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Fontos figyelmeztetés: Ez a dokumentum nem mutatja meg a Teletrade által kínált valamennyi pénzügyi eszköz 

és beruházási szolgáltatás során felmerülő kockázatokat és egyéb fontos szempontokat. Ennek a dokumentumnak 

az a célja, hogy általánosságban megmagyarázza a pénzügyi eszközök kereskedelmében a méltányos és nem 

félrevezető alapon a jogszabályokkal összhangban lévő kockázatok eredetét. Továbbá, ha az ügyfél úgy dönt, hogy 

üzleti kapcsolatot létesít a Teletrade-el, akkor azt tanácsoljuk, hogy ismerje meg a kereskedés megkezdése előtt 

a felmerülő összes kockázatot. 

  



 
 
1. Bevezetés 

A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság által szabályozott befektetési 

társaság 158/11. This notice is provided to all prospective clients in accordance with Markets in Financial 

Instruments Directive (MiFID) of the European Union and Investment Services and Regulated Markets Law of 2007 

of Cyprus (Law 144(I)/2007). 

1.1 Kérjük valamennyi leendő ügyfelünk olvassa el figyelmesen az ebben a dokumentumban szereplő alábbi 

kockázati figyelmeztetéseket. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a dokumentum nem írja le a pénzügyi 

eszközök (beleértve a származtatott pénzügyi eszközöket, mint például a CFD-k) kezelésével kapcsolatos 

valamennyi kockázatot és egyéb fontos szempontot. A közlemény célja, hogy megmagyarázza a pénzügyi 

eszközök kezelése során felmerülő kockázatok eredetét 

1.2 Az ügyfél nem vállalhat semmilyen befektetést közvetlenül pénzügyi eszközökbe, hacsak nincs tisztában a 

pénzügyi eszközök összes kockázatával. A Teletrade nem nyújt befektetési tanácsadást az ügyfélnek a 

befektetésekkel vagy a befektetések lehetséges tranzakcióival kapcsolatban és nem tesz semmilyen befektetési 

ajánlást. Tehát a Teletrade-nél való kereskedés vagy megbízás benyújtása előtt az ügyfélnek alaposan mérlegelnie 

kell, hogy az adott pénzügyi eszközbe való befektetés megfelelő körülményekhez és pénzügyi forrásokhoz 

igazodik-e. Ha az ügyfél nem érti a kockázatot, egy független pénzügyi tanácsadótól tanácsot és konzultációt kell 

kérnie. Ha az ügyfél még mindig nem érti a pénzügyi eszközök kereskedelmében rejlő kockázatokat, akkor 

semmilyen körülmények között nem vehet részt a kereskedésben. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy nagy kockázatot vállal a veszteségek és károk tekintetében, bármely pénzeszköz 

vétele vagy eladása során és hajlandó vállalni ezt a kockázatot. 

2. Kockázat megismerése 

2.1 Technikai veszély 

Az ügyfél felelős az információs, hírközlési, elektronikus és egyéb rendszerek meghibásodása által okozott 

pénzügyi károkért. A rendszerhibák eredménye lehet, hogy a parancsot nem az utasításainak megfelelően 

végezték, vagy egyáltalán nem hajtották végre. A Teletrade nem vállal felelősséget ilyen hiba esetén.  

Az ügyfél terminálon történő kereskedés során az ügyfél felelős az okozott pénzügyi veszteségekért, de nem 

minden esetben: 

• Az ügyfél vagy a vállalat hardvere vagy szoftver hibája, hibás működése vagy helytelen használata; 

• Gyenge internetkapcsolat az ügyfél vagy a cég oldalán vagy mindkettőben, vagy megszakítások, átviteli 

megszakítások, nyilvános hálózatok meghibásodása, hacker támadások vagy a kapcsolat túlterhelése; 

• Az ügyfél terminál hibás beállításai; 

• Késleltetett frissítések az ügyfél terminal részére; 

• Az Ügyfél az Ügyfélterminál használati útmutatójában és a Teletrade honlapján leírt  szabályok figyelmen 

kívül hagyásával ; 

• Internet, szerverek, mobilhálózatok vagy egyéb kommunikációs vonalak hiánya a vállalat oldalán, az 

ügyfél oldalán vagy mindkét fél részéről . 



 
 
Ilyen hiba esetén az ügyfél tudomásul veszi, hogy késedelmet okozhat egy ügylet végrehajtásában vagy 

elszámolásában, vagy az ügyfél megbízása nem hajtható végre az utasítások szerint, vagy az ügylet egyáltalán 

nem hajtható végre. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a tranzakciók túlzott volumenében nehézségek lehetnek, különösen a Quick Buy 

esetében (például amikor kulcsfontosságú makrogazdasági mutatókat bocsátanak ki). 

A fentiek kivételével a Teletrade nem vállal felelősséget semi olyan károkért, veszteségekért vagy költségekért, 

amelyeket közvetlenül vagy közvetve a hibás működés okozott. 

2.2 Rendellenes piaci körülmények  

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendellenes piaci feltételek mellett az utasítások végrehajtásának időtartama 

meghosszabbodik.  

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos piaci körülmények között nehéz vagy lehetetlen végrehajtani a 

megrendelést. 

2.3 Kereskedés szüneteltetése 

Bizonyos piaci körülmények között, mint például a világgazdaság pénzügyi instabilitása, lehet, hogy nehéz vagy 

lehetetlen egy pozíciót lezárni. Ebben az esetben a Teletrade fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggessze 

vagy korlátozza a kereskedést egy adott eszközön. 

2.4 Kereskedési platform 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Qutoes Flow információ egyetlen megbízható forrása a Real/Live Server Quotes 

Base adatbázisa. Az ügyfél terminálban található Quotes Flow alapja nem megbízható forrás mivel az ügyfél 

terminál és a szerver közötti kapcsolat bizonyos pontokon megszakadhat, és az árak egy része egyszerűen nem 

érheti el az ügyfél terminálját. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amikor lezárja az elhelyezés / módosítás / törlés rendelési ablakot, vagy a nyitó / 

záró ablakot, a megrendelőnek küldött megbízás vagy kérés nem törlődik. 

Abban az esetben, ha az ügyfél nem kapta meg a korábban elküldött utasítás végrehajtásának eredményét, de 

úgy dönt, hogy megismétli az utasítást, az ügyfél elfogadja annak kockázatát, hogy két tranzakciót helyettesítsen. 

Az ügyfél megérti, hogyha a függőben lévő megrendelés már végrehajtásra került, de az utasítást a Level és a 

Levels megbízások szintjének egyidejű módosítására küldi, akkor az egyetlen utasítás, amely végrehajtásra kerül, 

a Stop Loss és / vagy Take Profit a Függőben lévő megrendelés bekapcsolásakor megnyitott pozícióban.  



 
 
3. Interpretatív kockázat 

Az Ügyfél köteles tudomásul venni, hogy a pénzügyi eszköz korábbi teljesítményére vonatkozó információk nem 

garantálják a jelenlegi  vagy a jövőbeli teljesítményét. 

A történelmi adatok használata nem jelent biztonságos előrejelzést azoknak a pénzügyi eszközöknek a jövőbeli 

teljesítményéről, amelyekre az információk utalnak. 

4. Kommunikáció 

Az ügyfél elfogadja az esetleges pénzügyi veszteségek kockázatát amiket okozott az a tény, hogy késedelemmel 

vagy egyáltalán nem fogadott értesítést a Teletrade-től. 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a titkosítatlan e-mail-es adatok nem védettek a jogosulatlan hozzáféréssel 

szemben. 

Az ügyfél teljes mértékben felelős a belső levelezéssel kapcsolatos kockázatokért, amelyeket nem továbbítottak 

a Kereskedési Platformra. 

Az ügyfél felelős a Teletrade-től kapott információk titkosságának védelméért, és elfogadja a pénzügyi 

veszteségek kockázatát amiket okozott a harmadik fél jogosulatlan hozzáférése az ügyfél kereskedési számláján. 

A Társaság nem vállal felelősséget, ha az engedélyezett harmadik felek hozzáférhetnek az információkhoz, 

beleértve az elektronikus címeket, az elektronikus hírközlést és a személyes adatokat, hozzáférést biztosítanak az 

adatokhoz, amennyiben a fentieket továbbítják a Társaság vagy bármely más fél internetes vagy egyéb 

kommunikációs hálózata vagy bármely más elektronikus eszközök. 

5. Vis maior esemény 

Vis maior esemény esetén az Ügyfél elfogadja a pénzügyi veszteségek kockázatát. 

6. Nincs képviselet, nincs garancia 

A Teletrade különböző erőfeszítéseket tesz azért, hogy megbízható forrásból szerezzen információkat, de a cég 

honlapján található anyagok "garancia nélkül" bármiféle garancia nélkül érhetők el. A Teletrade nem biztosítja, 

hogy a honlapon vagy egyéb módon megadott információk, elemzések és vélemények pontosak  vagy 

naprakészek. 

A honlapon szereplő információkat a Teletrade rendszeresen ellenőrzi és frissíti. Azonban a megadott adatok és 

információk a honlapon történő közzététel során változhatnak. Ezért a Teletrade nem vállal felelősséget 

semmilyen előfizetőnek, ügyfélnek, partnernek vagy harmadik félnek az itt megadott információk időszerűségére 

és pontosságára vonatkozóan, illetve olyan más weboldalakra, amelyek hiperhivatkozások révén érhetők el. A 

Teletrade fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa 

a megadott információkat. 

 

 

 



 
 
7.  Kockázati figyelmeztetés devizaárfolyamra és származtatott termékekre  

7.1 Termékek 

Ez a közlemény nem hozhatja nyilvánosságra a devizaárfolyam- és származtatott termékek, például határidős 

ügyletek, lehetőségek és a CFD szerződések összes kockázatát és más fontos szempontjait. Nem szabad kezelni 

ezeket a termékeket , ha nem vagy tisztába a kockázat mértékével. Győződjön meg arról, hogy a termék az Ön 

körülményei és pénzügyi helyzetében megfelel-e Önnek. 

A Forex és a származtatott eszközök felhasználhatók a befektetési kockázat kezelésére, de ezek közül néhány 

eszköz sok befektető számára alkalmatlan. Önnek nem szabad közvetlenül vagy közvetve kereskednie a 

származtatott termékekkel, hacsak nem ismeri fel a benne rejlő kockázatot és azt, hogy elveszítheti az összes 

pénzt. A különböző eszközök különböző kockázati kitettségeket foglalnak magukban, és annak eldöntésében, 

hogy kereskednek-e az ilyen eszközökkel, ismernie kell a következő pontokat: 

7.2 A tőkeáttétel hatása  

A Margin feltételek mellett a kis piaci mozgások is nagy hatással lehetnek az ügyfél számlájára. Fontos 

megjegyezni, hogy az összes számla a tőkeáttétel hatása alatt kereskedik. 

The Client must consider that if the market moves against the Client, the Client may sustain a total loss greater 

than the funds deposited.  

Az ügyfél felelős az összes kockázatért, az ügyfél által igénybe vett pénzügyi forrásokért és a kiválasztott 

kereskedési stratégiáért. 

Nagyon ajánlott a Stop Loss-t elhelyezni a potenciális veszteségek csökkentése érdekében, és a Take Profit-ot 

beállítani, amikor az ügyfél nem tudja kezelni a nyitott pozíciókat. 

The Client shall be responsible for all financial losses caused by the opening of the position using temporary excess 

Free Margin on the Trading Account gained as a result of a profitable position (cancelled by the Company 

afterwards) opened at an Error Quote (Spike) or at a Quote received as a result of a Manifest Error. 

7.3 Magas változékonyság 

Egyes instrumentum a napközbeni kereskedés során változékony ármozgásokkal terjed. Ezért az ügyfélnek 

alaposan figyelembe kell vennie a veszteség magas kockázatát. A származtatott pénzügyi eszközök árát az alapul 

szolgáló eszközök árából származtatják, amelyekre az instrumentumok utalnak (például a devizára, az állományra, 

a fémekre, az indexekre stb.). A származékos pénzügyi eszközök és a kapcsolódó piacok rendkívül ingatagok 

lehetnek. Az átlagos eszközárak gyorsan és nagymértékben ingadozhatnak, és tükrözhetik az előre nem látható 

eseményeket vagy a körülmények változásait, amelyek közül egyik sem ellenőrizhető az ügyfél vagy a Teletrade 

által. Bizonyos piaci körülmények között lehetetlen végrehajtani az ügyfél megbízását egy jelentett áron, amely 

veszteségeket eredményez. Ez történhet például a következő esetekben: 

Piaci nyitvatartási idő: 

• Makrogazdasági adatok bejelentése 

• Gyors ármozgás 

• Nem elegendő likviditás egy meghatározott kötet végrehajtásához 



 
 
Az eszközök értékét többek között a kínálati és keresleti kapcsolatok, a kormányzati, a mezőgazdasági, a 

kereskedelmi politikák, a nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, valamint az érintett piacon 

uralkodó pszichológiai jellemzők megváltoztatása befolyásolhatja. Ezért a Stop Loss parancs nem garantálja a 

veszteséghatárt. 

Az ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Teletrade által kínált információtól függetlenül az eszközök értéke 

lefelé vagy felfelé ingadozhat és ezáltal a kereskedés veszteséges lehet. Ez annak köszönhető, hogy az ilyen 

ügyletekre alkalmazható árrés-rendszer általában viszonylag kevés letétet vagy árrést jelent a szerződés teljes 

értékénél, így az alapul szolgáló piac kis mozgása aránytalanul drámai hatást gyakorolhat az ügyfél kereskedésére. 

Ha a piaci mozgás az ügyfél javára válik akkor nyereséget érhet el, de az egyformán kicsi, kedvezőtlen piaci mozgás 

gyorsan vezethet az Ügyfél teljes számlájának elvesztéséhez. 

7.4 Likviditás 

Some of the underlying assets may not become immediately liquid as a result of reduced demand for the 

underlying asset and Client may not be able to obtain the information on the value of these or the extent of the 

associated risks. 

7.5 Csúszás 

A csúszás a tranzakció várható értékének és az ügylet végrehajtásának árának a különbsége. Ez nagy volatilitás 

vagy nagy tranzakciók esetén akkor is megtörténhet, amikor nem igényelnek árat. 

7.6 CFD (Contracts for Differences) 

Rendelkezésre álló CFD-kkel nem teljesíthető azonnali tranzakció, de a lehetőség adott, hogy profitot szerezzen 

az árfolyamváltozások, a tőzsdeindexek vagy a részvényárak változásaival vagy a mögöttes instrumentumokból 

származó részvényárakból. Ha a kereskedés az ügyfél javára válik, az magas nyereséget érhet el, de a kedvezőtlen 

piaci mozgás nemcsak a számla elvesztéséhez vezethet, hanem a jutalékh elvesztését is eredményezheti. Ezért az 

ügyfél nem léphet be CFD-kbe, kivéve ha hajlandó vállalni a befektetett pénz teljes összegének elvesztését. Az 

ügyfelek kötelesek befizetni a kereskedési számlájukra pozíció megnyitása érdekében. A margin követelmény függ 

a CFD-n alapuló instrumentumtól. A fedezeti követelmények rögzíthetők vagy kiszámíthatók az instrumentum  

aktuális árából. A Teletrade nem értesíti az ügyfelet semmilyen Margin Call-ról, hogy veszteséges pozíciót tartson 

fenn. Az ügyfélnek azonban lehetősége van arra, hogy engedélyezze a Margin Call értesítését a platformján.  

A CFD-kkel kapcsolatos kereskedéseket nem egy elismert tőzsdén hajtják végre. Inkább a TeleTrade Kereskedési 

platformján keresztül kerül sor, ahol a végrehajtást a TeleTrade vagy más pénzügyi intézmények végzik, és ennek 

megfelelően a CFD-k nagyobb kockázatot jelenthetnek az Ügyfélnek. A Teletrade által használt CFD-tranzakciók 

kereskedési platformja nem tartozik az elismert árfolyam meghatározásába, mivel nem multilaterális kereskedési 

eszköz, mivel a Teletrade az ügyfeleivel kapcsolatban lehet lehet. A feltételeket és a kereskedési szabályokat 

kizárólag az ügyfél számára közzétételre kerülő pénzügyi intézmény határozza meg. Az ügyfél kötelezheti a CFD 

nyitott pozíciójának lezárását a nyitvatartási idő alatt a Teletrade kereskedési platformján. 

Mielőtt az ügyfél elkezdené a kereskedést, tájékoztatni kell az összes jutalékról és egyéb díjjakról, amelyért az 

ügyfél felelős, és amely megtalálható a Teletrade honlapján. Bizonyos díjakat nem lehet pénzben kifejezni, hanem 

például kereskedési árfolyamként fejezhető ki.  



 
 
 Az ügyfél azt a kockázatot vállalja, hogy a CFD-kkel folytatott kereskedése adóköteles és / vagy bármilyen más 

kötelezettség alá vonható, például törvényi változások vagy személyes körülmények megváltozása miatt. A 

TeleTrade nem vállal felelősséget, hogy az ügyfél nem fizet adót és / vagy más bélyegadót. Az ügyfélnek 

felelősséget kell vállalnia adózásért és / vagy bármilyen más, a kereskedelme során felmerülő kötelezettségért.  

8. Nincs garancia a nyereségre 

A TeleTrade nem garantál semmiféle nyereséget vagy veszteségeket, ha pénzügyi eszközökkel kereskedik. Az 

ügyfél elismeri és elfogadja, hogy nem kapott semmilyen garanciát a TeleTrade-től vagy bármelyeik  

képviselőjétől. Az ügyfél megértette és tisztában van az ilyen kereskedelemben rejlő kockázattal. 

9. Egyéb következmények 

A TeleTrade az ügyféltől kapott pénzt átadhatja egy harmadik félnek (pl. Banknak), hogy kövesse vagy ellenőrizze 

a kereskedést az adott személyen keresztül. A TeleTrade nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél 

cselekményéért vagy mulasztásáért, akinek az ügyféltől kapott pénzt továbbítja. 

Az a harmadik fél, akinek a TeleTrade átutalja a pénzt, megtarthatja azt egy általános számlán. Fizetésképtelenség 

vagy bármely más, az adott harmadik féllel szembeni hasonló eljárás esetén a TeleTrade csak az ügyfél nevében 

biztosíthat fedezetlen követelést a harmadik féllel szemben, és az Ügyfél ki van téve annak a kockázatnak, hogy a  

a TeleTrade a harmadik féltől kapott pénz nem elégséges ahhoz, hogy az ügyfél követeléseit teljesítse az adott 

számlára vonatkozó követelésekkel. A TeleTrade nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. 

 A TeleTrade az ügyfél nevében az EGT-n kívül tarthatja az ügyfél pénzét. Az ilyen bankokra vagy személyekre 

vonatkozó jogi és szabályozási rendszer különbözik Ciprusétól, és a fizetésképtelenség vagy bármely más, az adott 

bankkal vagy személlyel kapcsolatos hasonló eljárás esetén az ügyfél pénzét eltérően kezelhetik, ami akkor 

kerülne alkalmazásra, ha a pénzt Cipruson egy banknál tartották. A TeleTrade nem felel az e bekezdésben említett 

harmadik fél fizetésképtelenségéért, cselekedeteiért vagy mulasztásáért. 

A TeleTrade letétbe helyezheti az ügyfél pénzét egy olyan pénztárnak, aki a szóban forgó pénzhez kapcsolódóan 

biztonsági érdekeltséggel, zálogjoggal vagy beszámítási joggal rendelkezik. 

Az a bank vagy bróker, akivel a TeleTrade foglalkozik, vagy maga a TeleTrade, ugyanazon a piacon járhat el, mint 

az ügyfél, és az érdeke az ügyfél érdekeivel ellentétes lehet. 

10. Befektetői kompenzációs alap (ICF Fund) 

A TeleTrade a Befektetői Kártalanítási Alap (ICF) tagja, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek jogosultak lehetnek arra, 

hogy kártérítést kapjanak minden olyan követelésért, amely az Alap tagjának pénzügyi kötelezettségei 

teljesítésének elmulasztásából vagy kudarcából ered. A követelések biztosítása több tényezőtől függ. A 

jogosultsági feltételeket a Befektetői Kompenzációs Alap jogi dokumentumában ellenőrizheti. 


