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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) ezúton tájékoztatja a 
tisztelt befektetőket, hogy 2015. február 27-étől egyes termékek esetében a kereskedés a Folyamatos 
Kereskedés Aukciókkal modellre tér át. A módosítás az alábbi termékköröket érinti: 
 

■ Részvény Szekció „T” kategóriájába bevezetett részvények, 

■ a befektetési jegyek, 

■ akárpótlási jegy, valamint  

■ a Hitelpapír Szekcióba bevezetett értékpapírok. 
 
A fenti termékkörökben a kereskedés jelenleg az ún. Aukciós Kereskedési modellben folyik, amelyben 
üzletkötésre kizárólag a naponta többször lebonyolított aukciók során kerülhet sor és folyamatos 
ajánlatpárosításra nincs lehetőség.  
 
Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamint a piaci szereplők és befektetők visszajelzései, igényei alapján a BÉT 
úgy döntött, hogy a jövőben a fenti papírok esetében is a Prémium és Standard kategóriás részvények 
kereskedésében jelenleg is alkalmazott Folyamatos Kereskedés Aukciókkal modellre tér át, mely lehetővé teszi 
a folyamatos ajánlatpárosítást.  
 
2015. február 27-étől a fenti értékpapíroknál a kereskedési nap az alábbi kereskedési szakaszokból fog állni: 
 

Folyamatos kereskedés aukciókk al Kereskedési Modell  
Kereskedési szakasz, részszakasz megnevezése  Kereskedési id ő 

Előkészítés szakasz (PRETR) 8.15-8.30

Nyitó aukció szakasz 

Ajánlatgyűjtési részszakasz (OCALL) 8.30-9.00

Ármeghatározás és kötés részszakasz 
9.00 + Véletlenszerű 

Lezárás
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás (OOBB) maximum 2 perc

Folyamatos kereskedés szakasz (TRADE) 
Nyitó aukció szakasz 

végétől kezdődően 
17.00-ig

Záró aukció szakasz 

Ajánlatgyűjtési részszakasz (CCALL) 17.00-17.05

Ármeghatározás és kötés részszakasz 
17.05 + Véletlenszerű 

Lezárás
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás (COBB) maximum 2 perc

Lezárás szakasz (POSTR) 
Záró aukció szakasz 

végétől kezdődően 
17.20-ig

Kereskedés vége (ENDTR) 17:20
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás részszakasz  maximum 2 perc

Volatilitási Szakasz (VOLA) 3 perc + Véletlenszer ű 
lezárás

Véletlenszer ű Lezárás  maximum 30 mp.
 
 
Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra is, hogy kereskedési modell váltás napjától kezdve a fenti 
valamennyi értékpapírra vonatkozóan is érvényesülni fog a folyamatos kereskedésben alkalmazott ajánlattételi 
limitek rendszere, azaz az adott napi bázisár +- 20%-os ártartományban születhetnek csak kötések adott 
kereskedési napon. 
 
 
 
A Budapesti Értékt őzsdéről  
A Budapesti Értéktőzsde a CEE Stock Exchange Group (CEESEG) 50,45%-os leányvállalata. A CEESEG csoport, amelynek további tagjai 
a ljubljanai, prágai és bécsi értéktőzsde, a régió legnagyobb tőzsdei csoportja. A négy értéktőzsdén kívül a CEESEG három árutőzsdét is 
működtet és társtulajdonosa öt elszámolóháznak és két értéktárnak. A CEESEG megkönnyíti a helyi piacokhoz való hozzáférést és az 
azokon való kereskedést. A CEESEG csoport tagjai Közép- és Kelet Európa tizenkét értéktőzsdéjével folytatnak együttműködést, és a 
csoport szakértelme világszerte elismert. 


