ÜZLETKÖTŐ REGISZTRÁLÁSA, ÜZLETKÖTŐ BEÁLLÍTÁSOK
MÓDOSÍTÁSA, ÜZLETKÖTŐ TÖRLÉSE – AUKCIÓS MODUL
(MMTS1)
Figyelem!
Csak a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és megfelelően aláírt, eredeti nyilatkozatot áll módunkban elfogadni!

Nyilatkozat
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Kereskedési és Üzletfejlesztési
Igazgatósága részére.

A(z)

Aukciós Tag

(székhely:

) nevében alulírottak,

mint az Aukciós Tag cégjegyzésre jogosult képviselői kérjük, az alábbi üzletkötőnk

név:
születés helye, ideje:
anyja neve:
lakcím:
regisztrálását / beállításainak módosítását / törlését az alábbiak szerint:

Regisztrálás

Módosítás

Törlés

Alulírott(ak) tudomásul vesszük, hogy a BÉT az üzletkötő törlését jelen nyilatkozatunk szerint, azonnali
hatállyal teszi meg.

Szerep1
ASSISTRADER
(nem képes ajánlatot küldeni
nem képes módosítani az ajánlati limiteket
nem képes módosítani a kereskedői csoporthoz hozzárendelt számlákat)
TRADER
(képes áttekinteni, módosítani és törölni a saját ajánlatait
nem képes módosítani az ajánlati limiteket
nem képes módosítani a kereskedői csoporthoz hozzárendelt számlákat)

1

Új üzletkötő esetén kérjük megadni / aláírni.

ÜZLETKÖTŐ REGISZTRÁLÁSA, ÜZLETKÖTŐ BEÁLLÍTÁSOK
MÓDOSÍTÁSA, ÜZLETKÖTŐ TÖRLÉSE – AUKCIÓS MODUL
(MMTS1)
FIRMMANAGER
(képes áttekinteni, módosítani és törölni a cég minden ajánlatát képes módosítani az ajánlati
limiteket bármely üzletkötő tekintetében képes módosítani a kereskedési csoporthoz hozzárendelt
számlákat és kereskedőket)
Kockázatkezelés1
Vezető üzletkötő: Jogosult utasítást adni a BÉT Levezetőinek a Tőzsdetag ajánlatainak törlésére
Ajánlati limitek
A BÉT az új felhasználókat alapvetően az alábbi limitbeállításokkal hozza létre:
•
•
•

Figyelmeztetési limit: 5.000.000.000 HUF (a kereskedési rendszer üzenetet küld, amint a kereskedő
eléri a limitet)
Végső limit: 10.000.000.000 HUF (amennyiben az üzletkötő által beküldött ajánlatok összértéke eléri a
limitet, a kereskedő nem lesz képes további ajánlat beküldésére)
Ajánlati limit: NINCS (egy ajánlat értéke nem lehet magasabb, mint a beállított érték)

Amennyiben szeretné, hogy a BÉT a fentiektől eltérő korlátokkal hozza létre a felhasználót, kérjük töltse ki az
alábbi mezőket. Amennyiben nem szeretne semmilyen limitet beállítani, írja a mezőbe, hogy „NINCS”.

Figyelmeztetési limit:

(pl.: 5.000.000.000 HUF)

Végső limit:

(pl.: 10.000.000.000 HUF)

Ajánlati limit:

(pl.: 100.000.000 HUF)

Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a BÉT az üzletkötő beállításait jelen nyilatkozatunk szerint teszi meg.
Kelt:

________________________________
(cégszerű aláírás)
Én, fentnevezett üzletkötő ezúton nyilatkozom, hogy a Budapesti Értéktőzsde Aukciós szabályzatát
megismertem, valamint betartom1.

________________________________
(üzletkötő aláírása)

