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SZABÁLYZAT A BENNFENTES KERESKEDELEM, 

A BENNFENTES INFORMÁCIÓK JOGOSULATLAN  

KÖZZÉTÉTELE ÉS A PIACI MANIPULÁCIÓ  

TILALMÁRA  
  

 

Az OPUS GLOBAL Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”, vagy „Kibocsátó”) a bennfentes 
információ meghatározásának irányelveiről, a bennfentes i személyekről, a bennfentes 
kereskedelem és a paci manipuláció tilalmáról, annak jogi következményeiről, továbbá 
a bennfentes nyilvántartás vezetéséről az Európai Parlament és a Tanács  
2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. Fogalom meghatározások: 

 

Ez a Szabályzat közös szabályozási keretet állapít meg a bennfentes kereskedelemre, 
a bennfentes információk jogosulatlan közzétételére és a piaci manipulációra (piaci 
visszaélés) vonatkozóan, valamint intézkedéseket állapít meg a piaci visszaélés 
megelőzésére annak érdekében, hogy biztosítsa a pénzügyi piacok integritását, továbbá 
e piacokon erősítse a befektetők védelmét és a befektetői bizalmat. 

 

1) Kibocsátó 

„kibocsátó”: a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó jogi személy, amely 
pénzügyi eszközöket bocsát ki vagy ajánl kibocsátásra, amennyiben pénzügyi 
eszközöket képviselő letéti igazolások esetén a kibocsátó maga a képviselt 
pénzügyi eszköz kibocsátója; Jelen Szabályzat értelmezésében kibocsátónak a 
Társaság tekintendő. 
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2) Pénzügyi eszköz 

a. Átruházható értékpapírok. 
b. Pénzpiaci eszközök. 
c. Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei. 
d. Értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz, 

kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, 
swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más 
származtatott megállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy 
pénzügyi intézkedés, ami természetben vagy készpénzben kiegyenlíthető. 

e. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli 
határidős ügyletek és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben 
kell kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben 
kiegyenlíthető, de nem a határidő lejárta vagy más megszűnési ok indokolja; 

f. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott ügylet, amely természetben kiegyenlíthető -, feltéve, hogy azokkal 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskednek - azon nagykereskedelmi 
energiatermékek kivételével, amelyekkel OTF-en kereskednek, és amelyeket 
természetben kell kiegyenlíteni; 

g. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős tőzsdei ügyletek, swapügyletek, tőzsdén 
kívüli határidős ügyletek és bármely más származtatott ügylet, amely 
természetben kiegyenlíthető, és amelyet az e szakasz 6. pontja másképpen nem 
említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, és más származtatott pénzügyi 
eszközök jellemzőivel rendelkezik; 

h. A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott eszközök; 
i. Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések; 
j. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs 

rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági statisztikákhoz kapcsolódó opciók, 
határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely 
más származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely a 
felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető (nem a 
határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt), valamint bármely más 
eszközökhöz, jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez vagy az e szakaszban 
másképpen nem említett intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely 
rendelkezik a többi származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel, tekintettel többek 
között arra, hogy valamely szabályozott piacon, OTF-en vagy MTF-en 
kereskednek-e velük; 

  k) Bármilyen részegységből álló kibocsátási egységek, amelyek összhangban vannak a 
kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelvvel. 
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3) Bennfentes kereskedelem:  

(1) E Szabályzat alkalmazásában bennfentes kereskedelem az, amikor a bennfentes 
információkkal rendelkező személy ezeket az információkat felhasználja oly módon, 
hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az információhoz 
kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el. Szintén bennfentes 
kereskedelemnek minősül a bennfentes információ felhasználása az információhoz 
kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén 
akkor, ha az adott személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott 
hozzá. A kibocsátási egységeknek vagy az azokon alapuló egyéb aukciós termékeknek 
az 1031/2010/EU rendelet szerint megtartott aukciója esetében a bennfentes információ 
felhasználásának minősül az is, amikor valamely személy saját javára vagy harmadik 
személy javára megad, módosít vagy visszavon egy ajánlatot. 

(2) E Szabályzat alkalmazásában bennfentes kereskedelemnek minősül, ha egy személy 
másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt tanácsolja vagy másik 
személyt a bennfentes kereskedelemben való részvételre rábírja akkor, ha bennfentes 
információval rendelkezik, és: 

a) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi 
eszközöket szerezzen meg vagy idegenítsen el, amelyekre az információ 
vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek megszerzésére vagy 
elidegenítésére; vagy 

b) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi 
eszközökre vonatkozó megbízást vonjon vissza vagy módosítson, amelyekre az 
információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek visszavonására vagy 
módosítására. 

(3) A (2) bekezdésben említett tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása 
bennfentes kereskedelemnek minősül, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó 
személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információn alapul. 

(4) A rendelkezés minden olyan személyre alkalmazandó, aki az alábbiak bármelyikéből 
eredően bennfentes információval rendelkezik: 

a) a kibocsátónak vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének ügyvezető, 
döntéshozó vagy felügyeleti szervében betöltött tagság; 

b) a kibocsátónak vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjének tőkéjében 
való részesedés; 

c) az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy 
feladatok teljesítése során való hozzáférés; vagy 

d) bűncselekményekben való részvétel. 
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A rendelkezés továbbá minden olyan személyre is alkalmazandó, aki a fentiekben 
említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, 
amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes 
információról van szó. 

(5) A Szabályzat rendelkezéseit azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, 
akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy javára lebonyolítandó 
megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések 
meghozatalában. 

Bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye abban az esetben minősül 
bennfentes kereskedelemnek, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában 
elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ 
bennfentes információnak minősül.  

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek 

a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját 
megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek;  

b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy 
beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése 
során szolgáltatta, feltéve, hogy gondoskodott arról, hogy az átadás címzettje a 
bennfentes információ tekintetében titoktartási nyilatkozatát megtegye. 

c) A magatartás, amennyiben megfelel a Felügyelet által megállapított szokásos 
piaci gyakorlatnak.  

d) az információval érintett pénzügyi eszközök árjegyzője vagy az információval 
érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre 
jogosult személy, és az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését 
vagy elidegenítését az adott pénzügyi eszköz árjegyzőjeként vagy tevékenységre 
jogosult szerződő félként szokásos feladatai végzése keretében jogszerűen 
folytatja; vagy 

e) megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére felhatalmazott 
személy, és a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök megszerzését vagy 
elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése 
keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi. 

f) ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem 
jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés 
vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez 
a személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, 
nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez 
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pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet, 
valamint amennyiben: 

fa) ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött 
megállapodásból ered, hogy az érintett személy a bennfentes információ 
birtokába jutott; vagy 

fb) azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség 
teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a bennfentes információ 
birtokába jutott. 

g) A Szabályzat alkalmazásában ha egy személy bennfentes információval 
rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az 
információt fel is használta és így bennfentes kereskedelemben vett részt, ha e 
személy e bennfentes információhoz egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy 
társasággal való összefonódás során jutott, és azt kizárólag e nyilvános felvásárlás 
vagy összefonódás továbbvitele érdekében használja fel, feltéve, hogy mire a 
társaság részvényesei jóváhagyják az összefonódást vagy elfogadják az ajánlatot, 
minden bennfentes információt nyilvánosságra hoztak vagy azok más okokból 
kifolyólag már nem minősülnek bennfentes információnak. 

 

4) Bennfentes információval rendelkező személy: 

a) a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja;  
b) az a jogi személy, illetve ennek vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági 

tagja, amelyben a Társaság huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó 
közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;  

c) az a jogi személy, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelő 
bizottsági tagja, amely a Társaságban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó 
közvetlen illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;  

d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében 
közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető 
tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a 
Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más 
alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz 
jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;  

e) a Társaság számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, 
felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője az érintett ügylet, illetve a 
Társaságpénzügyi helyzete, számlaforgalma tekintetében;  
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f) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, 
munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb 
módon jutott tudomására;  

g) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;  
h) minden olyan személy, aki a fentiekben említettektől eltérő körülmények között 

rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, 
vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó. 

a)-g) pontokban felsorolt személyek együttesen: Érintett személyek 

 

5) Szoros kapcsolatban álló személyek: 

a) az érintett személy házastársa vagy élettársa 
b) eltartottnak minősülő gyermeke, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke; 
c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában 

legalább egy éve közös háztartásban élt; vagy 
d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben 

a vezetői feladatokat egy vezetői feladatokat ellátó személy vagy valamely, az a), 
b) vagy c) pontban említett személy látja el, vagy amely ilyen személy közvetlen 
vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, 
vagy amelynek gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy 
gazdasági érdekeivel;  

 

6) A jelen Szabályozás személyi hatálya: 

A Társaság bennfentes irányelvei alapján mindenkor bennfentes személyeknek 
minősülnek az alábbi személyek: 

- Igazgatóság tagjai,  
- Felügyelő Bizottság tagjai 
- A Társaság könyvvizsgálója 
- Vezérigazgató,  
- Leányvállalatok vezetői, felügyelő bizottságának, igazgatóságának tagjai,  
- A Társaság jogi képviselője, 
- bárki, aki bennfentes információhoz jut a Kibocsátó jóvoltából azzal, hogy abban 

az ügyben minősülnek bennfentes személynek, amely ügyben nyilvántartásba 
vételükre sor kerül. 
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6) Bennfentes információ: 

A Szabályzat alkalmazásában a bennfentes információ az alábbi információtípusokat 
foglalja magában: 

a) olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely 
közvetlenül vagy közvetve egy vagy több kibocsátóval, illetve egy vagy több 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala 
valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy a 
kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árára; 

b) kibocsátási egység vagy az azon alapuló aukciós termék esetében olyan pontos 
információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy 
közvetve egy vagy több ilyen eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó eszközök vagy a 
kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árára; 

Jelen Szabályzat alkalmazásában azt az információt kell pontosnak tekinteni, amely 
létező vagy alapos okkal feltételezhetően létrejövő körülményekre, vagy olyan 
eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg 
fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az 
ilyen körülményeknek vagy eseménynek a pénzügyi eszközök, vagy a kibocsátási 
egységen alapuló aukciós termékek árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásáról. Ebben 
a tekintetben egy olyan, időben elhúzódó folyamat esetén, amely egy bizonyos 
körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen 
körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli körülményt vagy 
jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli 
körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is. 

Olyan információ, amelyet az ésszerűen eljáró befektető nagy valószínűséggel 
felhasználna a befektetési döntése meghozatalához. 

Az információt az igazgatóság vagy a vezérigazgató minősíti bennfentes információnak, 
és erről a minősítésről haladéktalanul - 24 órán belül – értesíti azokat a személyeket, 
akik az információhoz hozzáfértek, vagy hozzáférhetnek. Az értesítéssel egyidejűleg az 
adott ügylethez kötődő bennfentes jegyzéket el kell készíteni, illetve azt frissíteni kell. 
A jegyzék aktualizálásáról a vezérigazgató gondoskodik. Az értesítést írásban kell 
megtenni, és a dokumentumot öt évig meg kell őrizni.  
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7) Értékpapírok 

i. részvények és egyéb, részvényekkel egyenértékű értékpapírok; 

ii. kötvények és az értékpapírosított adósság egyéb formái; vagy 

iii. olyan értékpapírosított adósság, amely részvényekre vagy részvényekkel 
egyenértékű értékpapírokra váltható vagy cserélhető; 

 

8) Bennfentes kereskedelem 

a) E Szabályzat alkalmazásában bennfentes kereskedelem az, amikor a bennfentes 
információkkal rendelkező személy ezeket az információkat felhasználja oly 
módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az 
információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el. 
Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a bennfentes információ 
felhasználása az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló megbízás 
visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a bennfentes 
információhoz a megbízást követően jutott hozzá. A kibocsátási egységeknek 
vagy az azokon alapuló egyéb aukciós termékeknek az 1031/2010/EU rendelet 
szerint megtartott aukciója esetében a bennfentes információ felhasználásának 
minősül az is, amikor valamely személy saját javára vagy harmadik személy 
javára megad, módosít vagy visszavon egy ajánlatot. 

b) Egy személy másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt 
tanácsolja vagy másik személyt a bennfentes kereskedelemben való részvételre 
rábírja akkor, ha bennfentes információval rendelkezik, és: 

ba) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan 
pénzügyi eszközöket szerezzen meg vagy idegenítsen el, amelyekre az 
információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek megszerzésére 
vagy elidegenítésére; vagy 

bb) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan 
pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízást vonjon vissza vagy módosítson, 
amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek 
visszavonására vagy módosítására. 

bc) A tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása bennfentes 
kereskedelemnek minősül, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy 
átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információn 
alapul. 

c) c) A bennfentes információ jogosulatlan közzététele. 
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8) Piaci manipuláció 

A Jelen szabályzat alkalmazásában a piaci manipuláció az alábbi tevékenységeket 
foglalja magában: 

a) olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb 
magatartás, amely: 

aa. hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, vagy valószínűsíthetően adhat 
valamely pénzügyi eszköz vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós 
termék kínálata, kereslete vagy ára tekintetében; vagy 

ab. a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti, vagy 
valószínűsíthetően rögzítheti egy vagy több pénzügyi eszköz vagy kibocsátási 
egységeken alapuló aukciós termék árát; 

kivéve, ha az ügyleteket kötő, vételi vagy eladási megbízást adó, vagy 
bármely más magatartást tanúsító személy bizonyítja, hogy az ilyen ügylet, 
megbízás vagy magatartás indokai jogszerűek és megfelelnek valamely 
elfogadott piaci gyakorlatnak; 

b) olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb 
tevékenység vagy magatartás, amely egy vagy több pénzügyi eszköz, vagy 
kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék árát érinti vagy valószínűleg 
érintheti, és amelynek során fiktív eszközhöz vagy a megtévesztés vagy 
félrevezetés egyéb formájához folyamodnak; 

c) olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló 
tömegtájékoztatásban, vagy bármilyen más eszközzel, amelyek valamely 
pénzügyi eszköz,  vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék kínálata, 
kereslete vagy ára tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy 
valószínűsíthetően adhatnak, vagy a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten 
rögzítik, vagy valószínűsíthetően rögzíthetik egy vagy több pénzügyi eszköz, 
kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék árát, beleértve híresztelések 
terjesztését, ha a terjesztő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 
információ hamis vagy félrevezető; 

d) valamely referenciaértékre vonatkozóan hamis vagy félrevezető információk 
továbbítása vagy hamis vagy félrevezető adatok közlése, ha az információt 
továbbító vagy az adatokat közlő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy 
az információk vagy az adatok hamisak vagy félrevezetőek, továbbá valamely 
referenciaérték kiszámításának manipulálására irányuló bármely magatartás. 

e) A hatályos tőkepiaci törvényben, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 
jogszabályokban meghatározott közzétételi szabályok megsértése 
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9) Felügyelet 

A bennfentes információkkal, a bennfentes személyekkel és a bennfentes 
kereskedelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank látja 
el. A felügyelet részére továbbítandó bejelentéseket a Társaság az erre vonatkozó 
előírások szerint az ERA rendszeren keresztül teljesíti, a magánszemélyek – a Társaság 
egyidejű értesítése mellett – bejelentéseiket az általános bejelentési szabályok szerint, 
papír alapon vagy informatikai úton teljesítik. 

 

II. Jogellenes magatartás tilalma 

 

Tilos 

a) a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete; 
b) másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó 

tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy 
c) a bennfentes információ jogosulatlan közzététele. Jogosulatlan közzétételnek 

minősül az illetékes döntéshozó szerv által még nem jóváhagyott döntéstervezet 
nyilvánosságra hozatala, vagy a pénzügyi eszköz árfolyamát befolyásoló 
körülmény megalapozottságának vizsgálata és döntéshozó szerv elé terjesztése 
előtt a körülmény közzététele. 

Tilos a piaci manipuláció és a piaci manipuláció kísérlete. 

 

III. Bennfentes információk közzététele 

 

A kibocsátó a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő 
bennfentes információkról. A tájékoztatásról a vezérigazgató gondoskodik. A közzétett 
dokumentációt a Társaság honlapján elérhetővé teszi, és a megjelenéstől számított öt 
évig gondoskodik annak elérhetőségéről. 

A Társaság biztosítja, hogy a bennfentes információt oly módon tegye közzé, hogy a 
nyilvánosság gyorsan, díjmentesen hozzáférhessen, és teljes körűen, megfelelően és 
időben értékelhesse az információt.  A Társaság az információt honlapján és a BÉT 
hivatalos honlapján teszi közzé, és egyidejűleg a Felügyeletnek is megküldi. 
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A kibocsátó igazgatósága vagy vezérigazgatója késleltetheti a bennfentes információ 
nyilvános közzétételét, feltéve, hogy az összes alábbi feltétel teljesül: 

a) az azonnali közzététel valószínűleg sértené a kibocsátó vagy a kibocsátási 
egységek piaca szereplőjének jogszerű érdekeit; 

b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető, 
c) a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piacának szereplője gondoskodni tud az 

információ bizalmas kezeléséről. 

Az a) - c) pontoktól függően egy különböző fázisokból álló, időben elhúzódó olyan 
folyamat esetében, amellyel egy bizonyos körülményt vagy egy bizonyos eseményt 
kívánnak előidézni, vagy amely ilyen körülmény vagy esemény bekövetkeztével jár, a 
kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplője saját felelősségére késleltetheti 
az ezzel a folyamattal kapcsolatos bennfentes információ közzétételét. 

Ha a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piacának szereplője a bennfentes információ 
közzétételét késleltette, akkor az információ nyilvános közzétételét követően 
haladéktalanul értesíti a Felügyeletet arról, hogy az információt késleltetve tette közzé, 
és írásban ismerteti, hogy hogyan teljesültek az e bekezdésben meghatározott feltételek. 

Az értesítésről a Társaság vezérigazgatója gondoskodik, és erről nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartáshoz csatolni kell a felügyelet részére történő bejelentést, annak a címzetthez 
történő továbbítását igazoló dokumentummal együtt. 

Az értesítés a Felügyelet által működtetett ERA rendszeren keresztül történik, amely 
biztosítja, hogy az információkhoz a közzétételig harmadik személy ne férhessen hozzá. 

A fentiekben említett elektronikai eszközök biztosítják, hogy a bennfentes információ 
közzétételének késleltetésére vonatkozó értesítés magában foglalja a következő 
információkat: 

a) a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének 
személyazonossága: teljes hivatalos név; 

b) az értesítést tevő személy személyazonossága: utónév, vezetéknév, pozíció a 
kibocsátón vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjén belül; 

c) az értesítést tevő személy elérhetősége: munkahelyi e-mail cím és telefonszám; 
d) a késleltetett közzététel tárgyát képező nyilvánosan közzétett bennfentes 

információ azonosítása: a közzétételi nyilatkozat címe; hivatkozási szám, 
amennyiben a bennfentes információ terjesztésére használt rendszer ilyet 
hozzárendel; a bennfentes információ nyilvános közzétételének dátuma és 
időpontja; 

e) a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat 
dátuma és időpontja; 
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f) a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésére vonatkozó 
határozatért felelős összes személy személyazonossága. 

Ha a kibocsátó, illetve a nevében vagy a javára eljáró személy a munkaviszonya, 
foglalkozása vagy feladatainak szokásos teljesítése keretében - harmadik félnek 
bennfentes információt ad át, akkor szándékos átadás esetén ezzel egyidejűleg, nem 
szándékos átadás esetén pedig haladéktalanul teljes mértékben és ténylegesen 
nyilvánosan közzéteszi az információt. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni 
abban az esetben, ha az információ átadása olyan személynek történik, akit titoktartási 
kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség törvényen, más 
jogszabályi rendelkezésen, társaság alapító okiratán vagy szerződésen alapul-e. 

 

IV. Bennfentes személyek nyilvántartása (Bennfentesek Jegyzéke) 

 

1) A Társaság:  

a) jegyzéket készít azokról a személyekről, akik hozzáférnek a bennfentes 
információkhoz, és akik munkaszerződés alapján vagy más módon számára 
munkát végeznek olyan feladatokat teljesítve, amelyek által bennfentes 
információkhoz férnek hozzá, így például a tanácsadók, könyvelők vagy 
hitelminősítő szervezetek (a bennfentesek jegyzéke); 

b) a bennfentesek jegyzékét a 4) pontban bekövetkező körülmények esetében 
azonnal frissíti; továbbá 

c) a bennfentesek jegyzékét kérésre a lehető leghamarabb megküldi az illetékes 
hatóságnak. 

A bennfentesek jegyzékét a jelen Szabályzathoz mellékelten csatolt adatlapok 
kitöltésével kell vezetni.(1. és 2. sz. melléklet) 

 

2) A Társaság gondoskodik arról, hogy a bennfentesek jegyzékében szereplő személyek 
írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és legyenek 
tisztában a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan 
közzétételéért kiszabható szankciókkal. 
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3) A bennfentesek jegyzéke legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonosságát; 
b) e személyek a bennfentesek jegyzékébe való felvételének okát; 
c) annak dátumát és időpontját, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes 

információhoz; és 
d) a bennfentesek jegyzéke összeállításának dátumát. 
e) amennyiben az érintett személy a továbbiakban már nem minősül bennfentes 

személynek, a törlés időpontját. 

 A Társaság külön jegyzéket vezet a belső bennfentes személyekről és a külső 
bennfentes személyekről. 

 

4) A Társaság a bennfentesek jegyzékét haladéktalanul frissíti, és feltünteti a frissítés 
dátumát is az alábbi körülmények fennállása esetén: 

a) amennyiben megváltozott valamely már a bennfentesek jegyzékében szereplő 
személy jegyzékbe vételének oka; 

b) amennyiben a bennfentes információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell 
venni a bennfentesek jegyzékébe; és 

c) amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a bennfentes 
információkhoz. 

A bennfentesek jegyzékéről a Társaság igazgatósága nevében a vezérigazgató köteles 
gondoskodni. 

A nyilvántartást vezető természetes személy: a Társaság vezérigazgatója által kijelölt 
személy. 

A nyilvántartás vezetésére kijelölt személy a nyilvántartást a bennfentes személyek 
adatai alapján kitöltött és hozzá eljuttatott adatlapok alapján vezeti. 

A kijelölt személy köteles gondoskodni arról, hogy a jegyzékben szereplő adatok 
kezelése a mindenkori adatvédelmi előírásoknak megfeleljen. A jegyzéket kizárólag a 
vezérigazgató, az igazgatóság vagy a Felügyelet részére adhatja ki. 

A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a bennfentes információhoz való 
hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony 
keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz 
hozzáférő személyt. 
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Amennyiben a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése 
bármilyen módon megszűnt, a hozzáférés megszűnését követően a személyt 
haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból. A törlésnek a bejegyzés áthúzásával úgy 
kell történnie, hogy az eredeti bejegyzés megállapítható legyen. 

A bennfentes információhoz hozzáférő személy köteles a nyilvántartást vezető kérésére, 
a nyilvántartásba vételkor 3) pont a) alpontjában meghatározott adatokról a 
nyilvántartást vezetőt haladéktalanul tájékoztatni. A nyilvántartásban szereplő személy 
a fenti adatainak változásáról 5 munkanapon belül értesíti a nyilvántartást vezetőt.  

A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a nyilvántartásba vételt vagy a 
nyilvántartásból való törlést követően e tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba 
vett és a nyilvántartásból törölt személyeket. 

A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése során a bennfentes információkhoz 
hozzáférő személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja: 

a) természetes személy esetén 

aa) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló 
hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági 
igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló 
hatósági igazolványát, 

ab) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy 
érvényes tartózkodási engedélyét; 

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a 
harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy 

ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a 
bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy 
adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét 
benyújtotta, 

bb) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy 
bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 
illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 

bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy 
nyilvántartásba vétele megtörtént; 

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi 
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személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági 
szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). 

A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül 
megelőző állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni. 

A bennfentes információval való visszaélés és az ilyen információ jogosulatlan 
továbbítása tilos, és bűncselekménynek minősül, melyre tekintettel a Társaság e 
magatartás gyanúja esetén feljelentést tesz. 

 

5) A bennfentesek jegyzékét a Társaság a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő 
5 éven át megőrzi. 

 

V. A vezető személyek ügyletkötése 

 

A Társaságnál vezetői feladatot látnak el az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, 
a vezérigazgató, és a magasabb vezetővé minősített munkavállalók. 

A vezetők feladatokat ellátó személyek ügyleteire vonatkozó szabályok:  

 A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és a velük szoros kapcsolatban álló 
személyeknek értesíteniük kell a kibocsátót és ezzel egyidejűleg a Felügyeletet a 
Társaság részvényeire vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez 
kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött minden 
ügyletről, amennyiben egy naptári évben kötött ügyletek értéke a 5.000 €-t meghaladja. 
Az első értesítés a fenti összeg éven belüli elérésekor kötelező, azt követően az év végéig 
az értesítés minden ügylet tekintetében kötelező. 

A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három 
munkanapon belül meg kell történnie. Az értesítést a Társaság három napon belül 
közzéteszi a 2016/523/EU Bizottsági végrehajtási rendelet mellékletét képező 
formanyomtatvány felhasználásával. A formanyomtatvány a Szabályzat 3. sz. 
mellékletét képezi. 
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Az ügyletekről szóló értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) a személy neve; 
b) az értesítés oka; 
c) az érintett kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének neve; 
d) a pénzügyi eszköz leírása és azonosítása; 
e) az ügylet(ek) jellege (például vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet 

összefügg-e részvényopció-programokkal  
f) az ügylet(ek) helye és időpontja; továbbá 
g) az ügylet(ek) ára és volumene. Olyan zálogosítás esetében, amelynek feltételei 

lehetővé teszik a zálog értékének változását, ezt is közzé kell tenni a zálogosítás 
időpontjában érvényes értékkel együtt. 

 

 Ügyletkötési tilalom 

Nem köthetnek ügyletet a Társaságnál vezető állású személyek, és a velük szoros 
kapcsolatban álló személyek valamint az éves beszámoló, a féléves jelentés készítésében 
közreműködő személyek a Társaság által forgalomba hozott értékpapírra  

a) az éves jelentés közzétételét megelőző 30 napon belül (a nyilvános forgalomba 
hozatal esetét kivéve),  

b) a féléves jelentés közzétételét megelőző 30 napon belül,  
c) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés 

közzétételét megelőző három napon belül.  

Az Ügyletkötés tilalma alól a Társaság igazgatósága felmentést adhat a 2016/522 EU 
rendelet 7. cikkében meghatározott körülmények fennállása esetén. A felmentést 
indokolt írásbeli kérelemmel a Társaság vezérigazgatója terjeszti az Igazgatóság elé. 

 

7) A Társaságnak és a Felügyeletnek köteles az ügyletkötést haladéktalanul bejelenteni 

a) az I. 2) pont a) alpontjában említett vezetői feladatokat ellátó személy, illetve 

aa) a vele közös háztartásban élő személy, 

ab) a közeli hozzátartozója, és 

ac) a bennfentes személy minősített befolyásával működő társaság, valamint 

b) a I.2) pont b)-f) alpontjában az említett bennfentes személy, 
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ha személyesen vagy megbízott útján kötött ügyletet olyan részvényre, amellyel 
kapcsolatban bennfentesnek minősül, illetve olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke 
az említett részvény értékétől vagy árfolyamától függ. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentésre kötelezett személy nevét, a bejelentési 
kötelezettség indokát, az érintett kibocsátó nevét, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz 
megnevezését, mennyiségét, árfolyamát, az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), 
az ügyletkötés időpontját és helyét, illetve az ügyletet lebonyolító befektetési 
vállalkozás, hitelintézet megnevezését. 

Az I.2) pont a) alpontja szerinti bennfentes személy a Felügyeletnek tett bejelentésben 
foglalt információkat a bejelentés megtételét követően köteles haladéktalanul 
közzétenni a tőkepiaci törvényben foglaltak szerint. 

Az I.2) pont a) alpontjában említett bennfentes személy nem köteles az ügyletkötést 
nyilvánosságra hozni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja 
meg az egymillió forintot. Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell 
venni: 

a) a bennfentes személy, és 
b) a vele közös háztartásban élő személy, 
c) a közeli hozzátartozója, 
d) a minősített befolyásával működő társaság 

által kötött ügyleteket. 

 

VI. Közzététel, bejelentés a Felügyelet részére 

 

A Társaság haladéktalanul közéteszi a rá vonatkozó bennfentes információkat a 
596/2014/EU Rendelet a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet előírásai alapján. 

A közzétételre a BÉT és a Társaság honlapján kerül sor. 

A bennfentes információkról a Társaság egyidejűleg a Felügyelet részére is bejelenti. 

Ha a kibocsátó másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egyidejűleg 
köteles ugyanazt az információt teljes mértékben a honlapján nyilvánosságra hozni. 

A kibocsátó nevében vagy a javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes 
információt bocsát rendelkezésre, ezzel egy időben erről köteles értesíteni a kibocsátót, 
aki az érintett információt honlapján az értesítést követően haladéktalanul, teljes 
mértékben nyilvánosságra hozza. 
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Nem kell alkalmazni a fenti szabályokat, ha az információt megszerző személyt 
titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, 
létesítő okirat rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul. 

Jelen szabályzat 2018. április 5-én lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2011. 
augusztus 29-én kihirdetett Szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

Budapest, 2018.április 5. 

 

 

 

 

 

OPUS GLOBAL Nyrt.  

Igazgatósága 
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1. sz. Melléklet 
Bennfentesek jegyzéke: [az ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes információ megnevezése]-hoz/-hez/-höz kapcsolódó 
szakasz 
Dátum és időpont (a bennfentesek jegyzéke e szakaszának létrehozásáé, azaz amikor ezt a bennfentes információt azonosították): 
[éééé-hh-nn; óó:pp UTC (egyeztetett világidő)] 

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)] 
Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [éééé-hh-nn] 

 A benn- 
fentes utó- 

neve(i) 

 A benn- 
fentes 

vezeték- 
neve(i) 

 A benn- 
fentes 

születés- 
kori 

vezeték- 
neve(i) (ha 

eltér) 

 Munkahelyi 
telefon- 

szám(ok) 
(munkahelyi 

közvetlen vonal 
és munkahelyi 

mobil- 
telefonszámok) 

 Társaság neve 
és címe 

 Funkció és a 
benn- 

fentesség oka 

 Hozzáférés 
(annak dátuma és 

időpontja, 
amikor a 
személy 

hozzáférést 
kapott 

bennfentes 
informá- 
ciókhoz) 

 Megszűnés 
(annak dátuma és 

időpontja, 
amikor a 
személy 

bennfentes 
informá- 

cióhoz való 
hozzáférése 
megszűnt) 

 Szü- 
letési idő 

 Nemzeti 
azonosító 
szám (ha 

alkal- 
mazandó) 

 Magán- 
telefonszámo
k (vezetékes 

és mobil- 
telefonszámok

) 

 Teljes 
magánlakcím: utca; 

házszám; város; 
irányítószám; ország) 

 [Szöveg]  [Szöveg]  [Szöveg]  [Számok 
(szóköz nélkül)] 

 [A bennfentes 
kibocsátójának/ 
 kibocsátási 
egységek piaca 
szereplőjének/ 
aukciós 
platformjának/ 
árverezőjének/ 
aukció- 
ellenőrének vagy 
harmadik felének 
címe] 

 [A szerepet, 
funkciót és az 
ebben a 
jegyzékben való 
szerepeltetés 
okát leíró 
szöveg] 

 [éééé-hh-nn, 
óó:pp UTC] 

 [éééé-hh-nn, 
óó:pp UTC] 

 [éééé- 
hh-nn] 

 [Szám 
és/vagy 
szöveg] 

 [Számok 
(szóköz 
nélkül)] 

 [Szöveg: a bennfentes 
részletes lakcíme 
- utca és házszám 
- város 
- irányítószám 
- ország] 
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2. sz Melléklet 

A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakasza 
Dátum és időpont (az állandó bennfentesek szakaszának létrehozásáé) [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)] 
Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)] 
Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [éééé-hh-nn] 

 A benn- 
fentes utó- 

neve(i) 

 A benn- 
fentes 

vezeték- 
neve(i) 

 A benn- 
fentes 

születés- 
kori vezeték- 

neve(i) 
(ha eltér) 

 Munkahelyi 
telefonszám(ok) 

(munkahelyi 
közvetlen vonal és 

munkahelyi 
mobiltelefon- 

számok) 

 Társaság neve és 
címe 

 Funkció és a benn- 
fentesség oka 

 Felvétel 
(a személy állandó 

bennfentesek 
szakaszába való 

felvételének dátuma 
és időpontja) 

 Születési 
idő 

 Nemzeti 
azonosító 
szám (ha 

alkal- 
mazandó) 

 Magán- 
telefonszámok 

(vezetékes és mobil- 
telefonszámok) 

 Teljes 
magánlakcím 
(utca; házszám; 

város; irányítószám; 
ország) 

 [Szöveg]  [Szöveg]  [Szöveg]  [Számok (szóköz 
nélkül)] 

 [A bennfentes 
kibocsátójának/ 
kibocsátási 
egységek piaca 
szereplőjének/ 
aukciós 
platformjának/ 
árverezőjének/ 
aukcióellenőrének 
vagy harmadik 
felének címe] 

 [A szerepet, 
funkciót és az ebben 
a jegyzékben való 
szerepeltetés okát 
leíró szöveg] 

 [éééé-hh-nn, óó:  
pp UTC] 

 [éééé-hh-nn]  [Szám és/ 
vagy szöveg] 

 [Számok (szóköz 
nélkül)] 

 [Szöveg: a 
bennfentes részletes 
lakcíme 
- utca és házszám 
- város 
- irányítószám 
- ország] 
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3.sz. Melléklet 

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított 
ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa 

 1.  A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok 

 a)  Név  [Természetes személy esetében: utónév és vezetéknév(nevek).] 
[Jogi személy esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel szerinti 
társasági formát.] 

 2.  Az értesítés indoka 

 a)  Pozíció/státus  [Vezetői feladatokat ellátó személy esetében: a kibocsátón, a kibocsátási egységek piacának 
szereplőjén/aukciós platformon/árverezőn/aukcióellenőrön belül elfoglalt pozíciót kell 
megadni, pl. vezérigazgató, pénzügyi igazgató.] 
[Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy esetében: 
- meg kell adni, hogy az értesítés egy vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros 
kapcsolatban álló személyre vonatkozik; 
- a vezetői feladatokat ellátó érintett személy neve és pozíciója.] 

 b)  Első értesítés/Módosítás  [Meg kell adni, hogy első értesítésről, vagy egy korábbi értesítés módosításáról van-e szó. 
Módosítás esetén ismertetni kell azt a hibát, amelyet a szóban forgó értesítés módosít.] 

 3.  A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

 a)  Név  [A szervezet teljes neve.] 

 b)  LEI  [Az ISO 17442 szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító kód.] 

 4.  Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint 
iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le 

 a)  A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa 
Azonosító kód 

 [- Az eszköz jellegének megjelölése: 
- részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, származtatott termék vagy részvényhez, 
illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódó pénzügyi instrumentum; 
- kibocsátási egység, kibocsátási egységen alapuló aukciós termék vagy kibocsátási 
egységhez kapcsolódó származtatott termék. 
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- A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes 
hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott eszközazonosító kód.] 

 b)  Az ügylet jellege  [Az ügylet típusának leírása adott esetben az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (14) 
bekezdése szerint elfogadott (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 
10. cikkében meghatározott ügylettípusok vagy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott konkrét példák használatával. 
Az 596/2014/EU rendelet 19. cikke (6) bekezdése e) pontjának megfelelően fel kell tüntetni, 
hogy az ügylet részvényopciós programhoz kapcsolódik-e] 

 c)  Ár(ak) és volumen(ek)  Ár(ak)  Volumen(ek) 
        
     [Amennyiben egynél több, ugyanazon pénzügyi eszközre vagy kibocsátási egységre 

vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétel, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, …) kerül 
lebonyolításra azonos kereskedési napon és ugyanazon az ügyleti helyen, ebben a mezőben 
kell megadni ezen ügyletek árait és volumenét, a fent megadott kétoszlopos formában, a 
szükséges számú sor beillesztésével. 

     Az árra és mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben 
a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes 
hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra és a mennyiségre vonatkozóan 
meghatározott pénznemet.] 

 d)  Összesített információ  [Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek: 
   - Összesített volumen  - ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak; 
   - Ár  - azonos jellegűek; 

- azonos napon, valamint 
- azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra. 
A mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 
600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak 
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történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletben a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.] 
[Árinformáció: 
- egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára; 
- több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára. 
Az árra vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő 
bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletben az árra vonatkozóan meghatározott pénznemet.] 

 e)  Az ügylet dátuma  [A bejelentett ügylet adott végrehajtási napjának dátuma. 
Az ISO 8601 szerinti dátumformátumot kell használni: ÉÉÉÉ-HH-NN; UTC-idő] 

 f)  Az ügylet helye  [Azon MiFID szerinti kereskedési helyszín, rendszeres internalizáló vagy az Unión kívüli 
szervezett kereskedési platform neve és azonosító kódja, ahol ügyleteket bonyolítanak le, a 
600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak 
történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően, vagy 
amennyiben az ügyletet nem a fent említett kereskedési helyszínek valamelyikén 
bonyolították le, fel kell tüntetni a „kereskedési helyszínen kívül” megjegyzést.] 

    
 

 

 


