Ezen dokumentum célja, hogy a Budapesti Értéktőzsde
Értékt
ügyfelei számára elősegítse
segítse a
részvénykereskedéshez és a piac eléréséhez kapcsolódó díjak jobb megértését. Tartalmaz minden fix
és változó költséget, melyek egy részvénykereskedő
részvénykeresked cég esetében felmerülhetnek,
felmerülhetnek és példákon
keresztül bemutatja a díjszámítás menetét, ahol ez szükséges. Ezen kívül bemutatja a számlázás és
a számlák visszaellenőrzésének
rzésének menetét.

1. A piac eléréséhez kapcsolódó díjak
1.1. Egyszeri belépési díj
Valamennyi befektetési vállalkozás, árutőzsdei
árut
szolgáltató, EGT-szekciótag,
szekciótag, valamint kereszttag
számára a tőzsde bármely szekcióba történő
történ belépés díja 0 Ft.

1.2. Részvényszekció éves
é
minimum díj – 1,8 millió Ft
Valamennyi befektetési szolgáltató részvény szekcióban történő kereskedésének szekciótagsági
éves minimum díja 1,8 millió Ft.

1.3. Havi
vi csatlakozási díj
A szekciótagok kétfajta
fajta módon kapcsolódhatnak a BÉT kereskedési rendszeréhez. Egyrészt
Kereskedési Munkaállomáson keresztül, ebben az esetben a szekciótag díjmentesen installálhatja
a kereskedési rendszer grafikus felhasználói felületét (GUI). A másik mód a K2 Kapcsolati
Kiszolgáló használata, amely lehetővé
lehet vé teszi a szekciótag számára, hogy összekapcsol
összekapcsolja a Tag
belső rendszereit (back-office,
office, front-office,
front
stb.) a tőzsde
zsde kereskedési rendszerével. A K2
Kapcsolati Kiszolgáló használatának díja függ az igénybevett csomagtól.
Csomag
Alap
Sztenderd
Plusz

Havi díj
163.817 Ft
245.728 Ft
327.637 Ft

2. Tranzakciós díjak
A forintban kifejezett ügyleti érték 15 százezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve legfeljebb 35.000,35.000, Ft,
ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több
ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.
A forgalmi díj akkor válik esedékessé, amikor a szekciótag által fizetendő forgalmi díj meghaladja a
szekciótag által befizetett szekció
zekció éves minimum díj összegét.

2.1. Példák az ajánlat alapú forgalmi díj számítására
számítás
2.1.1. Példa az egy ajánlatból származó kötésekre, ahol minimumdíj
kerül alkalmazásra:
alkalmazásra
Kötés értéke

Kötés értéke * 0,015%

100 000 Ft
12 000 Ft
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15,0 Ft
1,8 Ft

Forgalmi díj
(minimumdíj
alkalmazásával)
44,6 Ft
5,4 Ft

Az ajánlat alapú forgalmi díjszámítás azt jelenti, hogy bár a kötések külön tranzakcióban
kerültek végrehajtásra, az egy ajánlatból származó kötések egy adott hónapon belül a
díjszámítás szempontjából egy kötésnek minősülnek.
sülnek. A kötések teljes értéke 112
11 ezer Ft,
ennek 0,015 százaléka 16,8 Ft-ot
Ft tesz ki. Ez kevesebb, mint a tőzsde
zsde által megállapított
minimumdíj, melynek értéke 50 Ft. Így az ajánlatból született két kötés díja a minimumdíj lesz,
technikailag
lag az 50 Ft a kötések értékének arányában kerül felosztásra a két kötés között.

2.1.2. Példa az egy ajánlatból származó kötésekre, ahol minimumminimum és
maximumdíj nem kerül alkalmazásra
Forgalmi díj
(minimum- és
Kötés értéke
Kötés értéke * 0,015%
maximumdíj
alkalmazása nélkül)
15 250 000 Ft
2 287,5 Ft
2 287,5 Ft
1 700 000 Ft
255,0 Ft
255,0 Ft

2.1.3. Példa az egy ajánlatból származó kötésekre, ahol maximumdíj
kerül alkalmazásra
Kötés értéke

Kötés értéke * 0,015%

260 000 000 Ft
1 700 000 Ft

39 000,0 Ft
255,0 Ft

Forgalmi díj
(maximumdíj
alkalmazásával)
34 772,6 Ft
227,4 Ft

Az ajánlat alapú forgalmi díjszámítás azt jelenti, hogy bár a kötések külön tranzakcióban
kerültek végrehajtásra, az egy ajánlatból származó kötések egy adott hónapon belül a
díjszámítás szempontjából egy kötésnek minősülnek.
min
A kötések teljes
eljes értéke 261,7 millió Ft,
ennek 0,015 százaléka 39 255 Ft-ot tesz ki. Ez meghaladja a tőzsde
zsde által alkalmazott
maximumdíjat, melynek értéke 35 000 Ft. Így az ajánlatból született két kötés díja a
maximumdíj lesz, technikailag a 35 000 Ft a kötések értékének arányában kerül felosztásra a
két kötés között.

3. Példa egy Szekciótag által egy adott évben fizetendő összes díj számítására
Az adott Szekciótag díjainak számításakor
zámításakor az alábbi feltételezésekkel
feltételezések
éltünk:
 A Szekciótag csak a Részvényszekcióban rendelkezik szekciótagsággal.
 A Szekciótag K2 Kapcsolati Kiszolgáló révén éri el a BÉT kereskedési rendszerét és az
Alapcsomagot használja.
 A Szekciótag éves forgalma 500 milliárd Ft.
 A példában a minimumminimum és maximumdíjaktól eltekintünk. Azokra
zokra vonatkozóan a 2.1. pont
nyújt részletes információt.
Díj
Egyszeri belépési díj
Szekciótagsági éves minimum díj
K2 Kapcsolati Kiszolgáló használatának díja
Tranzakciós díj
Díjak összesen

Díj alapja

163 817,0 Ft
500 000 000 000,0 Ft

Díj mértéke

0,015%

Díjak összesen
0,0 Ft
1 800 000,0 Ft
1 965 804,0 Ft
75 000 000,0 Ft
76 965 804,0 Ft

A Szekciótag által az adott évben fizetendő
fizetend díj összesen 76 965 804 Ft. Mivel a tranzakciós
díj meghaladja a szekciótagsági éves minimum díjat, az éves minimum díj nem kerül külön
felszámításra
számításra (az éves minimum díj lelakható).
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4. Számlázás és számla-visszaellen
visszaellenőrzés











Az egyszeri belépési díjakat a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei
zsdei szolgáltató, EGTEGT
szekciótag, illetve kereszttag a szekciótagság megszerzése előtt
tt köteles megfizetni. A
szekciótagsági éves minimumdíjat a szekciótag az adott tárgyév első tőzsdenapjáig
őzsdenapjáig illetve
évközben történő szekciótagság
zekciótagság megszerzése esetén a kereskedési jog megszerzése előtt
el
köteles befizetni.
A szekciótagság éves minimumdíja egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett
év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy a szekciótagság
zekciótagság mikor jött létre.
A forgalmi díj akkor válik esedékessé, amikor a szekciótag
zekciótag által fizetendő forgalmi díj
meghaladja a szekciótag
zekciótag által befizetett
be
szekciótagsági éves minimumdíj összegét.
A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő
követ hónap 10. napjáig kell a szekciótagnak
zekciótagnak befizetni.
Nem magyar forintban kereskedett tőzsdei
t zsdei termékek forintban kifejezett ügyletértékének
meghatározása az ügyletkötés napján érvényes hivatalos MNB árfolyam
rfolyam figyelembevételével
történik.
A külföldi partnerek esetében a számlák készítése és kinyomtatása angol nyelven történik.
A számlák melléklete - ami egy összesített adat szekciókra bontva (részvény, hitelpapír,
származékos és áru szekció) az MMTS programból
programból kerülnek kinyomtatásra.
A tagok kérésére részletes adatok is kiadhatók.
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