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Az Erste Befektetési Zrt. 2018. október 4.-től hatályos DÍJJEGYZÉKE a Generali 
Alapkezelő Zrt. által Portfoliókezelt ügyfelek részére 

 

I. Bizományosi, megbízási díjak 

 
1) BÉT bizományosi díj – azonnali ügyletek  

A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén 
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok értékesítésére és  
vételére adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének 1 2  

Forintban kereskedett termékek esetén 0,25% 
Euróban kereskedett termékek esetén 0,25% 
Dollárban kereskedett termékek esetén 0,25% 

  
Kényszerlikvidálás díja 

1 millió Ft alatti árfolyamérték esetén 1%-a minimum 3.000 Ft 
1 millió Ft feletti árfolyamérték esetén 0,7%-a+3.000 Ft 

 
2) BÉT-en kívüli bizományosi, megbízási díj 

Telefonon, személyesen, faxon adott megbízás esetén 
 

Xetra rendszerébe adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének   0,25% min. 4 EUR 
 
Xetra rendszerében kötött daytrade esetén az üzlet nyitó lábára a fent ismertetett 
jutalék kerül felszámításra, záró lábára 0,25% min. 4 EUR 
 
Xetrán kívüli Német részvények 0,25% min. 4 EUR 
 
Xetrán kívüli (pl. USA) szabályozott piacra/tőzsdére adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének3  
    0,25% min. 4 USD 
 
Daytrade esetén az üzlet nyitó lábára a fent ismertetett jutalék kerül felszámításra,  
záró lábára  0,25% min. 4 USD 
 
Külföldi opciók vétele 15 USD illetve 15 EUR /kontraktus, de minimum 75 USD vagy 75 EUR 
 

 
      Román, Cseh, Lengyel, Osztrák részvények 

forgalmazott értékpapírok értékesítésére és vételére adott megbízás esetén 0,25% min. 10 EUR 
 
Olasz, Francia részvények 0,25% + (0,2%adó-csak vételnél) min. 14,53 EUR 
 
UK részvények 0,25%+(0,5%adó-csak vételnél) min. 8 GBP + 8 GBP DVP fee 
 
Dán részvények 0,25% min. 75 DKK + 70 DKK DVP fee 
 
Finn részvények 0,25% min. 10 EUR + 8 EUR DVP fee 
 
Holland részvények 0,25% min. 10 EUR +6,5 EUR DVP fee 
 
Hong-Kong-i részvények 0,36% min. 90 HKD + 475 HKD DVP fee 
 
Norvég részvények 0,25% min. 92 NOK + 70 NOK DVP fee 
 
Spanyol részvények 0,25% min. 5 EUR + 9 EUR DVP fee 
 
Svájci részvények 0,25% min. 10 CHF 
 
 
 

                                                
1 Ügyfél által szabadon választható díjkategóriák. 
2 Napon belüli BÉT ügyletek (Day-trade) esetén az Ügyfél ajánlatai megadásakor a BÉT bizományosi díjak kerülnek feltüntetésre a Kereskedési 

Rendszerben és az Erste Befektetési Zrt. nyilvántartásaiban, egyéb bizonylatain. Tőzsdezárást követően amennyiben az ügyfélnek azonos termékből 
azonos alszámlán, ellentétes irányban, azonos mennyiségre adott megbízásai voltak, melyek azonos BÉT kereskedési napon teljesültek, úgy a díjak 
megállapítása a következő:  
Amennyiben a vételi és eladási oldalon található teljesült mennyiség (darabszám) teljesen azonos (adott megbízáson belül a részteljesülést is figyelembe 
véve), úgy az eladási oldal jutalék összegét az Erste Befektetési Zrt. teljes összegben jóváírja az ügyfélszámlán. Amennyiben vételek és eladások 
különböző mennyiségben teljesültek adott termékre (adott megbízáson belül a részteljesülést is figyelembe véve), úgy a vételi és eladási mennyiségek 
közül a kisebb mennyiség oldalának bizományosi díja (vagy több teljesülés esetén a bizományosi díjak összesített értéke) kerül jóváírásra. 
3 Az adott díjak külföldi értékpapírok esetén csak 8 USD/részvény árfolyam felett érvényesek, ez alatt egyedi megállapodás szükséges. A Társaság 
fenntartja a jogot arra, hogy faxon keresztül megbízásokat nem fogad el. 
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3) BÉT szabványosított tőzsdei határidős és opciós ügyletek bizományosi díja 
BUX esetén pozíciónyitás és zárás 

A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén 350 Ft/kontraktus, minimum 3.500 Ft 
B) NetBrokeren adott megbízás esetén 250 Ft/kontraktus 
C) Kényszerlikvidálás díja               350Ft/kontraktus, minimum 3.500 Ft 

Opció és egyedi részvény esetén pozíciónyitás és zárás 1.500 Ft/kontraktus, minimum 3.000 Ft 

BÉT határidős deviza esetén pozíciónyitás és zárás  350 Ft/kontraktus, minimum 3.500 Ft 

BÉT deviza opció esetén nyitás és zárás  350 Ft/kontraktus, minimum 3.500 Ft 

Határidős pozíciók összevezetése 350 Ft / ügyletpár 
 
4) OTC piaci határidős devizaügyletek díja 

Pozíciónyitáskor és záráskor az árfolyamérték 0,1%-a, minimum 10.000 Ft 
 
5) OTC piaci deviza opciós ügyletek díja 

Pozíciónyitáskor az árfolyamérték 0,06%-a, minimum 10.000 Ft 
 

6) Bármely egyéb OTC piaci ügyletek díja 
Pozíciónyitáskor és záráskor Forintban kereskedett termék esetén az árfolyamérték 1%-a, minimum 3.000 Ft 
Pozíciónyitáskor és záráskor Euróban kereskedett termék esetén az árfolyamérték 1%-a, minimum 10 EUR 
Pozíciónyitáskor és záráskor Dollárban kereskedett termék esetén az árfolyamérték 1%-a, minimum 12 USD 
 

 
7) Állampapír-aukcióra beadott ajánlat díja 

Az árfolyamérték 0,1%-a szorozva a lejáratig hátralévő negyedévek számával, 
  
 
8) Állampapír elsődleges forgalomba hozatala és az azt követő értékesítés során felszámított díj  Névérték 1%-a 
 
 
9) Megbízások módosítása ingyenes 
 
 
10) Deviza konverzió T+3 0,25 bps 

 

 
       11) Egyéb rendelkezések 

 
Minden egyéb esetben az Erste Befektetési Zrt. hatályos Díjjegyzékében foglalt szabályok és díjak érvényesek. 

 
A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. 
 
 
A befektetési szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi. 
  Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 
  Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 
 BÉT– tőzsdetag 
 

 
Erste Befektetési Zrt. 

 


