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A MEGBÍZÁSADÁS RENDJE

 
Általános elvek 
� A megbízások a fogadásuk után azonnal, automatikusan vannak feldolgozva. 
� Az elektronikus úton adott megbízások a kereskedésbe a sikeres validációt követıen néhány tized másodpercen 

belül bekerülnek a piacra (max. néhány percen belül).   
� Az alább feltüntetett zárási idı a megbízás fogadása során azt az idıt jelenti, amikor még biztosítani tudjuk, hogy az 

Ön által adott megbízás, a sikeres validációt követıen, át lesz adva a piacnak. Abban az esetben, ha a megbízást pár perccel a 
zárás elıtt adja, a legtöbb esetben még idıben bejut a megbízás a piacra. 

� A dokumentumban feltőntetett idıpontok a könnyebb tájékozódás érdekében közép-európai idı szerint vannak 
megjelenítve, és a Magyarországon és külföldön a megfelelıen beállított standard illetve nyári idıszámítás szerint érvényesek. Az 
ideiglenes eltérés esetén mindig az egyes piacokon használt idıt szükséges figylembe venni. 

 

Piac (szegmens) A mővelet 
típusa 

Idıhatár az 
elektronikusan adott 
megbízás során 

Idıhatár egyéb módon 
adott megbízás során Mőveleti pillanat 

BCPP – Prime market + Standard market  
Aukciós fázis – kezdeti aukció 
8:50 – 9:00 

Zárás 8:40 8:20 9:00*** 

Kontinuális fázis 
9:00 – 16:20 

Nyitás 
 
Zárás 

8:55 
 
16:00 

8:35 
 
15:40 

9:15 
 
16:20 

Aukciós fázis – záró aukció 
16:20 – 16:27 

Zárás 16:00 15:40 16:27 

RMS 
Nyitás  8:40 8:20 9:00 Folyamatos aukció 

9:00 – 17:00 Zárás 16:40 16:20 17:00 
USA1) 

Nyitás 15:10 14:50 15:30 Fı kereskedési fázis 
15:30 - 22:00  
USA-beli idı 9:30 – 16:00 Zárás 21:40 21:20 22:00 

Nyitás 13:40 13:20 14:20 Kereskedés elıtti fázis (Pre-
Market) 
14:00 - 15:15  
USA idı 8:00 – 9:15 

Zárás 14:55 14:35 15:15 

Nyitás 21:55 21:30 22:15 Kereskedés utáni fázis (After 
Hours)  
22:15 - 00:30  
USA idı 16:15 – 18:30 

Zárás 00:10 21:30 00:30 

GER (XETRA)     
Nyitás 8:40 8:20 9:00 Folyamatos kereskedés 

9:00 – 17:30 Zárás  17:10 16:50 17:30 
WSE     

Nyitás  8:40 8:20 9:00 Folyamatos kereskedés 
9:00 – 16:50 Zárás  16:30 16:10 16:50 
Aukciós mód – záró aukció 
16:50 – 17:00 

Zárás 16:30 16:10 17:00 

Magyarország (BÉT)       
Nyitás  8:40 8:20 9:00 Folyamatos kereskedés 

9:00 – 16:30 Zárás  16:10 15:50 16:30 
Centrální depozitá ř cenných papír ů, a.s. (CDCP) – Központi Értéktár 
Befektetési eszközök 
átvezetése más értéktárhoz 
(pl. RMS)  

Zárás  14:40 14:20 15:00 

Egyéb szolgáltatások 2) Zárás 15:00 15:00 15:30 

Pénzfelvétel 
Az egyes kereskedési számlákról X napon végrehajtandó nem készpénzes átutalásokat X-1 napon 10:30 óráig kell bejelenteni.   

1)
 A fı kereskedési fázishoz tartozik a 22 órakori záró fázis is, ahol az összes, az adott napon érvényes, addig nem teljesült 

megbízások vannak összegyőjtve. Tekintettel a záró aukció folyamatára így 22:00 óra után teljesülhet az a megbízás is, mely csak a 
fı kereskedési fázisban volt érvényes.   
2) 

Csupán az ügyfél kérésére        
 

 
A Fio nem felel az esetleges késésekért, melyek a piacok hibájából történnek, technikai okok miatt a piacokkal való kommunikáció 
során, vagy rosszul fogalmazott megbízásért az ügyfél részérıl. 
 
Ez „A megbízásadás rendje“ a hatályba lépésével megszünteti az összes elızı ”Megbízásadás rendjét” és 2013.5.10-tıl érvényes. 


