
 

 

 

  

KBC Equitas 

WebBroker 
Általános felhasználói leírás 

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 
2016. 

 



 WebBroker kézikönyv 2016 
 

 
  

 

 

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe  - 2016 – Minden jog fenntartva. Ugrás a menütérképre 

 

1 

Tartalom 
A régi és új WebBroker menüpontjai ...................................................................................................... 2 

Bevezető .................................................................................................................................................. 3 

Belépés a WebBrokerbe .......................................................................................................................... 3 

Oldalstruktúra ......................................................................................................................................... 3 

Kártyák ................................................................................................................................................. 4 

Alkalmazkodó (ún. reszponzív) felület ................................................................................................ 4 

Oldalsó menü ...................................................................................................................................... 7 

Felső menüsáv ..................................................................................................................................... 7 

Legfontosabb kezelőelemek .................................................................................................................... 8 

Ikonok és kapcsolók ............................................................................................................................. 8 

Űrlapok és szűrők ................................................................................................................................ 9 

Felugró értesítések ............................................................................................................................ 11 

Súgók ................................................................................................................................................. 12 

Új funkciók a WebBrokerben ................................................................................................................ 13 

Áttekintés képernyő .......................................................................................................................... 13 

Értékpapírkereső ............................................................................................................................... 13 

Kedvencek ......................................................................................................................................... 15 

Számlaválasztás ................................................................................................................................. 16 

Egyszerűen elérhető értékpapír-információk.................................................................................... 17 

Grafikonrajzoló .................................................................................................................................. 17 

Elemzések .......................................................................................................................................... 18 

 

  



 WebBroker kézikönyv 2016 
 

 
  

 

 

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe  - 2016 – Minden jog fenntartva. Ugrás a menütérképre 

 

2 

A régi és új WebBroker menüpontjai 
 

Régi WB főmenü Almenü Új WB főmenü Almenü 

Nyitó képernyő   Áttekintés   

Számlainformáció Összesített portfolió Áttekintés Portfólió 

  Portfolió analitika Portfólióm Részletes portfólió 

      Várható készlet 

  Befektetési hitel   Befektetési hitelek 

  Elkülönítések Adattartalma más lekérdezésekben érhető el 

  Nettó pozíció  Portfólióm Nettó pozíció 

Tőzsdei megbízások Vétel normál/DT Kereskedés Részvények/Határidős Piac 

  Vétel TDT 
 

Tőzsde/Határidős Piac 

  Eladás normál/DT     

  Eladás TDT 
 

Részvények/Határidős piac 

  Szerződések Portfólióm Megbízás történet 

  Nyitott Szerződések Áttekintés Nyitott megbízások 

Egyéb megbízások Állampapír Vétel Kereskedés Állampapírok 

  Állampapír Eladás     

  Bef. Alap vétel   Befektetési Alapok 

  Bef. Alap eladás     

  Utalási megbízás Pénz műveletek Utalás/Átvezetés 

  Jegyzési megbízás Kereskedés Jegyzés 

  Deviza konverzió Pénz Műveletek Devizaváltás 

Számlamozgások Forgalom Portfólióm Értékpapír forgalom 

  Pénzforgalmi napló   Pénzforgalmi napló 

  Értékpapírforgalmi napló   Értékpapír forgalom 

  Nyereség / Veszteség   Nyereség/Veszteség 

  Kivonatok letöltése Ügyintézés Kivonatok letöltése 

Árfolyamok Árfolyam terminál Árfolyamok Tőzsdék/Befektetési alapok/Állampapírok 

  Árszintfigyelések lekérdezése   Árszintfigyelés 

  Árszintfigyelések beállítása    Árszintfigyelés, illetve Ép. adatlap 

  Börse Frankfurt árfolyamok   Certifikátok 

Beállítások Ügyféladatok Ügyféladatok Személyes Adatok 

  Díjcsomagok    Díjcsomagok 

  Módosítás    Értesítések 

  Szerződések  Ügyintézés Szerződések 

  Real-time beállítások  Real-time előfizetés 

  Megfelelési teszt  Megfelelési teszt 

  Oktatásaink Elérhetők a weboldal KBC Akadémia menüpontjában 

  Digipass csere/újraaktiválás Ügyintézés Digipass csere/újraaktiválás 

Üzenetek  Ügyintézés Üzenetek 
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Bevezető 
A felhasználói leírás célja, hogy átfogóan bemutassuk a 2016 áprilisában bevezetett új WebBroker 

főbb funkcióit, újdonságait és alapvető működését. Az egyes részfunkciók, aloldalak pontos 

működése a rendszerben elhelyezett segítségekből és súgószövegekből megismerhető, ezért ezekre 

ebben a leírásban nem térünk ki. 

Belépés a WebBrokerbe 
A WebBrokerbe a korábban megszokott módon a KBC Equitas weboldalán keresztül lehet 

bejelentkezni felhasználónév és Digipass által generált jelszó beírásával. A bejelentkezést követően a 

felhasználó az Áttekintés képernyőre érkezik. 

Fontos: a „régi” és új rendszerek párhuzamos működése alatt az új WebBrokerbe a régi WebBroker 

menüjében található linken keresztül, illetve a nyitóoldalon látható gombra kattintva lehet átjutni. 

Oldalstruktúra 
A WebBroker oldalai három fő elemből állnak, amelyek minden nézetben és állapotban elérhetők: 

 Felső menüsáv 

 Oldalsó menü 

 Fő tartalom 

Ezek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése és aránya ugyanazon az eszközön és méretben nézve 

nem változik az oldalak között, de eltérő méretű kijelzőkön átalakulhat.  

 

Felső menüsáv 

Oldalsó menü 

Fő tartalom 

Tartalmi kártya 

Tartalmi kártya 
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Kártyák 
A WebBroker minden oldalán a fő tartalmak, adatok és funkciók egymástól elkülönülő kártyákon 

jelennek meg. Egy kártyán a logikailag vagy funkcionálisan szorosan összefüggő tartalmak jelennek 

meg. 

Az egyes kártyák a fejlécre kattintva összecsukhatók, illetve kinyithatók. Egyes kártyáknál 

összecsukott állapotban extra összefoglaló adatok jelennek meg a kártya tartalmáról. A legtöbb 

kártya a megfelelő ikonra ( ) kattintva külön ablakban is megnyitható. 

 

Összecsukott és nyitott kártya 

 

 
Kártya a mobilnézetben 

Alkalmazkodó (ún. reszponzív) felület 
Az új WebBroker megjelenése igazodik a megjelenítő eszköz (illetve a böngészőablak) méretéhez. 

Négyféle megjelenést különítettünk el: 

  

Összecsukott kártya 

Nyitott kártya fejléce 
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1. Széles desktop nézet 

Minden fő alkotóelem (felső menüsor, oldalsó menü és a kártyákat tartalmazó fő tartalom) 

megjelenik és látható. A kártyák a képernyő teljes szélességét, de legfeljebb 1140 pixelt foglalnak el, 

így különösen széles képernyőkön sem nyúlnak túl szélesre. A kártyákon szereplő tartalom 

jellemzően táblázatos formában jelenik meg. 

 
Széles desktop nézet 

2. Keskeny desktop nézet 

Az oldalsó menüsáv alaphelyzetben nem látható, csak a bal felső sarokban lévő „hamburger menü” 

ikonra (három vízszintes vonal) kattintva tűnik elő. Ez a nézet ezen kívül megegyezik a széles desktop 

nézettel. 

 
Keskeny desktop nézet becsukott menüvel 
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3. Tablet nézet 

Az oldalsó menüsáv alaphelyzetben nem látható, csak a bal felső sarokban lévő „hamburger menü” 

ikonra kattintva tűnik elő. A tartalom a táblázat helyett „lapozható” kártyákra kerül két hasábban. 

 
Tablet nézet becsukott menüvel 

4. Okostelefon nézet 

Az oldalsó menüsáv alaphelyzetben nem látható, csak a bal felső sarokban lévő „hamburger menü” 

ikonra kattintva tűnik elő.  A tartalom a táblázat helyett „lapozható” kártyákra kerül egy hasábban. A 

kártyák közül mindig csak egy nyitott, a többi automatikusan becsukódik. 

 
Okostelefon nézet nyitott és csukott menüvel 
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Oldalsó menü 
A legtöbb és legfontosabb funkció és aloldal a WebBroker oldalsó menüjéből 

érhető el. A menü a széles desktop nézetben mindig látható, a keskenyebb 

desktop, illetve tablet és mobil nézetekben viszont automatikusan eltűnik, és 

a bal felső sarokban található „hamburger menü” ikonnal hívható elő. 

Az oldalsó menü fő menüpontokra és almenüpontokra tagolódik. A fő 

menüpontokra kattintva kinyílik az almenüpontok listája. Ezekre kattintva 

tölthető be a kívánt felület, illetve tartalom.  

Az oldalsó menüben mindig világos szürke kiemelés jelzi, hogy éppen melyik 

menüpont az aktív, melyik oldalon jár a felhasználó. 

Felső menüsáv 
A WebBroker bármely nézetében mindig látható a világoskék felső menüsáv. 

 

 

 

A felső menüsáv elemei: 

 A menü kinyitására szolgáló „hamburger” ikon (kivéve a széles desktop nézetet, ahol a 

menü állandóan nyitott állapotban van) 

 Az aktuális oldal/aloldal neve 

 Számlaválasztó: Azokon az oldalakon, ahol ez releváns, a felhasználó a legördülő menüből 

kiválaszthatja, hogy egy kiemelt számláját (normál, TBSZ vagy NYESZ számlák), vagy egyszerre 

az összes számlájának összesített adatait szeretné látni.  

 

Aktív menüpont 

Számlaválasztó 
Aktív oldal címe 

„Hamburger menü” 
Értékpapírkereső 

Bejelentkezett 

felhasználó 

Segítség 



 WebBroker kézikönyv 2016 
 

 
  

 

 

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe  - 2016 – Minden jog fenntartva. Ugrás a menütérképre 

 

8 

 Értékpapírkereső: A kereső mezőben bármely kereskedhető értékpapír nevét beírva 

közvetlenül kiválasztható a kívánt termék. A keresőmező a gépeléssel egy időben megjeleníti 

a lehetséges találati listát  

 

 Segítség: A kérdőjel ikonra kattintva a KBC Equitas Tudástárára juthatunk. 

 A bejelentkezett felhasználó: A monogramra kattintva eljuthatunk az ügyfélbeállításokhoz és 

az üzenetekhez. 

Legfontosabb kezelőelemek 

Ikonok és kapcsolók 
A WebBroker egészén a legtöbb funkciót ikonok jelölik (szöveges címkével vagy anélkül). Az ikonok 

működése konzisztens a teljes alkalmazásban, a felhasználó biztos lehet benne, hogy minden esetben 

ugyanolyan működést várhat egy-egy ikonra kattintva, függetlenül attól, hogy az alkalmazás melyik 

részén jár. 

A WebBrokerben gyakran előforduló ikonok jelentése: 

Ikon Jelentés 

 
Segítség: Rövid magyarázat az oldal azon eleméhez, amely mellett megjelent az ikon. 

 

Vétel (aktív/inaktív): Vételi megbízás indítása az adott értékpapírra (pl. Kedvencek vagy Portfólió). Ha 
aktív (zöld) akkor vételi megbízás adható, ha inaktív (szürke), akkor valamilyen oknál fogva nem 
kezdeményezhető megbízás. 

 

Eladás (aktív/inaktív): Eladási megbízás indítása az adott értékpapírra (pl. Kedvencek vagy Portfólió). 
Ha aktív (piros) akkor vételi megbízás adható, ha inaktív (szürke), akkor valamilyen oknál fogva nem 
kezdeményezhető megbízás. 

 

Szerkesztés: A szerkeszthető táblázatoknál és listáknál, valamint listaelemeknél aktiválja a szerkesztési 
lehetőségeket. Így lehet előhozni például a Nyitott megbízásoknál a megbízás módosítását, vagy a 
Részletes portfóliónál a vételi és eladási ikonokat. 
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Elem törlése: A szerkeszthető listák és táblázatok adott sorának törlése  (Kedvencek), vagy valamilyen 
tranzakció (pl. megbízás) visszavonása. 

 
„Hamburger menü”: A keskenyebb kijelzőkön az oldalsó menü előhívására szolgál. 

 
Kártya menü: bizonyos kártyákon további beállítások és funkciók érhetők el az ikonra kattintva. 

 
Részletes információ: Az adott értékpapír vagy megbízás részletes nézete a WebBroker mobilnézetén. 

 

Utalás vagy átvezetés: Utalási vagy átvezetési megbízás indítása (pl. Portfólió), illetve befektetési 
hitelek kapcsán a hitel törlesztése. 

 
Új ablak: Az adott kártya tartalmának megnyitása új ablakban (pl. részvénygrafikon). 

 
Kártya összecsukása, illetve kinyitása: A kártya fejlécére kattintva az adott kártya összecsukható (ekkor 
csak a fejléc látszik), vagy kinyitható; ennek irányát jelöli az ikon. 

 Devizaváltás: Devizaváltási megbízás kezdeményezése az adott devizára (pl. Portfólió). 

 

Forint/deviza nézet váltása: A forintra átszámított és a saját devizás értékek közötti váltás azoknál a 
listáknál, ahol az értékpapírok saját devizájában és forintra átszámítva is értelmezhetők adatok (pl. 
Részletes portfólió). 

 Árfolyamfigyelés: Árfolyamriasztás hozzáadása és szerkesztése az értékpapír részletes oldalán. 

 Portfólióelem: Az értékpapír szerepel a portfólióban. 

 

Kedvenc értékpapír: Ha az ikon aktív (kék), az adott értékpapír szerepel a Kedvencek listán (a 
Kedvencek közül az ikonra kattintva törölhető). Ha az ikon inaktív (szürke), akkor kattintásra 
hozzáadható a Kedvencekhez.  

 

Űrlapok és szűrők 

Űrlapok 

A WebBroker több funkciója is űrlapokra épül, melyek legjellemzőbb előfordulása a kereskedési 

ajánlatok bevitele oldal. Az űrlapok, mint a WebBroker egyéb részei is, a Google Material dizájnban 

szereplő elemekre épülnek, így felismerésük és használatuk is meglehetősen egyszerű. 
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A felületeken az alábbi elemekkel találkozhatunk: 

 

 
Szabad szövegbeviteli mező 

 
Legördülő választó 

 

 
Jelölőnégyzet 

 

 
„Rádió” gomb 

 Szűrők 

A WebBrokerben számos helyen előfordulnak olyan hosszú listák, amiknek áttekintése egyben 

nehézkes volna (pl. megbízástörténet vagy egy-egy tőzsdén szereplő részvények listája). Ezeken a 

felületeken speciális szűrők segítik az információk rendszerezését.  

Inaktív, nem kiválasztható 

elem 

Inaktív, nem kiválasztható 

elem 
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A szűrő minden esetben a szűrendő lista felett, közvetlenül az adott kártya címsora alatt jelenik meg, 

mobil, tablet és desktop nézeten egyaránt. Egyes oldalakon alapértelmezett szűrési feltételek vannak 

beállítva, de ezek ugyanúgy módosíthatók, mint a saját szűrési beállításaink. 

A szűrőfeltételeket különböző színű „szövegbuborékok” jelenítik meg. Új feltételt minden esetben a 

 gombra kattintva adhatunk hozzá a szűréshez. A gombra kattintva a felugró listából választhatjuk 

ki az új szűrő típusát, illetve az ehhez tartozó szűrőfeltételt (pl. dátumot).  

Az egyes szűrési feltételek az adott „buborékra” kattintva módosíthatók, a „buborékokban” található 

X-re kattintva pedig törölhetők. A szűrőfeltételek módosításával azonnal frissül a lista tartalma is. 

 

 

A szűrők megjelenése a Megbízás történet képernyőn 

 

Új tőzsdeszűrés hozzáadása az Árfolyamok oldalon 

Felugró értesítések 
A WebBroker a felhasználó által kezdeményezet módosításokat és hasonló fontos eseményeket (pl. 

ajánlat bevitele és teljesülése) minden esetben felugró értesítéssel jelzi. A felugró értesítések a 

képernyő alján, sötétszürke háttérrel jelennek meg, és felhasználói közbeavatkozás nélkül, pár 

Új szűrő hozzáadása 

Aktuális szűrőfeltételek 

Szűrőfeltétel törlése 
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másodperc elteltével maguktól eltűnnek. A felugró értesítések speciális esete, amikor valamely 

tranzakció visszavonható az értesítésből. 

 

 

 

Súgók 

A WebBroker felületén számos helyen  ikon jelöli a súgó szövegek helyét. Az egérkurzort ezek 

fölött tartva rövid (tooltip), vagy erre kattintva hosszabb (dialog) információ jelenik meg az adott 

funkcióról. 

 

A WebBbrokerben emellett két állandó ponton is elérhetők átfogóbb segítségek: a felső menüsor 

legszélén, valamint az oldalsó menü alján. 

Felugró értesítés új kedvenc 

értékpapír felvételéről 

Az egérkurzort a ? ikon fölött tartva (vagy 

rákattintva)megjelenik a szöveg 

A gombra kattintva a művelet 

visszavonható 
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Új funkciók a WebBrokerben 

Áttekintés képernyő 
Az új WebBroker nyitóképernyője egyfajta irányítópultként működik. Belépés után minden esetben 

ide jutunk, és rögtön átfogó képet kaphatunk a portfóliónk összetételéről minden számlára vagy egy 

kiválasztott számlára összegezve; a portfóliónkban szereplő értékpapírokról; a kedvencként eltárolt 

értékpapírokról; az aktív, nyitott megbízásainkról; valamint áttekinthetjük a KBC Equitas 

elemzőcsapatának legfrissebb elemzéseit is. 

Az Áttekintés képernyőről egyetlen kattintással kezdeményezhetünk vételi vagy eladási megbízást a 

kedvenceink között vagy a portfóliónkban szereplő értékpapírokra, valamint szintén egy kattintással 

eljuthatunk egy értékpapír részletező képernyőjére vagy egy nyitott megbízás részletes nézetére is.  

Értékpapírkereső 
A felső menüsávban található Értékpapírkereső megkönnyíti és felgyorsítja az egyes értékpapírok 

megtalálását a kereskedési rendszerben.  A szabadszavas keresési mezőbe az értékpapír nevére vagy 

annak töredékére, illetve akár ISIN kódra is kereshetünk, a kereső pedig már egy-két karakter 

leütésére is automatikusan felajánlja a lehetséges találatokat, így nem szükséges a teljes nevet 

pontosan begépelnünk. 

Állandó segítség link  

Állandó segítség link  
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Keresési találatok az Értékpapírkeresőben 

A kereső nemcsak az értékpapír nevének elejére, hanem belső karaktersorokra is keres, így elegendő 

a név egy részét beírnunk. 

 
Keresés belső szótöredékekre az Értékpapírkeresőben 

 A legördülő listában csak a legrelevánsabb találatok jelennek meg, de a legördülő lista alján található 

linken keresztül a teljes találati lista megjeleníthető. 

 
A további találatokra mutató link 

Az ajánlati listában mindig legfelül szerepelnek a keresésnek megfelelő portfólióelemek  ikonnal 

megjelölve, valamint a Kedvencek értékpapírlistára felvett termékek  ikonnal megjelölve. 
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Portfólióelem és kedvencnek megjelölt értékpapír az ajánlatok között 

Kedvencek 
A WebBrokerben kedvencként megjelölt értékpapírok árfolyam alakulását könnyedén, egy helyen 

nyomon követhetjük akkor is, ha az adott termékek nem szerepelnek a portfóliónkban.  

A Kedvencek listája az Áttekintés képernyőn jelenik meg az erre szolgáló kártyán. Ezen a Kedvenc 

értékpapírok napi változása, forgalma, illetve elmúlt hónapokban mutatott árfolyam-elmozdulása 

látható. A Kedvencek listája nem kapcsolódik egy adott számlához, a kiválasztott számlától 

függetlenül egyetlen listát tarthatunk fent. 

Az Áttekintés képernyőn hozzá is adhatunk, illetve törölhetünk is az értékpapírok közül. Az értékpapír 

hozzáadásakor a felső keresővel megegyező funkciójú keresőmező jelenik meg, így könnyedén 

kiválaszthatjuk a kívánt értékpapírt. A választást a „Hozzáad” gombra kattintva véglegesíthetjük. 

 
Kedvencek listája az Áttekintés képernyőn 

Új értékpapír felvétele 

A lista szerkesztése 
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Kedvenc hozzáadása a listához 

Egy értékpapírt megjelölhetünk kedvencként az adott értékpapír részletes nézetén is a felső kártyán 

szereplő ikonra kattintva. Ekkor az ikon aktívvá változik ( ), ami azt jelöli, hogy az értékpapír 

szerepel a Kedvencek listáján. Ismételten az ikonra kattintva az értékpapír kikerül a Kedvencek közül. 

Kedvencként felvett értékpapír részletes nézete 

Számlaválasztás 
A WebBroker Áttekintés képernyőjén megjelenő Számlaválasztóval beállíthatjuk, hogy az összesített 

adatok és a Portfólió értékpapírlistája melyik számlánkra vonatkozzon. Alapértelmezett értékként 

„Minden számla” megjelenik, azaz ebben az esetben az Összesítésben és a Portfólióban minden olyan 

eszköz szerepel, amely valamely számlán (Normál számlán, TBSZ számlákon vagy NYESZ számlán) 

megtalálható. Ezáltal gyors és átfogó képet kaphatunk a teljes befektetési portfóliónkról.  

 

 
A számlaválasztó helye és aktív állapota 

Keresőmező 

A kiválasztott termék 

hozzáadása 

Számlaválasztó 
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Egyszerűen elérhető értékpapír-információk 
A WebBroker bármely olyan felületéről, ahol értékpapírok neve és egyéb adatai megjelennek, 

egyetlen kattintással át lehet jutni az adott értékpapír részletes képernyőjére. Ezen minden adat 

szerepel, ami az adott értékpapír piacával, illetve a saját portfóliónkkal kapcsolatban releváns lehet. 

A felső menüsorban található értékpapír-keresőből szintén a kiválasztott értékpapír részletes 

nézetére jut a felhasználó, ha a találati lista egyik elemére kattint. 

Grafikonrajzoló 
Az egyes értékpapírok árfolyamát az értékpapír információ képernyőn grafikonokon is nyomon 

követhetjük, nemcsak részvények, hanem egyéb eszközök, így ETF-ek és befektetési alapok esetében 

is. Ugyanez a grafikon megjelenik a Kereskedés képernyőn is, miután kiválasztottuk az eszközt, 

amelyre megbízást szeretnénk bevinni. 

A grafikon alapértelmezettként napon belüli árfolyammozgást tükröz (amennyiben az értékpapírral 

éppen kereskednek), de a grafikon feletti ikonra kattintva további időfelbontások (1 perc, 5 perc, 

15 perc, 1 nap) állíthatók be, egyéb grafikontípusok (vonal, oszlop, gyertya, terület) érhetők el, illetve 

a menüre kattintva a grafikon teljes képernyős megjelenítése is bekapcsolható. 

 

Grafikon az értékpapír infóképernyőn 
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Grafikon beállítások 

 

Grafikon az ajánlati képernyőn 

 

Elemzések 
A KBC Equitas elemzői által készített vállalati elemzések, befektetési stratégiai írások és kereskedési 

ötletek a jövőben nemcsak a KBC Equitas weboldaláról, hanem a WebBroker nyitóképernyőjéről és az 

egyes értékpapírok információs képernyőjéről is elérhetők. 

Az értékpapírok információinál kizárólag azok az elemzések találhatók meg, amelyeket az elemzőink 

az adott értékpapír szempontjából fontosnak tartanak, míg az Áttekintés képernyőn az összes 

elemzés látható. 
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Elemzések az Áttekintés képernyőn 


