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
XNYS
91,68%
2
XETR
7,88%
3
XLON
0,44%
4
5

NEM

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
89,71%
8,09%
2,21%

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
100%
100%
100%

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
1.1.
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 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
40. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
1.1.
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A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
41. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
l) Kibocsátási egységek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
1.1.
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3.2.

A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
42. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
l) Kibocsátási egységek

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
1.1.
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 az ügyfél határozott utasítását.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
2.

43. tábla
Végrehajtási helyszín (lakossági ügyfelek)
m) Egyéb eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás

1.1.

1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
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 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
44. tábla
Végrehajtási helyszín (szakmai ügyfelek)
m) Egyéb eszközök

Eszközkategória
Eszközosztály (Osztály)
Annak bejelentése, hogy az
előző évben kereskedési
naponként átlagosan <1
kereskedés volt-e
A kereskedési volumen
A kereskedett volumennek
szerint rangsorolt első öt
a teljes volumenhez
Sorrend
végrehajtási helyszín
viszonyított százalékos
(csökkenő sorrendben)
aránya az adott Osztályban
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
3
N/A
N/A
4
N/A
N/A
5
N/A
N/A

IGEN

A végrehajtott megbízásoknak az összes
megbízáshoz viszonyított százalékos
aránya az adott Osztályban
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Passzív
Agresszív Irányított
megbízások megbízások megbízások
százalékos százalékos százalékos
aránya
aránya
aránya
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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A végrehajtás minőségére vonatkozó tájékoztatás
1. Az értékelés szempontjai
A Bank a végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 a pénzügyi eszköz nettó ára,
 a megbízás költsége,
 a végrehajtás időigénye,
 a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
 a megbízás nagyságrendje,
 a megbízás jellege,
 a megbízás végrehajtása szempontjából releváns egyéb megfontolás.
1.2. A felsorolt szempontok súlyozását a Bank az alábbi tényezőkre figyelemmel végzi el:
 az ügyfél tulajdonságai, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is,
 a megbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel jár,
 a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői,
 azon végrehajtási helyszínek jellemzői, amelyekhez a megbízás továbbítható,
 az ügyfél határozott utasítását.
2.
Szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és összeférhetetlenség
Az igénybe vett végrehajtási helyszínek és a Bank között nem áll fenn szoros kapcsolat, közös tulajdonlás és
összeférhetetlenségi helyzet.
3.
Ösztönzők
3.1. Az ügyfélmegbízások meghatározott végrehajtási helyszínre irányításáért a Bank díjazást, kedvezményt vagy nem
pénzbeli juttatást nem fogad el.
3.2. A Bank az egyes végrehajtási helyszínektől kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikk (9) bekezdése szerint fogad el
ösztönzőket, amelyekről ügyfeleit tájékoztatja.
4.
A végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyidőszakban
A tárgyévben a 2018.01.03.-i, a 2018.04.10.-i, valamint a 2018.10.05.-i dátumú végrehajtási politikák voltak
hatályban. A tárgyévben a Bank által igénybe vett végrehajtási helyszínek köre az Interactive Brokers LLC
szolgáltatóval egészült ki.
5.
Az egyes ügyfél-kategóriákra vonatkozó végrehajtási feltételek
A végrehajtási politika hatálya a lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira terjed ki. E megbízásokat a Bank az
ügyfél-kategóriák szerinti különbségtétel nélkül hajtja végre.
6.
A végrehajtási helyszín kiválasztásának nem költségalapú szempontjai
A Bank a végrehajtási helyszín kiválasztása során figyelembe veszi a végrehajtási helyszín
 nagyságát,
 piaci megítélését,
 partnerkockázatát,
 elszámolásának minőségét, gyorsaságát megbízhatóságát,
 rendelkezésre állási idejét, üzleti óráit,
 kommunikációs csatornáit
 valamint az ügyféligényeket.
b. az ügyféligényeket.
7.
A végrehajtás minőségével kapcsolatos adatok és eszközök felhasználásának bemutatása
A Bank a jelen elemzés elkészítése során nem használt fel a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete
alapján közzétett adatokat és összesített adatszolgáltatótól származó adatokat.
1.1.
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