
Következtetések és elemzések összefoglalása 
 

a)  a végrehajtás minőségének értékelése során a vállalkozás által az olyan végrehajtási tényezőknek 
tulajdonított relatív fontosság magyarázata, mint például az ár, a költségek, a gyorsaság, a 
végrehajtás valószínűsége vagy bármely más megfontolás, akár minőségi tényező; 

 
A legkedvezőbb végrehajtás szempontjai 
A Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások lehető legkedvezőbb eredménnyel 
történő végrehajtása során az alább felsorolt tényezőket vizsgálja: 
• a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára, 
• a megbízás költsége, 
• a megbízás végrehajtásának időigénye, 
• a megbízás végrehajtásának és teljesítésének valószínűsége és 
• a megbízás nagyságrendje, 
• a megbízás természete, 
• bármely más a megbízás végrehajtása szempontjából jelentős megfontolás. 
 
A Társaság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe a fentebb felsorolt tényezők viszonylagos 
fontosságának meghatározásánál: 
• az Ügyfél tulajdonságai, beleértve az Ügyfél lakossági vagy szakmai minősítését is; 
• az ügyfélmegbízás jellemzői, ideértve azt is, ha a megbízás értékpapír-finanszírozási ügylettel (SFT 
– Securities Financing Transactions) jár; 
• a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői; 
• azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. 
 

b)  a megbízások végrehajtásához használt minden végrehajtási helyszín tekintetében a szoros 
kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése; 

 
A Társaság az Erste Group Bank AG leányvállalata.  
 

c)  a végrehajtási helyszínekkel a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, a kapott engedményekre, 
kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások 
ismertetése; 

 
A törvényi szabályozás kifejezetten előírja, hogy a Társaság nem fogadhat el semmilyen díjazást, 
kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt annak fejében, hogy az Ügyfél megbízásait egy meghatározott 
végrehajtási helyszínre irányítja, ez ugyanis az összeférhetetlenségre vagy a szabálytalan ösztönzőkre 
vonatkozó rendelkezések megsértését jelentené. 
A Társaság kizárólag a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésének megfelelően fogadhat el 
harmadik felektől pénzösszeget és tájékoztatnia kell az ügyfeleket azokról az ösztönzőkről, amelyeket 
a Társaság a végrehajtási helyszínektől kaphat. 
A Társaság a szabályozásnak a fenti ösztönzők tekintetében is teljes mértékben megfelel és semmilyen 
ösztönző nem kerül kifizetésre harmadik féltől a Társaság számára. 
 

d)  azon tényezők magyarázata, amelyek a vállalkozás végrehajtási politikájában felsorolt végrehajtási 
helyszínek listájának módosításához vezettek, ha volt ilyen módosítás; 

 
A Társaság az aktuálisan (2019. december 10. napjától) hatályos Végrehajtási politika közzététele óta 
nem módosította a Végrehajtási politikában megjelölt végrehajtási helyszínek listáját. 
 

e)  annak magyarázata, hogy a megbízás-végrehajtás hogyan változik az ügyfél-kategóriák szerint, 
amennyiben a vállalkozás eltérően kezeli az ügyfél-kategóriákat, és amennyiben ez hatással lehet a 
megbízás-végrehajtási szabályaikra; 

 



A Végrehajtási politika a lakossági ügyfél és a szakmai ügyfél minősítésű üzletfelek megbízásaira terjed 
ki, és a végrehajtás során a Társaság nem tesz különbséget az egyes ügyfél kategóriák között. 
 

f)  annak ismertetése, hogy más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és 
költségmegfontolásokkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor, és ezek az egyéb 
kritériumok a teljes ellenértéket figyelembe véve miként voltak elengedhetetlenek az ügyfél számára 
a lehető legjobb eredmény eléréséhez; 

 
A Társaság a Végrehajtási helyszínek, illetve a Végrehatási partnerek kiválasztására vonatkozóan az 
alábbi szempontokat is figyelembe veszi: 
a) reputációs és piaci megítélés, 
b) partnerkockázat, 
c) elszámolás minősége, gyorsasága és megbízhatósága 
d) esetleges garanciavállalások és más kötelezettségvállalások a végrehajtás és elszámolás 
vonatkozásában, 
e) ügyféligények, 
f) rendelkezik végrehajtási politikával és a Társaság megítélése szerint a benne foglalt feltételek 
hasonlóak a jelen Végrehajtási Politikához, 
g) gyors és megbízható végrehajtást biztosít, 
h) a Végrehajtási partner esetében: az érintett kereskedési helyszínek közvetlen piaci hozzáférését is 
biztosítja, 
i) adott helyszín, partner részéről az üzleti kapcsolat kialakítására vonatkozó nyitottság. 
 

g)  annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével 
kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet 
alapján közzétett adatokat; 

 
A Társaság az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt 
fel. 
 

h)  amennyiben alkalmazandó, annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel 
a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól származó 
adatokat. 

 

A Társaság a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól 

származó adatokat. 


