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Erste WebTrader bejelentkezés 
 

A bejelentkezési képernyőn, a felhasználói azonosítónál, a 

regisztráció után kapott 7 jegyű „Client ID”-t kell megadni.  

 

A jelszónál pedig az Erste Trader regisztráció során, a játékos 

által megadott jelszót.  
 

 

Az Erste WebTrader technikai követelményei a következők 
 

1. Operációs rendszer: 

•Windows 7  

•Windows 7 SP1  

•Windows XP SP3 (except 64-bit)  

•Windows Vista SP1 or later  

•Windows Server 2003 SP2  

•Windows Server 2008 R2 SP1  

•Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)  

•Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)  

 

2. Az Erste WebTrader a következő böngészőket támogatja: 

•Internet Explorer 7 vagy magasabb verziószámú böngészőprogram 

•Firefox 8 vagy magasabb verziószámú böngészőprogram 

•Google Chrome 17 vagy magasabb verziószámú böngészőprogram 

 

 

3. Egyéb követelmények 

•Microsoft.Net Framework 4 vagy újabb megléte (grafikonmegjelenítés) 

•Egyes lapok megjelenítéséhez Adobe Acrobat Reader és/vagy Adobe Flash Player szükséges. 



3 

Beállítás varázsló 

 

A bejelentkezés után, a felület beállítási varázslója nyílik meg. Az 

első oldalon a kockázati figyelmeztetés elolvasása után a 

„Következő” gombra kattintva lehet továbblépni.  

A következő oldalon egyéb beállítási lehetőséget kínál fel az 

ablak. A platform beállítások között találjuk például a nyelv vagy 

időpont beállítását is.  
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Képernyők törlése 

 

 

A beállítások elvégezte után, töröljük a 

felesleges képernyőket.  

 

 

A verseny során csak részvényekkel, 

és CFD-vel kereskedhetünk, így a 

Forex-hez kapcsolódó ablakokat 

törölni kell.  

 

 

A menüsorban a Forex gombot 

kiválasztva, a gomb jobb felső 

sarkában a kis nyílra kattintva 

megnyílik a menü. A menüben az 

„Eltávolítás”-t kell kiválasztani. Majd 

ezt az FX Opciók gombbal is meg kell 

ismételni.  
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Ikonok 
 

Kereskedés: Megbízási ablakot tudunk nyitni. Itt az úgynevezett „Trade ticket” ablak megnyitása javasolt. Ezen keresztül adhatunk bármely 

részvényre, indexre vagy árupiaci termékre vételi vagy eladási megbízásokat, akár stop vagy take profit megbízással kombinálva. 

 

Árak és kereskedés: Itt nyithatunk egy üres kereskedési táblát, és összeállíthatunk saját watchlist-et, a számunkra fontos termékekből, és 

kedvenc részvényekből. A kereskedési táblából közvetlenül is tudunk vételt vagy eladás indítani.  

 

Nyitott pozíciók: Olyan ablakot tudunk nyitni, ahol láthatjuk a saját, nyitott pozícióinkat, és azokon elért nem realizált eredményt  

 

Élő megbízások: Ebben az ablakban az aktív, élő megbízásink szerepelnek, amik még nem teljesültek. Láthatóak a limit, stop, vagy akár a 

kapcsolódó megbízások is.  

 

Grafikon: A grafikon ablak megnyitásával, egy technikai elemzésre is alkalmas modul nyílik meg. Ebben bármely grafikon megnyithatjuk.  
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Kereskedési tábla 

 
Itt szerepel a kezdő watchlist 

összeállítás, ezen saját magunk 

módosíthatunk is. Hozzáadhatunk 

vagy törölhetünk részvényeket, 

CFD-ket.  

 

A nézetet a piros/zöld nyíllal jelölt 

ikon segítségével válthatjuk le 

(1.). Ekkor az új nézetben a 

legjobb vétel és eladási ajánlat 

fog látszódni, és real-time adatok 

esetén egy kattintással nyithatunk 

pozíciót. (2.) 
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Termék hozzáadás 

 
A kereskedési ablak bal felső részén 

található üres mezőbe a termék nevét vagy 

ticker kódját megadva az automatikus 

kereső kiadja a találatokat. A zöld ikon 

részvényt jelöl, a lila pedig CFD-t.  

 

Fontos, hogy egyes megjelenő zöld 

ikonnal ellátott részvények nem 

kereskedhetőek.  

 

A kereső a találatokat a abc sorrendben 

jeleníti meg. 

 

Értelmezése: 

 

Először mindig a ticker szerepel, majd a 

kettőspont után az, hogy mely piacon 

kereskedik. Minden piacnak, tőzsdének más 

a megjelölése.  

 

MOL: bud -> MOL, Budapest 

AAPL:xnas -> Apple, Nasdaq  
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Termék hozzáadás 2. 

 

Termék hozzáadására nem csak a ticker beírásával van lehetőség. A 

termékkereső mező végén, a kis gomb (1.) segítségével megnyílik a részletes 

termékkereső. Itt külön listázásra kerülnek a Részvények, CFD Indexek, CFD 

Részvények és az Expiring CFD kategóriába eső instrumentumok. 

 

A részvények és a CFD részvények részletesen, tőzsdékre osztva szerepelnek 

a listában. 
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Megbízási ablak 

 

A kereskedés ablakban, a megbízás fület (1.) kiválasztva adhatunk be különböző megbízásokat. 

 

Termék: Itt a keresett termék nevét megadva, először ki kell választani az instrumentumot.  

 

Mennyiség: Itt állítható be a vásárolni vagy eladni kívánt mennyiség (db). 

 

Eladás/Vétel: A megjelenő felirat jelzi a tranzakció irányát. A csúszkát áthúzva piros eladás felírt 

jelenik meg.  

 

Típus: beállítható a megbízás típusa, limit, stop, piaci, követő stop..stb.   

 

Részvény ár: A piaci áras megbíz esetén nem kell kitölteni. Nem piaci megbízásnál pedig a vételi 

vagy eladási árfolyamot kell beírnunk, amin meg szeretnénk adni a tranzakciót.  

 

Futamidő: A megbízásra vonatkozik, tehát a megbízásunk addig él, amíg itt beállítjuk, vagy amíg 

teljesül.  

 

Take Pofit/Stop loss: Itt adhatjuk meg, hogy a megbízásunk teljesült milyen kapcsolódó megbízás 

szeretnénk elhelyezni. A Take Profit, azt jelenti, hogy mekkora nyereségnél szeretnénk kiszállni, a 

Stop loss pedig azt, hogy mekkora veszteségnél.  
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Grafikon modul 

 

Bal felső sarokban választhatjuk ki a megjeleníteni kívánt részvényt vagy más instrumentumot.  

A felső soron pedig elérhetjük a rendelkezésre álló technikai elemzésre szolgáló eszköztárat.  
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Nyitott pozíciók 

 

Ezen a felületen tájékozódhatunk a meglévő pozícióink állásáról. Láthatjuk a nyitó árfolyamot, az aktuális árfolyamot, a nem realizált nyereséget 

vagy veszteséget (Adott devizában és forintosítva is.). 

 

Továbbá a innen adhatunk közvetlen az adott pozícióhoz stop vagy take profit megbízást is. A „Stop” oszlopban a piros nyílra kattintva, stop loss 

megbízást rögzíthetünk, a „limit” oszlopban a zöld nyílra kattintva pedig take profit megbízást adhatunk.  

A zárás oszlopban pedig a pozíció zárást kezdeményezhetjük.  
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Élő megbízások 

 

Ebben az ablakban az éppen aktív megbízásink szerepelnek. Ezek még nem teljesült megbízások, így módunkban áll visszavonni vagy akár 

módosítani is. A megbízást kijelölve, az ablak alján aktívakká vállnak a megbízás módosítására vagy visszavonására szolgáló gombok. 
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Ablakok elhelyezése 

 
Az Erste WebTrader felület elrendezését 

szabadon módosíthatjuk és kedvünkre 

formálhatjuk. A beállításaink kilépés után 

is megmaradnak, akár akkor is ha másik 

gépen jelentkezünk be.  

 

Az elhelyezéshez az ablak fejlécére 

kattintva, az egér gombját lenyomva tartva, 

és azt átmozgatva van lehetőségünk. 

Szürke, átlátszó felület jelzi, hogy hova fog 

kerülni az ablak az átmozgatáskor.  
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Számlaösszesítő  

 

Az oldal tetején található 

menüsorban a „Számla”-t 

kiválasztva nyithatjuk a 

számlaösszesítőt, a kondíciós 

listát, vagy a tevékenységi naplót. 

 

A számlaösszesítőben láthatjuk 

összefoglalva a számlánk 

állapotát.  

 

Megjelenik a készpénz egyenleg, 

a nem realizált nyereség vagy 

veszteség, a nyitott pozícióink 

fedezeti követelménye. A nyitott 

pozíciók itt is összesítve vannak.  

Fontos, hogy a tőkeáttételes kereskedés során a rendszer folyamatosan figyeli a fedezetségünket. Ezt a „Fedezet 

felhasználás” sorban láthatjuk százalékosan. Ha ez eléri a 125%-ot, akkor kényszereladásokba kezd a rendszer, 

és valamennyi tőkeáttételes pozíciónkat lezárja.   
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Tevékenységi napló 

 

Ebben a pontban tudjuk 

visszanézni, hogy mikor 

milyen megbízást 

rögzítettünk, mikor teljesült, 

mennyi költség került 

felszámításra. Ezen felül 

láthatjuk azt is, mikor 

léptünk be, vagy mikor 

módosítottunk egy 

megbízást.  
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Kereskedési feltételek 

Itt találjuk meg, hogy mely piachoz milyen költségek tartoznak. A legördülő menüben választhatjuk ki a termék kategóriát.  

Tőzsdénként szerepel a pontos költség.  
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Kereskedési feltételek, fedezeti követelmények  

A legördülő menüben a CFD Részvény/Index terméklistát kiválasztva részletes információkat kapunk arról, hogy mely CFD részvény 

shortolható, és melyiknek mekkora a fedezeti követelménye.  

Értékpapíronként szerepel a pontos fedezeti követelmény százalékos értéke. Ez mindig az adott devizában értendő.   
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Hasznos információk: 

 
1. Margin kereskedés 

 

2. Kockázat kezelés 

 

3. Megbízás típusok 

 

4. Fogalomtár 

 

 

 

További kérdés esetén az Erste 

Befektetési Zrt. ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei: 

 
Tel.: (06 1) 235 5151 

 

E-mail: helpdesk@erstetrader.hu 

 

 

 

A weboldalon és az azon közzétett bármely dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír 

jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás 

az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, 

melyre az Erste Befektetési Zrt-nek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei az Erste Befektetési Zrt-re nem háríthatók át. 

A weboldalon foglaltak és az azon közzétett bármely dokumentum - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése 

kizárólag az Erste Befektetési Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. 

 

http://erstebroker.hu/static/befrt/download/Kezdetilepesek_margin_kereskedes.pdf
http://erstebroker.hu/static/befrt/download/Kezdetilepesek_margin_kereskedes.pdf
http://erstebroker.hu/static/befrt/download/Kezdetilepesek_margin_kereskedes.pdf
http://erstebroker.hu/static/befrt/download/Kezdetilepesek_kockazatkezeles.pdf
http://erstebroker.hu/static/befrt/download/Deviza_megbizasok.pdf
http://erstebroker.hu/hu/erste_trader_fogalomtar.html
mailto:helpdesk@erstetrader.hu
mailto:helpdesk@erstetrader.hu
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