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1. Technikai feltételek 
 

 

1.1. Hardverkövetelmények 
 

Minimum hardverkövetelmény: 
 Pentium CPU (600 Mhz) 

 50 MB HDD (Internet Explorer – Ideiglenes fájlok könyvtár) szabad merevlemez-kapacitás 
 

Ajánlott hardverkövetelmény: 
 Intel Premium 1.7 GHz vagy afelett 

 50 MB feletti HDD (Internet Explorer – Ideiglenes fájlok könyvtár) szabad merevlemez-kapacitás 
 
 
 

1.2. Szoftverkövetelmények 
 
Operációs rendszer: Windows 7, vagy frissebb Windows verzió. 

Böngésző: 

 Internet Explorer 10+ 

 Mozilla Firefox 20+ 

 Google Chrome 

Java verzió: Java 8 Update 121 (1.8.0_121) vagy frissebb (mindig az aktuális naprakész verzió használata javasolt). A 
Java honlapjáról ingyenesen letölthető: Download Java for Windows 
 

  

https://www.java.com/en/download/
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1.3. Technikai beállítások 
 
A NetTrader alkalmazás működéséhez a következő technikai beállításokat kell a végrehajtani: 

Java Control Panel 

A Java Control Panel megnyitásához a  gomb megnyomása után kezdjük el gépelni a „java“ kifejezést, 
majd válasszuk a Configure Java alkalmazást: 

 

A Java Control Panel-ben végezzük el a következő beállításokat: 

1. JNPL File/MIME Association beállításnak „Prompt user“ vagy „Always allow értéket kell választani 
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2. JNPL fájlok futtatásához engedélyezni szükséges az ideiglenes fájlokat 
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2. Bejelentkezés 
 

A NetTrader rendszer a NetBankon keresztül érhető el, ezért szüksége lesz a NetBank bejelentkezési adataira. 
A Netbankhoz való bejelentkezéshez kattintson a NetBank belépés menüpontra…  

 

 

Majd válassza ki a Vállalati Netbank opciót. 
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Jelentkezzen be a Netbankba (Bejelentkezés jelszóval) a Netbank azonosítója, felhasználó neve és 
bejelentkezési jelszava segítségével. 

 

 

 

 

 

Adja meg a Belépési kódot, melyet SMS-ben kap meg az Ön által megadott telefonszámra. 
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Sikeres bejelentkezést követően a NetTrader rendszerbe történő belépéshez válassza ki a További 
szolgáltatások -> NetTrader menüpontot.  

 

 

 

Ezután böngészőtől függően történik az alkalmazás indítása. 

 

2.1. Internet Explorer 
 
Az alkalmazás elindítása után a felugró panelen a Run gombra kattintva engedélyezni szükséges a Java 
alkalmazás indítását: 

 

Ezután a NetTrader automatikusan elindul. 
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2.2. Google Chrome 
 
Az alkalmazás indításakor a böngésző letölt egy netfxappletloader.pl fájlt, majd a böngésző megkérdezi, 
hogy mit kíván tenni a fájllal: 

 

Válassza a Megőrzés opciót, ekkor a böngésző letölti a fájlt. 

A letöltési sávon kattintson a netfxappletloader.pl fájlra a NetTrader elindításához. 

 

Amennyiben fájlra kattintáskor a következő ablakot látja, akkor végezze el az Első indítás fejezetben leírt 
lépéseket. 

 

 

2.3. Mozilla Firefox 
 
Az alkalmazás indításakor a böngésző letölt egy netfxappletloader.pl fájlt, majd a böngésző megkérdezi, 
hogy mit kíván tenni a fájllal: 
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Válassza a Fájl mentése opciót. A jobb felső sarokban kattintson a Letöltések nyílra, majd a letöltött 
netfxappletloader.pl fájlra a NetTrader elindításához. 

 

Amennyiben fájlra kattintáskor a következő ablakot látja, akkor végezze el az Első indítás fejezetben leírt 
lépéseket. 

 

 

2.4. Microsof Edge 
 
Az alkalmazás indításakor a böngésző letölt egy netfxappletloader.pl fájlt. A letöltési sávon kattintson a 
netfxappletloader.pl fájlra a NetTrader elindításához. 

 

Amennyiben fájlra kattintáskor a következő ablakot látja, akkor végezze el az Első indítás fejezetben leírt 
lépéseket. 



 

10. | O l d a l  

 

 

 

A NetTrader alkalmazás indítóablaka, mindegyik böngésző esetén teljesen elkülönül a NetBanktól, így ha a 
NetBank alkalmazásra már nincs szüksége, a Kijelentkezés gombra kattintva léphet ki! 

 

 

Azonban kérjük, hogy a NetTrader alkalmazás indítóablakát a rendszer használata folyamán ne zárja be, mert 
ezzel megszakítja a NetTrader alkalmazást is! (Az indító ablakot itt láthatja) 
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3. Első indítás 
Első indításkor előfordulhat, hogy nincs társítva alkalmazás a letöltött fájltípushoz, ezért annak elindításához 
ki kell választani a megfelelő alkalmazást. 

1. A társításhoz nyissa meg a letöltött fájlt Windows Intézőben: 
 

Chrome 
Az alsó letöltési sávon kattintson a letöltött fájlra jobb egérgombbal, majd válassza a Megjelenítés 
mappában opciót. 

 

 

Firefox 
A jobb felső sarokban kattintson a Letöltések nyílra, majd a fájl mellett található mappa ikonra. 

 

 

Edge 
Az alsó letöltési sávon kattintson a letöltött fájlra jobb egérgombbal, majd válassza a Megjelenítés 
mappában opciót. 
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2. A megnyíló ablakban kattintson jobb egérgombbal a letöltött netfxappletloader.pl fájlra, majd a 
Társítás menüben válassza a Másik alkalmazás választása opciót. 
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3. A felugró panelen pipálja be a Mindig ez az alkalmazás nyissa meg ezt a fájltípust (.pl) 
jelölőnégyzetet, majd válassza a További alkalmazások, majd a lista alján szereplő Másik alkalmazás 
keresése ezen a gépen opciót. 
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4. A felugró felületen a számítógépére telepített Java könyvtárának bin könyvtárában lévő javaws.exe 
fájlt kell megkeresni. A java telepítési helyétől függően eltérő lehet a javaws.exe fájl helye, általában 
ezeken a helyeken található: 

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_xxx\bin\javaws.exe 

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_xxx\bin\javaws.exe 

 

5. A fájl kiválasztása után a Megnyitás gombra kattintva elindul az alkalmazás. A felugró panelen a Run 
gombra kattintva engedélyezni szükséges a Java alkalmazás indítását: 

 

Ez után az alkalmazás elindul. Ha kiválasztotta a Mindig ez az alkalmazás nyissa meg ezt a fájltípust (.pl) 
jelölőnégyzetet, akkor a következő indításkor már nem kell társítani a programot a letöltött fájlhoz  
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4. NetTrader használat első lépései  
4.1. Ügyfél kiválasztása 

 

Ha Ön több ügyfél (vállalat) nevében jogosult ügyletkötésre, akkor a bal felső sarokban válassza ki a 
legördülő menüből azt az ügyfelet, akivel éppen üzletet szeretne kötni. Az adott ügyfelet (céget) ügyfélszám 
vagy ügyfélnév alapján tudja kiválasztani, ezt a bal felső sarokban lévő mezőben tudja változtatni. 
 

 
Ezután lehetővé válik a kiválasztott árfolyamok valós idejű, másodperces változásának figyelése. Az 
ablaknak nincs lejárati ideje, akár egész nap nyomon követheti a piaci árfolyamváltozásokat! 
 

4.2. Devizapárok kiválasztása 
 
Ön tetszőlegesen felvehet különböző devizaárfolyamokat és figyelheti azok változását. Ezt úgy tudja 
megtenni, hogy az üres mezőkbe kattintva elkezdi írni a figyelni kívánt devizapár első devizájának 3 jegyű 
árfolyamkódját (pl. USD). Ekkor a rendszer felajánlja a kiválasztható devizapárokat, melyek közül Ön 
kattintással kiválaszthatja, hogy melyik devizapárt szeretné még figyelni, valamint üzletelni. 
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5. Az üzletkötés menete 
 
Ajánlatkérés indításához kattintson egyszer a kereskedni kívánt devizapár eladási vagy vételi árfolyamára. 
Az adott devizapár árfolyamjegyzés kétoldali módon történik: Pl. EUR/HUF esetében a jobb oldali cellában az 
az árfolyam jelenik meg, amelyen az ügyfél EUR-t vásárolhat HUF ellen, a bal oldali cellában pedig az az 
árfolyam látható, amelyen az ügyfél EUR-t adhat HUF ellen. 

Példánkban a jobb oldali cellára kattintva Ön EUR-t szeretne vásárolni HUF ellenében: 

 

 

Ekkor az alkalmazás ablakától elkülönülve megjelenik az ajánlatkérő képernyő. 
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Először válassza ki a kívánt értéknapot (TODAY – mai napos, TOM – holnapi napos, SPOT – T+2 értéknapos, 
1D–1Y - határidős). Az ügylet elszámolása a kiválasztott értéknapon történik meg, ezért kérjük, hogy erre 
kiemelten figyeljen, mert az ügylet megkötése után az értéknap már nem módosítható! 

 

 

 

Írja be az Ön által (jelen példában) vásárolni kívánt EUR összeget. A terhelendő és jóváírandó számlák a 
jobb oldalon láthatók. 
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A Banktól az „Ajánlatkérés” gombra kattintva tud árajánlatot kérni. 

 

 

 

A felugró ablakban a bank megerősítést kér Öntől az ügyletkötés elemeire vonatkozóan.  Kérjük, hogy 
ellenőrizze az Ön által megadott ügyleti ismérveket (értéknap, összeg, devizapár, ügyletkötés iránya (eladás, 
vagy vétel)), majd ha mindent rendben talált, kattintson az „Igen” gombra! 
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A bank az „Egyedi árfolyam” mezőben küldi el Önnek az árajánlatát. A hátralévő idő mezőben látja, hogy 
mennyi ideje van az ajánlat elfogadására. 

Amennyiben az árfolyam megfelelő az Ön számára, akkor az „Elfogad” gombra kattintva küldheti el a Bank 
részére a Megbízást, külön megbízást nem kell beadnia! Amennyiben az árfolyam nem megfelelő az Ön 
számára, az „Elutasít” gombra kattintva térhet vissza az ajánlatkéréshez. Az árajánlat elfogadásával az 
ügylet megkötésre kerül, ezután az ügylet már nem módosítható és nem törölhető. Az Ügyfél az ügylettől 
nem tud elállni, csak arra van lehetősége, hogy egy ellentétes irányú ügylettel az előzőekben megvásárolt 
devizaösszeget annak jóváírásakor eladja. 

Az ajánlat elfogadását követően az ajánlatkérő képernyő automatikusan bezáródik.  

 

 

Ügyletkötés minimális összege: 

5 000 EUR (vagy azzal egyenértékű más deviza) 

Ügyletkötéshez rendelkezésre álló időablak: 

H-Cs: 08:30 - 16:00 

P: 08:30 – 15:00 
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6. NetTraderen kereskedhető ügylettípusok 
6.1. Egyedi árfolyamos devizakonverzió 
 
Az Egyedi árfolyamos devizakonverzió (FX Spot) olyan deviza adásvételi ügylet, ahol a Bank a devizák 
cseréjét (konverzióját) hajtja végre, jellemzően az Üzletkötés napját követő második munkanapon történő 
elszámolással (T+2, Spot), egy olyan árfolyamon, ami közvetlenül a megbízás pillanatában érvényes 
bankközi deviza piacon jegyzett árfolyamon alapul. Az értéknap a Spot értéknapon túl az ügyfél választásától 
függően lehet T (aznapi) és T+1-es (az üzletkötést követő 1. banki napi elszámolású). Az ügylettípusról 
részletesen az Erste Bank honlapján található terméktájékoztatóban olvashat. 

 

 

6.2. Határidős árfolyam megállapodás 
 
A Határidős árfolyam megállapodás (más néven FX forward ügylet) olyan deviza adásvételi ügylet, melynek 
Elszámolása az Üzletkötés napját követő második munkanaptól (Spot értéknaptól) eltérő Lejárati napon 
történik (T+3-tól 1 évig terjedően) egy előre rögzített Határidős áron. A határidős devizaárfolyam 
megállapodás ügyletkötése nagyon hasonlóan működik az egyedi árfolyamos konverziókhoz: az ügyfél 
megadja a vásárolni / eladni kívánt összeget, devizapárt és lejáratot (az ügylet elszámolásának napját) és a 
fentiekben leírt módon hajtja végre a tranzakciót. Az ügylettípusról és a fentiekben használt fogalmakról 
részletesen az Erste Bank honlapján található  terméktájékoztatóban olvashat. 
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6.3. Devizacsere ügylet 
 
A Devizacsere ügylet (FX Swap) egy olyan, két tranzakcióból álló megállapodás, amely során Ön megköt egy 
megjelölt időpontra egy konverziós vagy határidős ügyletet (Közeli Láb) és ezzel egy időben egy ezzel 
ellentétes irányú, de az egyik devizában megegyező Névleges tőkeösszegű másik ügyletet (Távoli láb) egy 
későbbi Lejárati napra. A két konverzió egy ügyletnek tekintendő. 

Felépítését tekintve állhat egy azonnali (FX Spot) és egy ezzel ellentétes irányú határidős (FX Forward) 
ügyletből, vagy két, egymással ellentétes irányú határidős ügyletből (forward starting FX Swap). (Az 
ügylettípusról és a fentiekben használt fogalmakról részletesen az Erste Bank honlapján található 
terméktájékoztatóban olvashat.) 

 

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kis-es-kozepvallalatok/mindennapi-bankolas/treasury/devizaugyletek-es-arfolyamkockazatkezeles/egyedi-arfolyamos-devizakonverzio
https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kis-es-kozepvallalatok/mindennapi-bankolas/treasury/devizaugyletek-es-arfolyamkockazatkezeles/hataridos-devizaugylet
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A Határidős árfolyam megállapodások és a Devizacsere ügyletek ügyletkötésének követelményei eltérnek 
az Egyedi árfolyamos devizakonverzióktól, ezen termékek megkötéséhez az alábbiak szükségesek: 

 a Bank jóváhagy egy speciális hitelkeretet (Treasury limitet) az Ügyfélre; 

 kiegészített NetTrader szerződést (NetTrader Extra) és befektetési szolgáltatási ügyletekre 
vonatkozó keretszerződést ír alá az Ügyfél a Bankkal; 

 MiFID dokumentációt, azon belül alkalmassági és megfelelési tesztet kell az Ügyfélnek kitöltenie. 
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7. Ügyletlista 
 
A NetTrader alkalmazásban elérhető az ügyletlista funkció, melyet a Megjelenítés -> Ügyletlista 
megjelenítése menüpontban érhet el. 

 

Az ügyletlistában látható, hogy amennyiben Ön elfogadta az ajánlatot, az üzlet „Befogadott” státuszba kerül, 
vagy amennyiben Ön azt elutasította, úgy az ügylet „Nem befogadott” státuszba kerül. Az ügyletlistában 
ezen felül egyéb üzletkötési információk találhatóak, pl. ügyfél neve, devizapár, megbízás típusa, az 
üzletkötés iránya, kereskedett összeg, egyedi árfolyam. 

Ha Ön még korábbi ügyleteit vagy ajánlatkéréseit szeretné visszakeresni, akkor az ügyletlistában a kötésnap 
kezdete és vége mezőkben beállíthatja a keresendő üzlet(ek) kezdő és végdátumát. Ezt követően a „Keresés” 
gombra kattintva a rendszer láthatóvá teszi az összes ezen időszakban megkötött, valamint nem befogadott 
(nem megkötött) ügyletet. 

 

Amennyiben a NetTrader alkalmazás felkeltette figyelmét, további információkért és a szolgáltatási 
szerződés megkötéséhez kérjük, keresse meg vállalati kapcsolattartóját.  
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8. Kapcsolat 
 

Szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfeleink technikai segítség céljából kérjük, keressék közvetlenül a 
Pénz- és Tőkepiacok Vállalati Értékesítés osztályát. 

Elérhetőség: 

H-P: 08:30-17:00 

+36 1 237 8206 
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