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I Általános rész 

I.1 A Szabályzat célja 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az AutoWallis Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 1-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.), 

mint értékpapír-kibocsátó (a továbbiakban: Társaság), amelynek részvényei a Budapesti 

Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek, meghatározza a 

közzétételekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés belső szabályait és 

eljárásrendjét a Társaságra és annak leányvállalataira nézve. A Társaság jelen Szabályzattal kívánja 

biztosítani a nyilvánosan működő részvénytársaságoktól megkövetelt transzparens működést. 

I.2 A Szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyeket a jelen Szabályzat 

alapján közzé kell tenni.  

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a bennfentes kereskedelemmel és a piacbefolyásolással 

kapcsolatos rendkívüli közzétételek kezelésére vonatkozó szabályokra, amelyekről a Társaság 

külön szabályzatban rendelkezik. 

I.3 A Szabályzat személyi hatálya 

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság és leányvállalatai minden munkavállalójára, 

illetve a Társaság által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre 

is. 

I.4 Kötelező felülvizsgálat 

A Társaság a jelen Szabályzatot szükség szerint, de legalább évi rendszerességgel felülvizsgálja. 

I.5 Fogalom- és jogszabály meghatározások 

Fogalom Meghatározás 

BÉT Budapesti Értéktőzsde Zrt 

ERA 
A Felügyelet/Magyar Nemzeti Bank elektronikus ügyintézését biztosító 

információs rendszer 

Felügyelet Magyar Nemzeti Bank 

Leányvállalat 

Minden olyan vállalkozás, amelynek működésére a Társaság a Ptk. 
szerinti ellenőrző befolyást gyakorol (vagy amelyben befolyásoló 
részesedési viszonnyal rendelkezik). A leányvállalat valamennyi 
leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni 

Társaság vagy Kibocsátó AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Tájékoztatási 

kötelezettség 

A Tpt.-ben, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 

24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt esetekben részletezett 

kötelezettségek teljesítése 

kibocsátó 

Az a 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 
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KIBINFO 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. kibocsátói információk és hírek 

közzétételére szolgáló rendszere 

 

Javadalmazási politika 

A javadalmazási politika kiterjed legalább a Társaság vezető 

tisztségviselőire nézve az alkalmazott javadalmazási elvekre és 

célkitűzésekre, a javadalmazási politika végrehajtása során alkalmazott 

juttatási formákra, a teljesítményértékelési módszerekre, és a 

javadalmazás kifizetésére alkalmazandó szabályokra.  

Javadalmazási jelentés 

A Társaság Javadalmazási politikájáról és annak megvalósulása során 

keletkezett javadalmazási adatokról szóló, a nyilvánosságot tájékoztató 

dokumentum, amely 2022. évtől kezdve felmenő rendszerben a 2021. évi 

adatoktól kezdve tájékoztat a legutóbbi öt évre vonatkozóan.  

Szabályozott piac 

Az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, 
amely megfelel a következő feltételeknek: 
a) piacműködtető által működtetett, illetve irányított multilaterális 

rendszer, 
b) megkülönböztetés-mentesen, szabályaival összhangban összehozza 

több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási 
szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést 
eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi 
eszköz tekintetében, 

c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatóságának engedélyével rendelkezik, 

d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,  
e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott 

piacokról készített jegyzékben. 

A vonatkozó jogszabályok 

és egyéb szabályok 

a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.), 
b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.), 
c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. 
(VIII.15.) PM rendelet (PM rendelet) 

d) BÉT Általános Üzletszabályzata (BÉT ÁÜSZ) 
e) BÉT Vezérigazgatójának 300/2019. sz. határozata (BÉT határozat) 
f) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi 
LXVII. törvény (SDRII törvény), 

g) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. 
június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (Prospektus rendelet) 

h) A Bizottság (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. 
március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi 
információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az 
értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési 
portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályon kívül 
helyezéséről (EU Biz. rendelet) 
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II Különös rész  

A közzétételi kötelezettségek eljárási kérdései 

II.1 Felelős személyek 

A Társaságnak a jelen Szabályzat III. fejezet szerinti közzétételi kötelezettségei teljesítéséért a Társaság 

honlapjának karbantartásáért felelős személy(ek) felel(nek). A III.1. és III.3. fejezet szerint közzéteendő 

adatokat, információt az alábbi személyek feladata és felelőssége előállítani és a Társaság honlapjának 

karbantartásáért felelős személy(ek) részére kellő időben megküldeni: 

 

Közzéteendő adat, információ 

(részletesen a III. fejezetben) 
Felelős személy 

Éves jelentés/féléves jelentés, éves 

beszámoló és kapcsolódó dokumentumok, 

kiemelt pénzügyi adatok 

főkönyvelő/kontrolling vezető 

Tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját 

részvény állomány 
Igazgatóság 

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

adatai 
Igazgatóság 

Alaptőke nagysága Igazgatóság 

Vezető állású személyek, stratégiai 

alkalmazottak köre 
Igazgatóság,  

 

Nem nyrt. formában működő leányvállalat 

esetén a leányvállalat fenti táblázat szerinti 

adatai 

Leányvállalt ügyvezetése (igazgatóság, 

vezérigazgató, ügyvezető) 

 

A III.2. fejezet szerint közzéteendő adatokat, információt az Igazgatóság feladata és felelőssége 

előállítani és közzétételért felelős személy(ek) részére kellő időben megküldeni, figyelemmel arra, hogy 

a jogszabály sok esetben haladéktalan, de – ha jelen szabályzat vagy jogszabály elérően nem rendelkezik 

– legfeljebb 2 naptári napon belüli közzétételt ír elő.  

  

Amennyiben a Leányvállalat  

• nyilvánosan működő részvénytársaság, a III. fejezet szerinti közzétételi kötelezettségei 

teljesítéséért maga felel.  

• nem nyilvánosan működő részvénytársaság, a III. fejezet szerinti a közzétételi 

kötelezettségeinek a jelen Szabályzat rendelkezései alapján, főszabály szerint a Társaság tesz 

eleget. Ebben az esetben a Leányvállalat megfelelő időben köteles megküldeni az adatot, 

információt közzétételért felelős személy(ek) részére közzététel végett. A kötelezettség 

teljesítéséért a Leányvállalat és a közzétételért felelős személyek együttesen felelnek. 

II.2 Közzétételi helyek 

A Társaság a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok által előírt információ közzétételi 

kötelezettségeinek az alábbi csatornákon tesz eleget: 

● A Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu/ 

● A BÉT honlapja: www.bet.hu  

● A Társaság alábbi honlapja: www.autowallis.hu 

● Amennyiben a Társaság részvényei, vagy esetlegesen a jövőben kibocsátott egyéb nyilvánosság 

számára elérhető értékpapírjai más tőzsdére is bevezetésre kerülnek, akkor adott szervezet 

honlapja is.  

● A Társaság a szabályozott információkat megküldi legalább egy, a befektetők számára 

hozzáférhető online média szerkesztőségének is. 

II.3 A Közzététel módja 
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A Társaságnak megkülönböztetés-mentesen és a gyors hozzáférést biztosítva kell nyilvánosságra hozni 

az információkat, amelyért díjat nem számíthat fel. Az információk nyilvánosságra hozatalának 

elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. 

 

Tekintettel arra, hogy az értékpapírok Szabályozott piaci bevezetésére csak Magyarországon került sor, 

a közzétételt magyar nyelven kell megtenni. (További nyelven történő elérhetővé tétel nem kizárt.) 

 

A Felügyeletet az ERA rendszeren keresztül kell tájékoztatni, a közzététel az ERA rendszeren keresztül 

a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu honlapon jelenik meg. 

 

A BÉT honlapján történő közzétételt a KIBINFO használatával kell megtenni. 

 

A BÉT-en történő közzététel érdekében a Társaság a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletének kitöltésével 

és cégszerű aláírásával bejelenti a BÉT felé azon kapcsolattartó személyeket, akiken keresztül a 

közzétételi kötelezettségének eleget tesz, illetve akiktől a BÉT bejelentéseket fogadhat. A Társaság a 

kapcsolattartó(k) személyében, illetve jogosultságaiban történő változással kapcsolatos kérelmeket a  

jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező adatlapon köteles benyújtani. A köteles a BÉT-et tájékoztatni, 

ha úgy véli, hogy bármely kapcsolattartója számára kiadott hozzáférési adatok illetéktelen kezekbe 

kerültek és arról is köteles haladéktalanul gondoskodni, hogy az adott kapcsolattartó hozzáférési adatai 

megváltozzanak. (A kérelmeket, tájékoztatást a kibtag@bse.hu e-mail címre kell megküldeni.) 

 

A fenti közzétételi helyeken egy közzétevő által egy időpontban, a technikai lehetőségek 

figyelembevételével legfeljebb néhány perc eltéréssel kerülnek nyilvánosságra az adatok. A Társaság  – 

a Tpt., illetve a PM rendelet szerinti információk közzététele esetén – egyértelművé teszi, hogy 

szabályozott információról van szó, és egyértelműen azonosítja magát, mint kibocsátót, a szabályozott 

információ tárgyát, valamint a szabályozott információ Társaság általi megküldésének napját és 

időpontját. 

 

A Társaság ugyanazt a szerkesztés nélküli szabályozott információt teszi közzé valamennyi közzétételi 

csatornán.  

 

A Társaság valamennyi korábbi közzétételeit a saját honlapján folyamatosan 10 (tíz) évre visszamenőleg 

elérhetővé teszi. A Társaság a saját honlapján a Tpt., illetve a PM rendelet szerinti információk 

közzététele esetén az információt úgy teszi elérhetővé, hogy az a közzétételt követő legalább 1 (egy) 

évig adott üzleti évre vonatkozóan év szerinti bontásban a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható 

legyen, a közzétételt követő 1 (egy) év után a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható menüpont 

(link) alatt - az üzleti évekre vonatkozó bontásban - elérhető legyen.  

 

A már közzétett információk módosítása esetén a Társaság feltűnő módon jelzi a változás tényét és 

egyértelmű jelzéssel tünteti fel a változás tartalmát.  

 

A Társaság a megküldés során biztosítja a kommunikáció biztonságát, minimálisra csökkenti az 

adatsérülés és a jogosulatlan hozzáférés kockázatát.  

 

Az átvevő oldali a rendszerhibáért vagy hiányosságért a Társaság nem tartozik felelősséggel.  
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III Az egyes közzétételi kötelezettségek 

A közzétételi kötelezettségek három csoportba sorolhatóak: rendszeres és rendkívüli közzétételi 

kötelezettségek, továbbá az egyéb jogaszályok alapján fennálló, kibocsátókat terhelő 

információközlési kötelezettségek. A rendszeres közzétételi kötelezettségek a Társaság rendes 

üzletmenete mellett, meghatározott időközönként, meghatározott helyen és formában nyilvánosságra 

hozandó adatokat, információk közzétételét takarják, míg a rendkívüli közzétételi kötelezettségek 

olyan információk közzétételét takarják, amely a Társaság értékpapírjának értékét vagy hozamát, 

illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti. A Szabályzat az előbbiek 

figyelembevételével rendszerezi a Társaság közzétételi kötelezettségeit.  

Az Általános részben foglaltaknak megfelelően a Szabályzat hatálya kiterjed a Leányvállalatok által 

kötelezően nyilvánosságra hozandó adatokra, információkra is, akár a Társaság közreműködésével, 

akár önállóan kerül sor a nyilvánosságra hozatalra, közzétételre.  

III.1 Rendszeres közzétételi kötelezettségek 

Közzététel tárgya Közzététel határideje 

III.1.1 Éves közzétételi kötelezettség 
pénzügyi évek végét követő 4 (négy) 

hónapon belül1 

III.1.2 Felelős Társaságirányítási Jelentés az éves jelentés közzétételével egyidejűleg 

A Társaság éves jelentés formájában évente tájékoztatja a nyilvánosságot vagyoni, jövedelmi 

helyzetének, működésének főbb adatairól. Az éves jelentést a jelen Szabályzat 1. melléklete szerint 

kell elkészíteni, részei az éves beszámoló, a konszolidált éves beszámoló, a független 

könyvvizsgálói jelentés(ek), a vezetőségi jelentés, a kibocsátó nyilatkozatai. 

A Társaságnak a fenti közzététellel egyidejűleg az éves jelentés megküldésével tájékoztatnia kell a 

Felügyeletet. Az éves jelentést a közzétételi rendszerben minden esetben a „rendszeres tájékoztatás” 

dokumentum típus és az „éves jelentés” dokumentum altípus kiválasztásával kell feltölteni.  

Amennyiben a Társaság a Számv.tv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint 

állítja össze éves beszámolóját, akkor éves jelentését is az IFRS-ek szerint kell elkészítenie. 

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentését a BÉT által kiadott „Felelős Társaságirányítási 

Ajánlások” alapján készíti el. 

 

Közzététel tárgya Közzététel határideje 

III.1.3 Féléves közzétételi kötelezettség 
pénzügyi év első hat hónapját követő 

legkésőbb 3 (három) hónapon belül  

A Társaság féléves jelentés formájában a pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozóan tájékoztatja 

a nyilvánosságot vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A féléves jelentést 

a jelen Szabályzat 2. melléklete szerint kell elkészíteni. 

A Társaságnak a fenti közzététellel egyidejűleg a féléves jelentés megküldésével tájékoztatnia kell 

a Felügyeletet. 

Amennyiben a Társaság a Számv.tv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint 

állítja össze éves beszámolóját, akkor a féléves jelentését is az IFRS-ek szerint kell elkészítenie. 

 

 
1 A Társaság úgy választja meg az éves rendes közgyűlés időpontját, hogy a közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a 

megismételt közgyűlés is kellő időben el tudja fogadni az (konszolidált) éves beszámolóját.   
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Közzététel tárgya Közzététel határideje 

III.1.4 Havi közzétételi kötelezettség 

legkésőbb a tárgyhó utolsó napját 

következő munkanapon, azaz minden 

hónap első munkanapján 

 

Társaság minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan köteles közzétenni a részvényeihez 

kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és 

az alaptőke nagyságát. 

A Társaság tekintetében a többségi befolyása alatt álló jogi személy tulajdonában álló részvények 

is saját részvénynek minősülnek, ezért a közzétételben a saját részvények számában fel kell tüntetni 

a Társaság leányvállalata(i) tulajdonában álló összes saját részvényt is.  

 

III.2 Rendkívüli közzétételi kötelezettség (haladéktalan) 

A rendkívüli közzétételi kötelezettségek az alábbiakban részletezett, rendes üzletmenettől eltérő 

működési és egyéb események esetén merülnek fel. 

 

Ezen kötelezettségek körében felsorolt szabályok általános és példálózó jellegűek. 

A Társaságnak megának kell mérlegelnie, hogy a saját működése szempontjából melyek azok az 

események amelyeket közzé kell tenni. A PM rendeletben foglalt, és a 4. sz. mellékletben feltüntetett 

felsorolás ezt a mérlegelést segíti elő. 

 

III.2.1 Bennfentes információk 

Közzététel tárgya Közzététel határideje 

Minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve 

a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve 

érintő információ 

haladéktalanul, de legkésőbb egy 

munkanapon belül 

A Társaságnak a közzététellel egyidejűleg tájékoztatnia kell a Felügyeletet. (A II.3. pontban 

foglaltaknak megfelelően ERA rendszeren keresztül.)  

A BÉT ÁÜSZ alapján a tőzsdenapon délelőtt 7:30 órától kezdődő és a kereskedési idő végéig tartó 

időszakban tudomására jutott információról a tudomására jutást követő 30 percen belül; a 

tőzsdenapi kereskedési idő végétől a következő tőzsdenap délelőtt 7:30 óráig terjedő időszakban 

tudomására jutott információról a kereskedés indulását megelőzően, délelőtt 8:15 óráig köteles 

tájékoztatásának közzétételét kezdeményezni a BÉT vonatkozó szabályainak megfelelően. (A II.1. 

pontban foglaltaknak megfelelően KIBINFO rendszeren keresztül.) 

Amennyiben egy bennfentes információt nem haladéktalanul, hanem késleltetve tett közzé a 

Kibocsátó, A késleltetésről szóló döntést is dokumentálnia kell és a Későbbi közzétételkor történő 

MNB-tájékoztatás során a Felügyeletet a késleltetett közzététel tényéről is tájékoztatni kell.  

A bennfentes információk kezelésének és a közzététel késleltetésének további szabályait a Társaság 

MAR Szabályzata tartalmazza.  

Amennyiben a Társaságról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott 

értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan 

nyilvánosságra hozatalára. Ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a II.2. pontban meghatározottakon felül 

a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni. 
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III.2.2 Tpt. 61. § szerinti tájékoztatás  

Közzététel tárgya Közzététel határideje 

A Társasághoz érkezett Tpt. 61. § szerinti 

tájékoztatás 

haladéktalanul, de legkésőbb két naptári 

napon belül 

A Társaságnak a közzététellel egyidejűleg tájékoztatnia kell a Felügyeletet.  

A Társaság ezen közzétételi kötelezettségéhez elektronikus űrlapon, az ERA rendszeren keresztül 

történő bejelentési kötelezettség is társul — a bejelentési kötelezettségnek a közzététellel 

egyidejűleg kell eleget tenni. 

 

III.3 BÉT felé fennálló tájékoztatási kötelezettségek 

A Társaság a BÉT ÁÜSZ alapján köteles információszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni a BÉT 

felé az alábbi körben: 

 

(a) tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját részvény állomány2*; 

(b) vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak köre3*; 

(c) kiemelt pénzügyi adatok4;  

(d) a befektetői kapcsolattartással megbízott munkatársa/képviselője személyében bekövetkezett 

változás (1 tőzsdenapon belül); 

(e) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat (a cégbírósági bejegyzésről szóló 

végzés kézhezvételét követő 1 tőzsdenapon belül); 

(f) a közgyűlés összehívásakor rendelkezésére álló, valamint az azt követően elkészült írásos 

előterjesztések (a közgyűlés meghirdetésének napján, illetve elkészülésüket követően 

haladéktalanul); 

(g) Felelős Társaságirányítási Jelentés5; 

A *-gal jelölt információszolgáltatási kötelezettségüknek a Társaság a BÉT által alkalmazott tőzsdei 

adatlapokon kötelesek eleget tenni, amelyeket jelen Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmaz. A 

benyújtott információkat a Tőzsde jogosult honlapján közzétenni, illetve más módon nyilvánosságra 

hozni.  

A felsorolás többi eleme esetében a Társaság az általános szabályok szerint a KIBINFO rendszerén 

keresztül teszi közzé a tájékoztatást.  

  

 
2 A kibocsátók évente kétszer, február 28/29-én és augusztus 31-én megküldik a Tőzsdének (az ezeken a napokon rendelkezésre álló 

információk alapján) az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedésekre, saját részvényállományukra és az utolsó nyilvánosságra hozott 

konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő saját tőke értékére vonatkozó adatokat index-felülvizsgálat céljából. 
3 A vezető állású személyek és stratégiai alkalmazottak személyében történő változást a kibocsátók kötelesek azonnal közzétenni, és 

a változást követően fennálló állapotot bemutató tájékoztatást 3 tőzsdenapon/kereskedési napon belül a BÉT-nek megküldeni. 
4 Az éves és féléves jelentés a BÉT honlapján történő közzétételével egyidejűleg a kibtag@bse.hu címre küldött e-mailben, 

meghatározott adattartalmú Excel fájlban nyújthatja be a Társaság.  
5 A Társaság a BÉT által kiadott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” alapján készíti el és az éves jelentés közzétételével egyidejűleg 

teszi közzé.  
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III.4 Az egyéb jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségek  

III.4.1 Javadalmazási politika és Javadalmazási jelentés nyilvánosságra hozatala 

A Társaságnak nyilvánosságra kell hozni a Javadalmazási politikáját (annak módosítását) és a 

Javadalmazási jelentését az azokkal kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást – ismételt 

szavazást – követően haladéktalanul (a szavazás dátumával és eredményével együtt).  

A Társaság a Javadalmazási politikában és a Javadalmazási jelentésben nem köteles olyan információt 

nyilvánosságra hozni, amely információ nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét, üzleti titokhoz való 

jogát súlyosan sértené. E rendelkezés alkalmazása azonban nem vezethet a javadalmazási politikával 

összefüggő követelmények mellőzéséhez. 

A Javadalmazási politika és a Javadalmazási jelentés részletes szabályait a Társaság Javadalmazási 

politikája tartalmazza. 

III.4.2 Kapcsolt felekkel kötött lényeges ügyletek nyilvánosságra hozatala 

A Társaságnak nyilvánosságra kell hoznia a kapcsolt féllel kötött lényeges ügyletre, vagy annak érdemi 

módosítására vonatkozó alábbi információkat: 

a) jogviszony jellegére vonatkozó információ, 

b) kapcsolt fél neve,  

c) ügylet időpontja és értéke, 

d) mindazon információ, amely alapján a nem kapcsolt fél részvényesek megítélhetik az 

ügylet méltányosságát és indokoltságát (a 2) pont szerinti leányvállalatokkal kötött 

Lényeges ügylet esetén nem alkalmazandó) 

  

A fenti előírást nem kell alkalmazni: 

1) szokásos üzletmenet során és rendes piaci feltételek mellett kötött ügyletekre, 

2) a Társaság és a leányvállalatai között kötött ügyletekre, amennyiben a leányvállalat a 

Társaság 100%-os tulajdonában van, vagy a Társaság más kapcsolt fele nem rendelkezik 

részesedéssel a leányvállalatban, vagy az ügylet vonatkozásában jogszabály megfelelően 

védi a Társaság, a leányvállalat és a nem kapcsolt fele részvényeseinek érdekeit, 

3) jogszabály által előírt közgyűlési jóváhagyás esetén, amennyiben minden részvényes 

tisztességes elbánásban részesül és a Társaság és a nem kapcsolt fél részvényeseinek az 

érdekei szabályozott védelemben részesülnek, 

4) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezérigazgató és a vezérigazgató-

helyettes javadalmazásával kapcsolatban, 

5) valamennyi részvényes számára azonos feltételek mellett felkínált ügyletekre, amelyek 

során biztosított a részvényesekkel szembeni egyenlő bánásmód és a Társaság érdekeinek 

a védelme. 
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III.5 A Leányvállalatok rendkívüli közzétételi kötelezettségei 

A) A Társaság Leányvállalatai a III. fejezet szerinti kötelezettségeknek maguk kötelesek 

megfelelni, amennyiben részvényeik (más értékpapírjaik) a Szabályozott piacra bevezetésre 

kerültek. 

B) Amennyiben a Leányvállalat nem köteles a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást 

közzétenni, akkor minden, a Leányvállalat esetében jelentőséggel bíró - legalább az alábbi 1.-

18. pontban meghatározott - információt a Társaság teszi közzé, amennyiben az információ a 

Társaság értékpapírjának értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy 

közvetve érinti: 

1. Jelentős szervezeti változásra vonatkozó, az erre jogosult által meghozott döntés (szétválás, 

egyesülés, átalakulás). 

2. Tevékenységi kör módosulása (tevékenységek megindítása vagy megszűnése), a piaci 

irányultság megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból 

vagy piacok bezáródása). 

3. A Leányvállalat ügyvezetése által hozott olyan döntés, amely annak működését, piaci 

helyzetét jelentősen befolyásolja. 

4. A Leányvállalat fizetési számlájának zárolása. 

5. Csődeljárást, felszámolást, végelszámolás megindítását elrendelő jogerős végzés 

kézhezvétele, az eljárás lezárása. 

6. A saját tőke legalább 10%-nak (tíz százalékának) elvesztése a legutolsó közzétett 

jelentéshez képest. 

7. A felvett hitelek állományának 25%-os (huszonöt százalékos) változása, ha a felvett hitelek 

állománya a változást megelőzően a saját tőke 25%-át (huszonöt százalékát) meghaladja. 

8. Olyan engedélyek megszerzése vagy megvonása, melyek a Leányvállalat gazdasági 

teljesítményét jelentősen befolyásolhatják. 

9. A legutolsó tájékoztatásban közzétett kockázati tényezők jelentős megváltozása. 

10. A Leányvállalat terveinek, stratégiájának jelentős megváltozása. 

11. A Leányvállalat által elnyert nagy megrendelésre megkötött szerződés érvényes létrejötte 

és annak egyoldalú vagy közös megszüntetése. 

12. Új hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala esetén a kapcsolódó 

garanciákra és biztosítékokra vonatkozó információk. 

13. A Leányvállalat létesítő okiratának módosítására vonatkozó kezdeményezés döntésre 

jogosult elé terjesztése. 

14. Peres eljárás megindítása és lezárása a Leányvállalat által vagy a Leányvállalat ellen. 

15. Az adóhatóság által lefolytatott eljárás akkor, ha az eljárás során meghozott érdemi 

határozatban kötelezettségként megállapított pénzbírság összege a társaság alaptőkéjének, 

törzstőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja. 

16. A Leányvállalat új befektetései, ideértve a leányvállalat alapítását is, vagy már meglevő 

befektetések növelése abban az esetben, ha az a befektetés tárgyát képező társaság 

alaptőkéjének, törzstőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja. 

17. A Leányvállalat meglevő befektetéseinek részleges vagy teljes eladása abban az esetben, 

ha az eladás nagyságrendje a befektetéssel érintett társaság alap- vagy törzstőkéjének 10%-át 

(tíz százalékát) meghaladja. 

 

C) Amennyiben valamely Leányvállalat hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója, a B) 
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pontban meghatározottakon kívül legalább az alábbi információkat is közzé kell tennie: 

1.a visszafizetésről, törlesztésről és az utolsó kamatfizetésről beszámoló záróközlemény, 

illetve ezen kötelezettségek teljesítésének esetleges elmaradása, 

2. a kibocsátási célként megjelölt feladat, projekt előrehaladása, főbb határpontjainak, 

fázisainak megvalósulása, 

3. a kibocsátó legfőbb szervének olyan döntése, amely a működését, piaci helyzetét jelentősen 

befolyásolja, 

4. beváltási, átváltási, jegyzési vagy törlési jogok gyakorlása, 

5. ezen értékpapírok jogaiban bekövetkező változások, ideértve az ilyen értékpapírok 

kikötéseiben és feltételeiben bekövetkező olyan változásokat is, amelyek közvetve 

befolyásolhatják e jogokat, és amelyek elsősorban a hitelfeltételekben vagy a kamatlábakban 

bekövetkezett változásokból keletkeznek. 

 

IV Záró rendelkezések 

 

Jelen Szabályzat a fedőlapon megjelölt napon lép hatályba. 

 

Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Társaság köteles a jelen Szabályzat alapján feladat-, illetve 

felelősségi körrel rendelkező, a Társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyt, vagy tisztségviselői jogviszonyt fenntartó természetes személlyel a jelen Szabályzatot 

megismertetni. 
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1. sz. melléklet 

Éves Jelentés tartalma (jogszabály kivonat) 

[A Társaság esetén nem alkalmazandó részek törlésre kerültek, egyben [*] jelzéssel megjelölésre kerültek.] 

1. Magyarországi székhelyű kibocsátó az éves jelentést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival 

összhangban készíti el. 

[*] 

Az egymást követő éves jelentések alapjául szolgáló számviteli elveknek azonosnak kell lenniük. Amennyiben a 

kibocsátó az alkalmazott számviteli elveket megváltoztatja, az adatok összehasonlíthatóságát ez esetben is 

biztosítani kell. 

2. Az összevont (konszolidált) beszámoló készítésére nem köteles kibocsátó éves jelentése - az 5. részben 

meghatározott kivétellel - legalább a következőket tartalmazza: 

[* A 3. pontban lévő visszahivatkozás miatt került feltüntetésre.] 

2.1. a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott éves beszámoló, amelynek részei: 

2.1.1. mérleg, 

2.1.2. eredménykimutatás, 

2.1.3. kiegészítő melléklet, 

2.2. a 4. részben meghatározott vezetőségi jelentés 

2.3. független könyvvizsgálói jelentés, 

2.4. a kibocsátó nyilatkozata (az aláírók nevének és beosztásának közlésével), hogy 

2.4.1. az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített - az 2.1. 

pontban meghatározott - éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, 

kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá 

2.4.2. a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és 

teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

3. Amennyiben a kibocsátó összevont (konszolidált) beszámoló készítésére is köteles, az éves jelentés - a 2.1., a 

2.3. és 2.4. pontokban foglaltakon kívül - legalább a következőket tartalmazza: 

3.1. a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott összevont (konszolidált) éves beszámoló, amelynek részei: 

3.1.2. összevont (konszolidált) mérleg, 

3.1.3. összevont (konszolidált) eredménykimutatás, 

3.1.4. összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet, 

3.2. a 4. részben meghatározott összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés, 

3.3. független könyvvizsgálói jelentés, 

3.4. a kibocsátó nyilatkozata (az aláírók nevének és beosztásának közlésével), hogy 

3.4.1. az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített - a 3.1. 

pontban meghatározott - összevont (konszolidált) éves beszámoló valós és megbízható képet ad 

a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi 

helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá 

3.4.2. az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a 

konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a 

főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.  

3.5. Amennyiben a kibocsátó a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK 

rendelet 4. cikke hatálya alá tarozik, akkor a 3.1. pont helyett az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze az 

összevont (konszolidált) éves beszámolóját. 

4. A vezetőségi jelentés az éves beszámolót kísérő elemzés, amely bemutatja azokat a fő folyamatokat és 

tényezőket, amely az éves jelentés időszakában a kibocsátó üzleti teljesítményére, fejlődésére és helyzetére 
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hatással voltak, illetve a jövőben hatással lesznek. A vezetőségi jelentésben bemutatott adatoknak 

összehasonlíthatónak kell lenniük az előző időszak vezetőségi jelentésében szereplő adatokkal. A vezetőségi 

jelentés legalább az alábbi információkat tartalmazza:  

4.1. a vállalkozás üzleti környezete,  

4.2. a vállalkozás céljai és stratégiája, 

4.3. a vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok, 

4.4. az éves beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai, 

4.5. a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői. 

Amennyiben a kibocsátó összevont (konszolidált) éves beszámolót készít, az azt kísérő összevont 

(konszolidált) vezetőségi jelentés a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások együttes 

helyzetére vonatkozik.  

5. [*]  
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2. sz. melléklet 

Féléves Jelentés tartalma (jogszabály kivonat) 

[A Társaság esetén nem alkalmazandó részek törlésre kerültek, egyben [*] jelzéssel megjelölésre kerültek.] 

1. A féléves jelentésnek elegendő információt kell tartalmaznia annak érdekében, hogy az adott féléves időszakot 

érintő, a jelentésben tükröződő események, változások és tendenciák megismerhetőek legyenek. A mérleg esetén 

az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal 

készült mérleg és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült 

mérleg. Az eredménykimutatás esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó 

napjával készített eredménykimutatás és az előző pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával készített 

eredménykimutatás. A féléves jelentés alapjául szolgáló számviteli elveknek azonosaknak kell lenniük. 

Amennyiben a kibocsátó az alkalmazott számviteli elveket megváltoztatja, az adatok összehasonlíthatóságát ez 

esetben is köteles biztosítani. A rövidített mérleg és a rövidített eredménykimutatás elkészítésekor az éves 

pénzügyi beszámolók elkészítésekor alkalmazottakkal azonos elismerési és mérési elveket kell követni.  

Magyarországi székhelyű, szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója a féléves jelentést a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően készíti el.  

[*] 

2. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem köteles kibocsátó féléves jelentése legalább a 

következőket tartalmazza: 

[*] 

2.1. féléves beszámoló, amelynek részei: 

a mérleg és az eredménykimutatás kivonata, amely az éves beszámoló mérlegének és  

eredménykimutatásának összegző sorait tartalmazza, továbbá mindazon sorokat, amelyek kihagyása 

félrevezető, 

2.2. az 1. melléklet 4. részében meghatározott vezetőségi jelentés a féléves beszámoló időszakáról, 

2.3. a könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozóan 

2.3.1. független könyvvizsgálói jelentés, ha készült, vagy 

2.3.2. a kibocsátó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a féléves beszámolót független 

könyvvizsgáló nem vizsgálta, 

2.4. a kibocsátó nyilatkozata (az aláírók nevének és beosztásának közlésével), hogy 

2.4.1. az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített - a 2.1. 

pontban meghatározott - féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó 

eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, 

továbbá 

2.4.2. a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és 

teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és 

bizonytalansági tényezőket. 

3. Összevont (konszolidált) beszámoló készítésére köteles kibocsátó féléves jelentése legalább a következőket 

tartalmazza: 

3.1. összevont (konszolidált) féléves beszámoló, amelynek részei: 

3.1.1. a mérleg és az eredménykimutatás kivonata, amely az összevont (konszolidált) éves 

beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összegző sorait tartalmazza, továbbá 

mindazon sorokat, amelyek kihagyása félrevezető, 

3.2. az 1. melléklet 4. részében meghatározott összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés az összevont 

(konszolidált) féléves beszámoló időszakáról 

3.3. a könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozóan 

3.3.1. független könyvvizsgálói jelentés, ha készült, 
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3.3.2. a kibocsátó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a féléves összevont (konszolidált) 

beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta, 

3.4. a kibocsátó nyilatkozata (az aláírók nevének és beosztásának közlésével), hogy 

3.4.1. az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített - a 3.1. 

pontban meghatározott - összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet 

ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, 

pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá 

3.4.2. az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a 

konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve 

pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

3.5. Amennyiben a kibocsátó a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 2002. július 19-i 

1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke hatálya alá tartozik, akkor a 3.1. pont helyett 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak 

megfelelően állítja össze az összevont (konszolidált) féléves beszámolóját. 
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3. sz. melléklet 

Új kapcsolattartó bejelentésére, kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett 

változás bejelentésére, kapcsolattartó törlésére, hozzáférés igénylésére szolgáló adatlap 

(Közzétételre Köteles Személy tölti ki) 

 

Közzétételre Köteles Személy adatai:  

Kibocsátó neve: 

Közzétételre Köteles Személy fő kapcsolattartójának (tőzsdei kapcsolattartó) adatai:  

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobiltelefonszám: 

E-mail cím2: 

A kérelem indoka (kérjük, jelölje X-szel): 

1. Új fő kapcsolattartó bejelentése 

2. További kapcsolattartó(k) bejelentése 

3. Kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változás bejelentése 

4. Kapcsolattartó(k) törlése 

5. Egyéb indok (kérjük, írja le röviden):  

 

A kérelemmel érintett kapcsolattartó(k), illetve a BÉT Honlapján történő közzététel érdekében  

KIBINFO, illetve FT Jelentés aloldali hozzáféréssel rendelkező munkatárs(ak) adatai6: 

Név  

Beosztás  

Telefonszám  

Mobiltelefonszám  

E-mail cím7  

Hozzáférés igénylése 

 

 

KIBINFO közzétételi rendszerhez 

 

FT Jelentések kitöltőfelülethez 

 

Kelt, 

kapcsolattartó aláírása] 

  

 
6 Több személy esetén, kérjük, több táblázatot töltsenek ki. 
7 Kérjük, hogy az e-mail cím megadásánál a saját, személyre szóló e-mail címüket adják meg, közös/csoportos e-mail címet (pl. 

info@kibocsato.hu) a KIBINFO rendszerhez, illetve az FT Jelentés kitöltő felületéhez a BÉT nem fogadhat el. 

  

 

 

 

 

 

mailto:info@kibocsato.hu
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4. sz. melléklet 

A PM rendelet alapján fennálló közzétételi kötelezettségek 

 

A Társaságnak a rendkívüli tájékoztatás keretében minden olyan információt közzé kell tennie, amely 

az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve 

érinti. Az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy 

közvetve legalább az alábbi információk érintik.  

A PM rendelet példálózó jelleggel sorolja fel a leggyakoribb eseteket, ezen nevesített konkrét 

tényállások esetén a Társaság minden más előfeltételtől függetlenül köteles rendkívüli tájékoztatást 

közzétenni, tehát – a Tpt. alapján kétségtelenül meglévő – mérlegelési jogkörével ezen esetekben nem, 

vagy csak nagyon szűk körben élhet. 

 

1. Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok Társaság által tervezett megváltoztatására vonatkozó döntés és az 

értékpapírhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásának végrehajtása. 

2. Értékpapír nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala. 

3. Az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése. 

4. Az értékpapír alapján fennálló kibocsátói kötelezettség teljesítésének módja, helye, időpontja. 

5. Jelentős szervezeti változásra vonatkozó döntés (megszűnés, átalakulás, egyesülés, szétválás). 

6. Tevékenységi kör jelentős módosulása (tevékenységek megindítása, megszűnése), a piaci irányultság 

megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból vagy a meglévő piacokon 

folytatott tevékenyég megszüntetése). 

7. A Társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés. 

8. A Társaság fizetési számlájának bírósági, végrehajtási vagy egyéb hatósági eljárás keretében történő zárolása. 

9. Csődeljárást, felszámolást, végelszámolás megindítását elrendelő jogerős végzés kézhezvétele, az eljárás 

lezárása. 

10. A saját tőke legalább 10%-ának (tíz százalékának) elvesztése a legutolsó közzétett jelentéshez képest. 

11. A felvett hitelek állományának 25%-os (huszonöt százalékos) változása, ha a felvett hitelek állománya a 

változást megelőzően a saját tőke 25%-át (huszonöt százalékát) meghaladta. 

12. Olyan engedély megszerzése vagy megvonása, amely a Társaság gazdasági teljesítményét jelentősen 

befolyásolhatja. 

13. A Társaság saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás (dátum, mennyiség, az 

ügyletet követően a Társaság által tulajdonolt összmennyiség), ide nem értve a Társaság befektetési szolgáltatási 

tevékenysége körében ügyfélmegbízáshoz kapcsolódó, illetőleg árjegyzői tevékenysége keretében végrehajtott 

saját kibocsátású értékpapír tranzakciót. 

14. A Társaság saját kibocsátású értékpapírjára vonatkozó vételi vagy eladási opció, vételi vagy eladási megbízás 

és ezek teljesülése (dátum, mennyiség, árfolyam, befektetési vállalkozás neve, az ügyletet követően a Társaság 

által tulajdonolt összmennyiség). 

15. A legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változása. 

16. A legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a Társaság terveinek, stratégiájának jelentős változása. 

17. A Társaság cégnevének, székhelyének, elérhetőségének változása (új cím, új központi telefonszám, faxszám, 

honlap, e-mail cím stb.), ügyfélszolgálat címe, elérhetősége, a változás tényleges bekövetkezésekor. 

18. A Társaság által elnyert nagy megrendelésre kötött szerződés érvényes létrejötte és annak egyoldalú vagy 

közös megszüntetése. 

19. Az eljáró felügyeleti hatóság megválasztása. 

20. A Társaság létesítő okiratának módosítására vonatkozó kezdeményezés döntésre jogosult elé terjesztése. 

21. Peres eljárás megindítása és lezárása a Társaság által vagy a Társaság ellen. 
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22. Az adóhatóság által lefolytatott eljárás akkor, ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban 

kötelezettségként megállapított pénzbírság összege a Társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének 10%-át (tíz 

százalékát) meghaladja. 

23. A Társaság új befektetései, ideértve a leányvállalat alapítását is, vagy már meglevő befektetések növelése 

abban az esetben, ha az a befektetés tárgyát képező társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének 10%-át (tíz százalékát) 

meghaladja. 

24. A Társaság meglevő befektetéseinek részleges vagy teljes eladása abban az esetben, ha az eladás nagyságrendje 

a befektetéssel érintett társaság alap- vagy törzstőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja. 

25. A Társaság rendkívüli tájékoztatási kötelezettségi körébe tartozik továbbá: 

a. a saját tőke 10%-át (tíz százalékát) meghaladó összegben - nem a konszolidációs körbe tartozó vállalkozás 

részére - nyújtott pénzkölcsön, valamint a nyújtott pénzkölcsön állományának 10%-os (tíz százalékos) változása, 

ha a nyújtott pénzkölcsön állománya a változást megelőzően a saját tőke 10%-át (tíz százalékát) meghaladja, 

b. hitelminősítés megváltozása, 

c. árjegyzői szerződés megkötése esetén az árjegyzői szerződés lényeges adatai [árjegyző(k) neve, az árjegyzői 

kötelezettség kereskedési időn belüli teljesítési ideje, az ársáv mértéke, a minimális ajánlati kötelezettség, a 

szerződés időbeli hatálya], vagy azok módosulása, 

d. olyan szerződés vagy megállapodás érvényes létrejötte, amely a teljes értékpapír-sorozat szabad 

forgalmazhatóságát korlátozza, az erről rendelkezésére álló információk megjelölésével, 

e. a Társaság eszközeinek jelentős növekedése, csökkenése vagy az eszközök összetételében és az ezt finanszírozó 

saját és idegen források összetételében, megszerzésük feltételeiben beálló jelentős változás. 

26. A Felügyelet piacfelügyeleti eljárásában hozott, a Társaság vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés 

száma, a döntés rendelkező része és a döntés kiadmányozásának dátuma. 

27. A Felügyelet ellenőrzési eljárásában vagy folyamatos felügyelet keretében hozott, a Társasággal szemben a 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés száma, a döntés rendelkező 

része és a döntés kiadmányozásának dátuma. 

28. A könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás esetén a változás rövid indokolása, továbbá az új 

könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye (székhelye), kamarai tag könyvvizsgáló esetén nyilvántartási száma és 

könyvvizsgálói igazolvány száma, könyvvizsgáló cég esetén nyilvántartási száma, e jogviszonya keletkezésének 

és megszűnésének időpontja, továbbá könyvvizsgáló cég esetén annak a személynek a neve és lakóhelye is, aki a 

könyvvizsgálatért személyében is felelős. 

29. A Társaság ezen pontban nevesített közzétételi kötelezettségekről a jelen Szabályzat I.2. A Szabályzat tárgyi 

hatálya című pontban foglaltaknak megfelelően külön szabályzatban rendelkezik. 

Az 596/2014/EU rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 25. és 26. pontjaiban meghatározott vezető feladatokat ellátó 

személyeknek és a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (1) 

bekezdésében és a Bizottságnak (EU) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik 

országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a 

közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi 

időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó 

ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletének 10. 

cikkében megjelölt ügyleteiről az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (6) bekezdésben megjelölt adatokat, amennyiben 

az ilyen ügyletek összértéke az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (8) bekezdésében foglalt értékhatárt egy naptári 

éven belül elérte. 

30. A részvények tulajdonosai között létrejött - a Társaság tudomására jutott - szerződés, amely a Társaságra vagy 

a részvények többi tulajdonosára jelentős kihatással van. 

31. A közgyűlések helye, ideje és napirendje, a részvények és a szavazati jogok teljes száma és a 

részvénytulajdonosok közgyűléseken való részvételi jogai, a képviseleti jog gyakorlásának feltételei. 

32. A közgyűlés határozatai, azok lényeges tartalmának összefoglalásával, a szavazatszám, szavazati arány 

megjelölésével. 

33. Új részvények kibocsátása, ideértve a részvények kiosztására, jegyzésére, érvénytelenítésére vagy átváltására 

vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos információkat. 

34. A vezető állású személyekben bekövetkezett változás és az újonnan megválasztott vezetőnek a Társaság 

bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége. 
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35. A különböző részvénysorozatokhoz, -fajtákhoz vagy –osztályokhoz kapcsolódó jogokban bekövetkező 

változások, ideértve a Társaság által kibocsátott származtatott értékpapírokhoz kapcsolódó és a Társaság 

részvényeihez hozzáférést biztosító jogokban bekövetkező változásokat is. 

36. A Társaság rendkívüli tájékoztatási kötelezettségi körébe tartozik továbbá: 

a. ha a Társaság rendszeres tájékoztatási kötelezettsége körébe tartozó jelentései elkészítése során úgy ítéli meg, 

hogy az adott időszak eredménye következtében eredménye lényegesen kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lesz, 

mint amit a piaci szereplők a már korábban közzétett információi alapján várnak, az erről szóló tájékoztatás, 

amelynek ki kell térnie a már korábban közzétett információk alapján várt eredmény bemutatására, annak 

módosítására, röviden összefoglalva az eltérés indokait, 

b. a Társasághoz érkezett nyilvános vételi ajánlat (és a csatolt működési terv, gazdasági tevékenységről szóló 

jelentés). 
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5. sz. melléklet  

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 301/2019. 

sz. határozatában foglalt Adatlapok egyes tájékoztatási kötelezettségek bejelentésére

 

1) 5%-ot meghaladó részesedéshez és saját részvényállományhoz kapcsolódó adatlapok 

 
A Kibocsátók évente kétszer, február 28/29-én és augusztus 31-én megküldik a Tőzsdének (az ezeken a napokon 

rendelkezésre álló információk alapján) az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedésekre, saját 

részvényállományukra és az utolsó nyilvánosságra hozott konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő saját tőke 

értékére vonatkozó adatokat index-felülvizsgálat céljából az alábbi adatlapokon. Jelen bekezdés az Xtend piaci 

Kibocsátók vonatkozásában nem alkalmazandó. 
 

Az 5%-os részesedéssel kapcsolatos változásokat a Kibocsátók a felülvizsgálati időszakon kívül is kötelesek a 

Tőzsde/Piacműködtető honlapján rendkívüli tájékoztatásként közzétenni, és az aktuális tulajdonosi struktúrát az 

alábbi adatlapokon (a BÉT-re és az Xtend-re bevezetett részvénymennyiségre vonatkoztatva) a 

Tőzsdének/Piacműködtetőnek benyújtani. 

 

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan 

 

Kibocsátó neve: ………………………………………………………………….…………………………….. 

Beküldés dátuma: ……………………………………………………………………………………………… 

  

Részesedés  

(február 28/29.) 

Részesedés 

(augusztus 31.) 

db 
% 

(két tizedesjegyig) 
db 

% 

(két tizedesjegyig) 

Társasági szinten     

Leányvállalatok 1     

Összesen     
1 Konszolidációba bevont társaságok. 

 

 

A Bevezetési Szabályok jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): 18.4 a) 

Az Xtend Szabályzat jelen adatlapokra hivatkozó pontja(i): 17.5. a) 

 

 

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra 

vonatkozóan 

 

Kibocsátó neve: ………………………………………………………………….…………………………….. 

Beküldés dátuma: ……………………………………………………………………………………………… 

Név 
Letétkezelő 

(igen/nem) 

Mennyiség 

(db) 

Részesedés 

(%)1 

    

    

Összesen:     

1 két tizedes jegyig kérjük megadni 

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely 

személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni. 

Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére/Xtend piacra, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 
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Az 5%-nál nagyobb tulajdonrésszel bíró alapkezelők esetén az alaponkénti bontást (alap, részvény darabszám) is 

szükséges megadni. 

 

Amennyiben egy természetes, vagy jogi személy közvetlen és közvetett részesedései külön-külön nem, de 

együttesen meghaladják az 5%-ot, úgy ezt is szükséges egyértelműen feltünteti. 

 

A Bevezetési Szabályok jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): 18.4 a) 

Az Xtend Szabályzat jelen adatlapokra hivatkozó pontja(i): 17.5. a) 

 

 

 

RS4. Az utolsó nyilvánosságra hozott konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő saját tőke értéke a Tőzsdére 

bevezetett egyes részvénysorozatok vonatkozásában 

 

 

Az utolsó nyilvánosságra hozott konszolidált pénzügyi 

kimutatásban szereplő saját tőke értéke: 
............................................. 

 

 (Ha több részvénysorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.) 

 

 

 

2) Vezető állású személyekhez, stratégiai alkalmazottakhoz kapcsolódó adatlapok 

 

A vezető állású személyek és stratégiai alkalmazottak személyében történő változást a Kibocsátók kötelesek 

azonnal közzétenni, és a változást követően fennálló állapotot bemutató tájékoztatást 3 Tőzsdenapon/Kereskedési 

Napon belül a Tőzsdének/Piacműködtetőnek az alábbi adatlapokon megküldeni. 

 

 

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 

 

Kibocsátó neve: ………………………………………………………………….…………………………….. 

Beküldés dátuma: ……………………………………………………………………………………………… 

Jelleg1 Név Beosztás 
Megbízás 

kezdete vége/megszűnése 

          

          

          

          

     
Az IG, FB, IT tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 
1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IG), FB tag (FB), Igazgatótanácsi tag (IT) 

 

A Bevezetési Szabályok jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): 18.4 b) 

Az Xtend Szabályzat jelen adatlapokra hivatkozó pontja(i): 17.5. b) 

 

 

3) MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok változása 

 

A MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó alábbi referencia adatok, kódok változása esetén a Kibocsátók 

kötelesek az új adatokat az alábbi adatlapon a Tőzsdének/Piacműködtetőnek benyújtani. 
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Kibocsátó neve:………………………………………….. 

Beküldés dátuma:……………………………………….. 

Értékpapír1 megnevezése és ISIN azonosítója: ……………………………………….. 

Értékpapír2 megnevezése és ISIN azonosítója: ……………………………………….. 

… 

 

LEI (Legal Entity Identifier) kód:  

CFI (Classification of Financial Instruments) kód:  

FISN (Financial Instrument Short Name) kód:  

 

 

 


