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Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Információszolgáltatási Irányelvek
1. Disztribútor Csoport
1.1

A BÉT engedélyezi, hogy Kapcsolt Vállalkozások és Szolgáltatási Segédek a
Disztribútor Csoport tagjai legyenek.

1.2

A BÉT által az ISZSZ 12.3. pontjának megfelelően elfogadott Kapcsolt Vállalkozás
vagy Szolgáltatási Segéd az Információt a Disztribútor Szolgáltatásának keretein belül
használhatja fel. A Disztribútor felelős a Kapcsolt Vállalkozások vagy Szolgáltatási
Segédek a Disztribútor Szolgáltatásain belüli Információ-felhasználásnak esedékes
díjaiért. A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy bármely Személytől megtagadja vagy
visszavonja a jogosultságot, hogy a Disztribútor Szolgáltatási Segédje legyen.

1.3

A Szolgáltatási Segédek lehetnek a Disztribútor ügynökei, a Disztribútor Szolgáltatásait
megjelenítő Weblapok üzemeltetői vagy tulajdonosai, szoftverfejlesztők, szolgáltatásmenedzserek, vagyonkezelők vagy egyéb támogató szolgáltatások nyújtói.

1.4

A BÉT elismeri a Szolgáltatási Segéd tevékenységét amennyiben a Disztribútor, a
Szolgáltatási Segéd és az Előfizető között az alábbi viszony áll fenn:
(a) A Szolgáltatási Segéd Információhoz való hozzáférését a Disztribútorral kötött
közvetlen megállapodás teszi lehetővé. Az Előfizető az Információhoz minden
esetben a Disztribútorral kötött megállapodás alapján férhet hozzá.
(b) a Disztribútor akár technikailag, akár egy, a BÉT által elfogadott szerződés alapján,
teljes ellenőrzést gyakorol valamennyi, a Szolgáltatási Segéd közreműködésével a
Disztribútor Szolgáltatási körén belül megjelenített és az Előfizetőknek továbbított
Információ felett.
(c) a Disztribútor feltétel nélkül szavatolja és felelősséget vállal a Szolgáltatási Segédek
Információterjesztésével
kapcsolatos
Szerződés
szerinti
kötelezettségek
teljesítéséért.

1.5

A BÉT ellenőrizheti és auditálhatja a megjelölt Szolgáltatási Segéd Információfelhasználásával kapcsolatos szerződéseket, valamint az Információ-felhasználás
ellenőrzését biztosító eszközöket.

1.6

A Szolgáltatási Segéd a Disztribútor Szolgáltatási körén kívül nem használhatja az
Információt.

2. A Disztribútor Információ-felhasználása
A Disztribútor Információ-felhasználására – az ISZSZ-ben meghatározott szabályokon túl –
az alábbiak vonatkoznak:
2.1
2.1.1

Az Információ tárolása és feldolgozása
A Disztribútor az Információt a Szolgáltatási körén belüli terjesztés céljából tárolhatja
és feldolgozhatja (ideértve a kivonatolást, ellenőrzést, (át)rendezést, adaptációt és
csomagokba rendezést).
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Az Információ megjelenítése

2.2

A Disztribútor:

2.2.1
(a)

ahol műszakilag megoldható, köteles a BÉT-et illetve bármely, a BÉT által
meghatározott Információszolgáltatót vagy egyéb Információforrást az Információ
eredeteként feltüntetni,

(b)

nem mutathatja be félrevezető módon az Információt,

(c)

nem távolíthatja vagy torzíthatja el az Információval együtt továbbított védjegyeket,

(d)

ahol műszakilag megoldható, köteles gondoskodni arról, hogy a Késleltetett és
Napvégi Információ egyértelműen fel legyen címkézve, és a késleltetés mértéke
vagy az eredeti keletkezés időpontja valamennyi, Késleltetett vagy Napvégi
Információt magában foglaló Szolgáltatás esetében fel legyen tüntetve.

2.2.2

Lehetőség szerint a Disztribútor minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására,
hogy az Információ a BÉT időbélyegével (óra, perc, lehetőség szerint másodperc)
kerüljön terjesztésre.

2.2.3

Az Információ nem jeleníthető meg olyan nyilvános Weblapokon, melyek tartalmát a
BÉT nem találja megfelelőnek, ide értve például a szexuális tartalmú, faji vagy vallási
gyűlöletkeltésre alkalmas illetve erőszakra ösztönző Weblapokat.
Információterjesztés a Közvetett Disztribútorok felé

2.3

A Disztribútor köteles írásban értesíteni a BÉT-et, ha a Disztribútor Csoport bármely
tagja vagy egy harmadik fél a Disztribútor Közvetett Disztribútora kíván lenni. A
Közvetett Disztribútornak történő Információszolgáltatás megkezdése előtt a
Disztribútornak írásos visszaigazolást kell kérnie a BÉT-től arra vonatkozóan, hogy a
leendő Közvetett Disztribútor a BÉT-tel már megkötötte a megfelelő szerződést.
Amennyiben a Disztribútor Csoport valamely tagja egy Közvetett Disztribútornak a
visszaigazolás megszerzése előtt szolgáltat Információt, a Disztribútor lesz felelős
valamennyi, egyébként a Közvetett Disztribútor által fizetendő díj megtérítéséért.

2.3.1

Az Információszolgáltatás általános szabályai

2.4
2.4.1

A Valós Idejű Információ (ide nem értve a Valós Idejű Indexcsomag Információt)
terjesztése során a Disztribútor köteles:

(a) gondoskodni arról, hogy az Előfizetői rendelkezzenek Előfizetői Szerződéssel,
(b) biztosítani a Valós Idejű Információ-felhasználás és -terjesztés jóváhagyott
Számlázási Egység alapján történő beazonosítását, mérését és hatékony Belső
Ellenőrzését, kivéve, ha a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek lehetővé teszi a
Valós Idejű Információ azonosítás és riportolás nélküli terjesztését.
2.4.2

A Disztribútor a Késleltetett vagy Napvégi Információt, illetve a Valós Idejű
Indexcsomag Információt Előfizetői Szerződés megkötése nélkül terjesztheti
Előfizetőinek, feltéve, hogy ezen Információ átvételére jogosult Előfizetőket és más
Személyeket tájékoztatja arról, hogy:

(a)

valamennyi
Szellemi
Alkotáshoz
Információszolgáltatókat illeti,

(b)

a BÉT és az Információszolgáltatók nem vállalnak felelősséget az Információ
megjelenítéséért, és az Információ használatából eredő károkért vagy igényekért,

(c)

az Információhoz hozzáférők csak személyes céljaikra használhatják fel az
Információt, és azt a BÉT engedélye nélkül nem adhatják tovább,

BÉT – Információszolgáltatási Irányelvek

3 / 19

Fűződő

Jog

a

BÉT-et

és

az

(d)

2.5
2.5.1

a BÉT felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely félnek történő
Információszolgáltatást, ha alapos oka van azt feltételezni, hogy az Információval
visszaélnek, vagy félrevezető módon jelenítik meg azt.

Az Információszolgáltatás speciális formái
Korlátolt tartalmú Információterjesztés

2.5.1.1 A Disztribútor illetve az Előfizető esetenkénti írásbeli vagy szóbeli
kommunikációjában díjfizetési vagy egyéb kötelezettség nélkül közölhet korlátolt
tartalmú Információt harmadik féllel, ha ezen kommunikáció nem jelenti az Információ
rendszeres vagy szisztematikus terjesztését, megjelenítését vagy feldolgozását. A
BÉT minden jogot fenntart annak eldöntésére, hogy az Információt tartalmazó
kommunikáció a fentiek szerinti korlátolt tartalmú Információterjesztésnek minősül-e.
A BÉT az olyan kommunikációt, amely az álláspontja szerint nem korlátolt tartalmú
Információt tartalmaz, jogosulatlan Információ-terjesztésnek minősítheti.
2.5.2

Internet

2.5.2.1 A BÉT valamennyi Információt megjelenítő Weblap esetében megkívánja annak
azonosíthatóságát, regisztrációját és ellenőrzését. Továbbá a Valós Idejű Információt
– kivéve a Valós Idejű Indexcsomag Információt – megjelenítő Weblapok esetében a
Disztribútornak gondoskodnia kell arról, hogy kizárólag az egyéni felhasználói
azonosítóval, jelszóval és érvényes Előfizetői Szerződéssel rendelkező regisztrált
Felhasználók férhessenek hozzá az Információhoz.
2.5.2.2 A BÉT minden jogot fenntart annak eldöntésére, hogy adott nyilvános Internetes
megjelenítés a Szerződés értelmében önálló Weblapnak minősül-e.
2.5.2.3 Valamennyi Késleltetett vagy Napvégi Információt vagy Valós Idejű Indexcsomag
Információt megjelenítő, nyilvánosan elérhető Weblapnak tartalmaznia kell egy olyan
közleményt, amely megtiltja az Információ a Disztribútor előzetes engedélye nélküli
felhasználását, sokszorosítását, megjelenítését, bemutatását, módosítását,
továbbadását és terjesztését. A közlemény pontos szövegét a Disztribútor saját
belátása alapján készíti el.
2.5.3

Média Disztribúció

2.5.3.1 A Szerződés értelmében a Média Disztribúció általában az Információ meghatározott,
újságokban, TV-ben, rádióban vagy hasonló ismeretterjesztő szolgáltatásokban való
nyilvános megjelenítését jelenti, feltéve, hogy a BÉT Információ elektronikus tárolása
illetve feldolgozása a BÉT előzetes beleegyezése nélkül nem lehetséges.
2.5.3.2 A Média Disztribúció során kizárólag Késleltetett és Napvégi Információ terjeszthető,
semmilyen Valós Idejű Információterjesztés nem minősülhet Média Disztribúciónak.
2.5.3.3 A Késleltetett és Napvégi Információ kizárólag sajtó-, rádió- és TV-közlemény
készítése céljából a sajtónak, rádiónak és TV-nek ingyenesen átadható.
2.5.3.4 A Média Disztribúció az Információ esetenkénti on-line tartalomszolgáltatásokban és
on-line üzenetküldő szolgáltatásokban történő megjelenítését is magában foglalhatja.
A nyilvános Internetes felületen történő állandó vagy rendszeres Információmegjelenítés illetve az on-line hír- vagy tartalomszolgáltatás jellemzően nem minősül
Média Disztribúciónak, és a Weblapokra megállapított szabályok vonatkoznak rá.
2.5.3.5 A BÉT fenntartja a jogot, hogy eldöntse, egy adott közlemény megjelenési formája
Média Disztribúciónak minősül-e, illetve, hogy bármikor megtagadja vagy visszavonja
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a Média Disztribúciós jogokat. A BÉT továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a
Disztribútorra egyéb Információ-terjesztésre megállapított díjakat alkalmazzon, ha az
Információ tervezett terjesztése nem minősül Média Disztribúciónak.
2.5.4

TV Ticker Megjelenítési Mód

2.5.4.1 A Valós Idejű Információ TV Tickeren keresztül történő megjelenítése az alábbi
módon lehetséges:
(a)

A TV Ticker Megjelenítési Mód alkalmazásával bármely TV hálózat megjeleníthet
Valós Idejű Információt, amennyiben az Információ-megjelenítés összesített
időtartama nem haladja meg kereskedési Naponként az egy (1) órát.

(b)

Teljes kereskedési időben a TV Ticker Megjelenítési Mód kizárólag zártláncú TV
hálózatokban alkalmazható.

2.5.5

Ügyféltér

2.5.5.1 Az Ügyféltérben a Disztribútor Információt csak Tickeren jeleníthet meg és ezért a
BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában meghatározott Ügyféltér Ticker Díjat
köteles fizetni.
2.5.5.2 Az Ügyféltérben a Disztribútor nem jeleníthet meg Valós Idejű Információt.
2.5.6

Kereskedési Környezet

2.5.6.1 Kereskedési Környezetben a Disztribútor Valós Idejű Információt Tickeren jeleníthet
meg kizárólag Belső használat és nem a nyilvánosság tájékoztatása céljából. Ebben
az esetben a Disztribútor a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában
meghatározott Kereskedési Környezetben való megjelenítés díját köteles fizetni.
2.5.7

Új Eredeti Szellemi Termékek és Származtatott Információ létrehozása

2.5.7.1 A Disztribútor Új Eredeti Szellemi Terméket Belső használat és/vagy Külső
felhasználás céljából hozhat létre, mely Információ felhasználást köteles egy
módosított 2. Melléklet előterjesztésével előzetesen bejelenteni a BÉT-nek, valamint
köteles a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata szerinti vonatkozó jogdíja(ka)t
megfizetni. A BÉT lehetővé teszi, hogy a Disztribútor az Új Eredeti Szellemi Termék
létrehozására vonatkozó licensz jogát kiterjessze a Kapcsolt Vállalkozásaira is.
2.5.7.2 Előfizető Külső és/vagy Belső használat céljából hozhat létre Új Eredeti Szellemi
Terméket, mely tevékenységhez a BÉT külön közvetlen szerződés megkötését írja
elő. Amennyiben az Előfizető Új Eredeti Szellemi Terméket kíván létrehozni, a
Disztribútor köteles a fenti külön szerződés megkötése céljából az Előfizetőt a BÉThez irányítani. Az Előfizető a szerződés aláírásával a BÉT Licensz jogosultjává válik.
A Licensz jogosult a BÉT részére közvetlenül köteles megfizetni a BÉT Információ
Értékesítési Díjtáblázatában foglalt jogdíjakat a külön szerződés rendelkezései
szerint.
2.5.7.3 Új Eredeti Szellemi Termékek jogdíját kizárólag az alábbi esetekben kell alkalmazni:
•

Valós Idejű és/vagy Késleltetett Információból Index és /vagy egyéb hasonló
termék (NOW Index +) létrehozása esetén, vagy

•

Valós Idejű és/vagy Késleltetett Információ Indirekt Felhasználása esetén.

A BÉT fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy valamely új termékvagy egyéb
alternatív Információ felhasználás a fenti Új Eredeti Szellemi Termékekek körébe
esik-e.
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2.5.7.4 A Disztribútor által létrehozott visszafejthető és/vagy visszaszámolható Származtatott
Információ a Szerződés értelmében Információnak minősül. Így a Származtatott
Információhoz való hozzáférésre is ugyanazok a riportolási követelmények
vonatkoznak és a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata szerinti havi változó díjak
fizetendők. A BÉT fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy valamely adat(ok)
Származtatott Információnak minősül(nek)-e.
2.5.8

MiFID II Adatok közzététele

2.5.8.1 APA Adat
A MiFIR 20. és 21. cikke értelmében 2018. január 03-tól kezdődően a befektetési
szolgáltatók kötelesek a kereskedési helyszíneken kívül kötött tranzakcióinak adatait
közzétenni egy APA-n keresztül.
BÉT jogosult az APA Adatok terjesztésére. Az Információs Irányelvek melléklete
tartalmazza a BÉT-tel APA Adatok terjesztésére szerződéses viszonyban álló APA-k
listáját.
Az APA Adat az Információ részének minősül. Az APA Adatokat a BÉT külön
Információs Csomagban bocsátja a Disztribútorok rendelkezésére, amelyet a
Disztribútor egy megfelelően módosított 2. Melléklet BÉT számára történő
megküldésével igényelhet. A BÉT az APA Adatok igénybe vételét éves jogdíj
fizetéséhez köti, mely jogdíj összege a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában
kerül meghatározásra.
BÉT, mint az APA Adatok terjesztője, nem vállal felelősséget vagy garanciát a
tartalom, vagy az átivteli idő tekintetében az APA Adat keletkeztetéstől, és kizár
minden ebből adódó kártérítési felelősséget, melyek jogszerűen kizárhatóak.
2.5.8.2 Diszaggregált Adat
BÉT az eddigi Információn túlmenően elkülönítetten biztosít Diszaggregált Adatokat a
MiFIR 1. cikkének és a Bizottság (EU) 2017/572 felhatalmazáson alapuló
rendeletének megfelelően.
BÉT a MiFIR 3. cikkében és a Bizottság (EU) 2017/572 felhatalmazáson alapuló
rendeletében hivatkozott összes instrumentum tekintetében kínál Diszaggregált
Adatot.
A Diszaggregált Adatok az Információ részének minősülnek, arra vonatkozóan a
Szerződés rendelkezéseit jelen 2.5.8.2 pontban megjelölt eltérésekkel kell
alkalmazni.
A Diszaggregált Adatokat a BÉT külön Információs Csomagban bocsátja a
Disztribútor rendelkezésére, amelyet a Disztribútor egy megfelelően módosított 2.
Melléklet BÉT számára történő megküldésével igényelhet. A BÉT a Diszaggregált
Adatok igénybe vételét az összes vonatkozó díj megfizetéséhez köti, mely díjak
összege a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában kerül meghatározásra.
2.5.9

Kereskedési Rendszerből származó Információk felhasználása

2.5.9.1 A Tőzsdetag a Szerződés megkötésével jogosulttá válik a Kereskedési Rendszerből
származó Információ Szerződés szerinti felhasználására és terjesztésére. Az
Információ átvétele kivételével a Tőzsdetagra a Disztribútorokra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a Tőzsdetag az Információt nem
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Információs Csomagok formájában veszi át, továbbadásra vagy terjesztésre kizárólag
a Szerződés alapján létrejött felhasználási joga terjedelmében jogosult.
2.5.9.2 Az Információt bármilyen megjelenítő vagy nem megjelenítő formában, mint például a
kockázatkezelési-, portfólió értékelési rendszerek, analitikus és /vagy ajánlat generáló
applikációk, kereskedési (robot) rendszerek stb. történő felhasználás esetén a
Tőzsdetag köteles a Tőzsdével egyeztetni a felhasználás jogszerűségéről és a
kapcsolódó díjkötelezettségről.
3. Előfizetői Szerződések
3.1

A Disztribútor felelős azért, hogy a Valós Idejű Információ (ide nem értve a Valós Idejű
Indexcsomag Információt) a Disztribútor Szolgáltatásain keresztül történő elérésével
kapcsolatos Előfizetői Szerződések érvényesek és érvényesíthetőek legyenek. Az
Előfizetői Szerződés nélküli vagy bármely ok miatt nem érvényesíthető Előfizetői
Szerződés melletti Valós Idejű Információ-hozzáférést a BÉT jogosulatlan
Információhasználatnak minősíti.

3.2

Az Előfizetői Szerződésekben rendelkezni kell az alábbiakról:
(a)

Az Előfizető köteles vállalni, hogy a Valós Idejű Információt kizárólag saját céljaira
használja fel. Az Előfizető nem jogosult az Információt sem részben, sem egészben
harmadik fél részére továbbadni vagy közzétenni, kivéve (i) azon Előfizetőket, akik
jogosultak az Ügyféltérben Információt közzétenni, illetve (ii) az Előfizetők általi –
2.5.1.1 pont szerinti – korlátolt tartalmú Információterjesztést.

(b)

A Magáncélú Használatra Előfizető köteles nyilatkozni, hogy természetes
személyként, saját nevében és javára köti az Előfizetői Szerződést, valamint a BÉT
kérésére be tud mutatni egy érvényes személyazonosságot igazoló dokumentumot.

(c)

Az Előfizető elismeri a BÉT Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogát és Információra
vonatkozó jogorvoslati jogát.

(d)

Az Előfizető kötelezettséget vállal, hogy:


nem engedi, hogy más
Információhoz,



felhasználói azonosítóját nem adja át másik Személynek,



az Információt nem használja jogellenes célra,



nyilvántartást vezet, és a Disztribútor nyilvántartási, riportolási és fizetési
kötelezettségei
teljesítéséhez
szükséges
adatokat
a
Disztribútor
rendelkezésére bocsátja,



lehetővé teszi, hogy a BÉT vagy arra felhatalmazott képviselői a
nyilvántartásait és Információhasználatát a Disztribútorra vonatkozó hatályos
szabályok szerint auditálhassák, és a az Előfizető köteless köteles az audit
által feltárt díj- vagy egyéb tartozást az audit által megállapított késedelembe
esés napjától felszámított (a BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben
meghatározott) késedelmi kamattal megegyező mértékű kötbérrel együtt
megfizetni,



beszerzi és a BÉT vagy képviselői rendelkezésére bocsátja a személyes
adatokba való betekintéshez szükséges hozzájárulásokat, ha ez a Disztribútor
BÉT-tel szemben fennálló kötelezettségei teljesítéséhez, vagy annak
igazolásához szükséges.

BÉT – Információszolgáltatási Irányelvek

Személyek

7 / 19

jogosulatlanul

hozzáférjenek

az

(e)

Az Előfizető által létrehozott, az Információt tartalmazó bármely megjelenési felület
esetében az Előfizető


köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a BÉT illetve
bármely, a BÉT által meghatározott Információszolgáltató vagy egyéb
Információforrás az Információ eredeteként fel legyen tüntetve,



nem mutathatja be félrevezető módon az Információt, és nem torzíthatja el
vagy távolíthatja el az Információval együtt továbbított védjegyeket,



köteles gondoskodni arról, hogy a Késleltetett és Napvégi Információ
egyértelműen fel legyen címkézve, és a késleltetés mértéke vagy az eredeti
keletkezés időpontja valamennyi, Késleltetett vagy Napvégi Információt
magában foglaló szolgáltatás esetében fel legyen tüntetve,



eleget tesz a BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben
meghatározott további Információ-megjelenítési követelménynek.

mindenkor

3.3

Amennyiben a Disztribútor tudomására jut, hogy valamely Előfizetője nem tud eleget
tenni az Előfizetői Szerződés fenti rendelkezéseinek, a Disztribútor köteles azonnal
értesíteni a BÉT-et, és a BÉT kérésére azonnal megszakítani az Előfizető részére
nyújtott Információszolgáltatást.

3.4

A Disztribútor – egy esetleges audit érdekében – köteles az Előfizetői Szerződés
megszűnését követő legalább két (2) évig megőrizni az általa megkötött Előfizetői
Szerződéseket vagy az azokkal egyenértékű elektronikus nyilvántartást. A BÉT
fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy az elektronikus nyilvántartás tervezett
formája elfogadható-e.

4. Magáncélú Információhasználat
4.1

A Magáncélú Használat alatt az Információ olyan Előfizető általi használata értendő,
aki természetes személyként kizárólag saját javára, saját személyes befektetései
kezelésére és nem üzleti céllal vagy más személyek részére történő tanácsadás
céljából veszi igénybe az Információt.

4.2

A Magáncélú Használatra Előfizetők lementhetik, letölthetik, kinyomtathatják és
megjeleníthetik a Szolgáltatásból nyert Információt, amennyiben azokat kizárólag saját
használatra és nem üzleti célra használják fel.

4.3

Azok a természetes személyek, akik az Információt – akár teljes, akár csak korlátolt
tartalommal – továbbadják, vagy az Információt bármely – a saját befektetéseik
kezelésétől eltérő – kereskedelmi célra használják fel, nem minősülnek Magáncélú
Használatra Előfizetőknek.

4.4

Az Információ bármely más, nem Magáncélú Használatát a BÉT Üzleti Célú
Használatnak tekinti, és a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázataban meghatározott
díjak vonatkoznak rá. A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Magáncélú
Használat az Előfizetői Szerződésben szereplő előírásoknak nem felel meg, az Üzleti
Célú Használat díjait alkalmazza.

5. Díjtípusok és Számlázási Egységek
5.1
5.1.1

A BÉT az Információ rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos alábbi díjakat és
Számlázási Egységeket állapítja meg:
Éves díjak:
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(a)

Éves Technikai Csatlakozási Díjat azon Disztribútor köteles fizetni, aki az
Információt közvetlenül a Fizikai Hozzáférési Ponton keresztül kapja. A Közvetett
Disztribútorok Éves Technikai Csatlakozási Díjat a BÉT részére nem fizetnek.

(b)

Éves Jogdíjat valamennyi Disztribútor köteles fizetni, annak az ellenértékeként,
hogy a BÉT biztosítja számára az Információ Szerződés szerinti felhasználását.

5.1.2

Havi változó díjak:

(a)

Általános Valós Idejű Felhasználó Díjat a Disztribútor minden, a Valós Idejű
Információhoz (ide nem értve a Valós Idejű Indexcsomag Információt) a Disztribútor
Szolgáltatásán keresztül interaktív hozzáféréssel rendelkező azonosító típus után
köteles fizetni, kivéve, ha az alábbiakban felsorolt egyéb havi változó díjak
valamelyike alkalmazandó. Az Általános Valós Idejű Felhasználó Díj mértéke függ
az adatmélységtől (legjobb 5 árszint, legjobb árszint, árszint nélküli kötéslista), a
frissítési gyakoriságtól (folyamatos vagy snapshot megjelenítés) és az Információ
üzleti- vagy magáncélú felhasználásától.

(b)

Ügyféltér Díjat illetve a Kereskedési Környezetben való megjelenítés Díját a
Disztribútor minden a Helyiségben felszerelt, a BÉT Információszolgáltatási
Irányelvek Ügyféltérre illetve Kereskedési Környezetre vonatkozó rendelkezései
szerinti Információt megjelenítő Eszköz után köteles fizetni.

(c)

TV Ticker Díjat a Disztribútor minden olyan TV Hálózat után köteles fizetni,
amelynek Valós Idejű Információt (ide nem értve a Valós Idejű Indexcsomag
Információt) továbbít a BÉT Imformációszolgáltatási Irányelvek TV Ticker
Megjelenítési Módra vonatkozó rendelkezései szerint.

(d)

Elektronikus Üzenet Díjat a Disztribútor minden általa elküldött Valós Idejű
Információt tartalmazó Elektronikus Üzenet után köteles fizetni.

(e)

Weblapdíjat a Disztribútor minden olyan Weblap után köteles fizetni, amelyen a
Disztribútor Szolgáltatásain keresztül Késleltetett vagy Napvégi Információ, illetve
Valós Idejű Indexcsomag Információ jelenik meg. A Weblapdíj mértékét a Weblap
típusától függően a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata határozza meg.

5.1.3

A BÉT Számlázási Egysége lehet egyedi azonosító (ha a Disztribútor
Szolgáltatásában az Információhoz való hozzáférést a Felhasználó bejelenkezése
alapján engedélyezi) vagy egyedi munkaállomás /terminálazonosító (ha a Disztribútor
az Információhoz való hozzáférést Eszköz/PC szinten engedélyezi). Ha egy
Felhasználó több azonosítóval is rendelkezik, akkor mindegyik azonosító díjköteles,
és a díj számítása az azonosítókhoz tartozó hozzáférési pontok száma alapján
történik. Ha egy Felhasználónak az engedélyezési rendszer(ek)ben több hozzáférés
is engedélyezett akkor az összes engedélyezett hozzáférés számít a számlázás
alapjául. BÉT nem ismeri el a nettósítását sem Disztribútor sem rendszer szintjén.

5.1.4

A Disztribútor és az Előfizető köteles hatékony Belső Ellenőrzés által biztosítani a
Felhasználói azonosítók és jelszavak titkos kezelését és a Felhasználói és
terminálazonosítók megosztásának meggátolását. A BÉT jogosult eldönteni, hogy
valamely Felhasználó-azonosító rendszer hatékony Belső Ellenőrzés alatt áll-e.
Minden olyan Személy Információhasználatára, aki a Disztribútor Szolgáltatásain
keresztül – közvetlenül vagy közvetve – veszi át az Információt, a fenti díjak
alkalmazandóak, kivéve a Közvetett Disztribútorok általi Információhasználatot és terjesztést. A BÉT jogosult az Információ bármely célú használata esetén – az
Információszolgáltatási Irányelveknek megfelelően – meghatározni az alkalmazandó
díjakat és Számlázási Egységeket.
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6. Riportolási követelmények
6.1

A Disztribútor köteles a BÉT részére az Információ felhasználására és terjesztésére
vonatkozóan évesdíj-riportot, összesítő és részletes riportot küldeni. Az évesdíj-riport
az Információterjesztés valamennyi formája esetén kötelező, míg összesítő és
részletes riportot csak a Valós Idejű Információterjesztés, a Késleltetett vagy Napvégi
Információt megjelenítő Weblapok esetében kell küldeni.

6.2

Az évesdíj-riportot írásban, az adott év december 15. napjáig, a BÉT Weblapjáról
letölthető évesdíj-riportolási sablon használatával kell megküldeni.

6.3

Az összesítő riportot elektronikus formában, a BÉT Weblapjáról letölthető riportolási
sablon használatával, vagy bármely más, a BÉT által írásban elfogadott módon,
minden hónap 30. napjáig kell megküldeni.

6.4

A részletes riportot elektronikus formában, minden hónap 30. napjáig vagy minden
naptári negyedév utolsó napjáig – a Disztribútor évesdíj-riportolási sablonon megjelölt
választása szerint – kell megküldeni. A részletes riportnak az alábbi táblázatban
szereplő adatokat kell tartalmaznia:

Riportolási minta
Disztribútor név:
Disztribútor cím:
Disztribútor besorolása:
BÉT tag:
Riportolás dátuma:
Riportolás időtartama:

Szám

Elsődleges

Professzionális
felhasználó/Cég név

/
/

Másodlagos

Cím

Város

Ország

Felhasználó fajtája
(Kérjük válasszon)

Havidíj (EUR)
Felhasználó azonosító

Előfizetők száma

Változás az előző
hónaphoz képest
+/-

Teljes díjak
(EUR)

1

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

2

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

3

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

4

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

5

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

6

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

7

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

8

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

9

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

10

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

11

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

12

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

13

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

14

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

15

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

16

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00

17

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

18

Prof.Végfelhasználó Lvl 1

12,00

0,00
0,00

Fizetendő díjak összesen:

0,00
Nem professzionális felhasználás riportolása

Felhasználás fajtája

Best 20 Price Levels
Best 10 Price Levels
Best 5 Price Levels
Best Price Level
Best 20 Price Levels (Pre)
Best 10 Price Levels (Pre)
Best 5 Price Levels (Pre)
Best Price Level (Pre)
Best 20 Price Levels (Post)
Best 10 Price Levels (Post)
Best 5 Price Levels (Post)
Best Price Level (Post)
ÖSSZESEN:
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Havi díj (EUR)

5,00
3,00
2,00
1,00
4,00
2,50
1,50
0,80
3,50
2,00
1,00
0,50

Felhasználók
száma

Változás az előző
hónaphoz képest
+/-

Teljes díjak
(EUR)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

A fent látható BÉT által ajánlott riportolási minta letölthető a BÉT honlapjáról az alábbi címen:
https://www.bet.hu/Vendorok/Adatszolgaltatasi-iranyelvek/Vendordijak
6.5

Felek rögzítik, hogy határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, így az
adótörvénynek megfelelően a szolgáltatások teljesítésének időpontja azonos az
ellenérték megfizetésének esedékességével.

6.6

A Disztribútor kérése alapján a BÉT a fentiektől eltérő riportolási feltételeket is
elfogadhat.

7. Számítási alap és Díjszámítás
7.1

Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a havi változódíj-fizetési
kötelezettség alapjául az adott Disztribútor vonatkozásában a tárgyhónap első napján
meglévő Számlázási Egységek száma szolgál. A Disztribútor a tárgyhónap első napján
meglévő Számlázási Egységek számát a tárgyhónap összesítő riportjában köteles a
BÉT számára bejelenteni. A tárgyhónap első napjára vonatkozóan bejelentett
Számlázási Egységek számának a tárgyhónap tekintetében reprezentatívnak kell
lennie. Ugyanezen módon számított díjak alkalmazandóak a Disztribútor
Szolgáltatásain keresztül jogosulatlanul felhasznált vagy továbbított Információra
vonatkozóan is.

7.2

Az Elektronikus Üzenet Díj esetében a díjfizetési kötelezettség alapjául a Disztribútor
által a tárgyhónap alatt ténylegesen forgalmazott Számlázási Egységek szolgálnak. A
Disztribútor a tárgyhónap alatt ténylegesen forgalmazott Számlázási Egységek
mennyiségét a tárgyhónapot követő hónap összesítő riportjában köteles a BÉT
számára bejelenteni.

7.3

A Disztribútor kérésére a BÉT – saját megítélése alapján – más elszámolási eljárást is
elfogadhat. Így különösen a BÉT engedélyezheti a törthavi elszámoláson alapuló
riportolást, ha az így kalkulált összegek havi szinten hozzávetőlegesen megegyeznek a
fenti szabályok alapján a BÉT-nek járó összegekkel.

7.4

Amennyiben a Disztribútor által kiszámított és riportolt díjak és a Szerződés alapján
kiszámított díjak között egyeztetés, audit vagy egyéb vizsgálat, jelentős különbséget tár
fel, a BÉT jogosult a Szerződés szerint járó teljes összegre.

7.5

Változódíj-mentesek, azonban riportoláskötelesek az alábbi felhasználási formák:

7.6

(a)

A
Disztribútor
Csoport
Belső
Információhasználata,
amennyiben
az
minőségellenőrzési és -felügyeleti, termékfejlesztési vagy termékbemutató célokat
szolgál. A BÉT jogosult ezeknek a díjmentes egységeknek a számát korlátozni,
valamint három (3) hónapos értesítési határidővel ezt a korlátot megváltoztatni.

(b)

A host Eszköz elérésére alkalmas azon távoli Eszközök, amelyeket nem lehet a
többi távoli eszközzel egyidejűleg használni.

(c)

Tartalék Információ-elérési Lehetőségek (“EIF”), melyet a Disztribútor Csoport vagy
egy Felhasználó tart fenn, feltéve, hogy (i) az EIF-helyszínen Információt
Felhasználók az eredeti helyszín esedékes díjait fizetik, (ii) az eredeti helyszín nem
üzemképes, és (iii) a EIF-helyszínen lévő Eszközök száma kevesebb vagy
megegyezik azoknak az Eszközöknek a számával, amelyeket az ilyen Felhasználók
után a szokásos helyszínen lejelentettek.

A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy az 5. pontban meghatározott éves és havi változó
díjakra vonatkozóan az alábbi díjkedvezményeket biztosítsa:
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7.6.1

Bevezetési évesdíj-kedvezmény: a BÉT-tel a BÉT által előre meghatározott időszak
alatt Szerződést kötő Disztribútor adott évi éves díjainak részleges elengedése a
Hatálybalépés Napjától kezdődő, BÉT által meghatározott időtartamra vonatkozóan.

7.6.2

Bevezetési havidíj-kedvezmény: a Disztribútor által fizetendő havi változó díjak
elengedése vagy csökkentése azon Előfizetők tekintetében, akik a BÉT által előre
meghatározott időszak alatt kötnek Előfizetői Szerződést a Disztribútorral, illetve az
Előfizetői Szerződéssel már rendelkező Előfizetők azon új Felhasználói tekintetében,
akik ezen időszak alatt válnak az Információk Felhasználóivá. Ezen díjkedvezmény
az Előfizetői Szerződés megkötésétől illetve az Információhoz való hozzáférés
kezdetétől számított, BÉT által meghatározott időtartamra vonatkozóan vehető
igénybe. Amennyiben a BÉT eltérően nem rendelkezik, ezen díjkedvezményt igénybe
vevő Előfizetők és Felhasználóik után a Disztribútor a 6. pontnak megfelelően
riportolni köteles.

7.6.3

Ingyenes tesztidőszak: a BÉT által meghatározott időszak, mely alatt a Disztribútor
Előfizetői Szerződés megkötése és a havi változó díjak megfizetése nélkül
engedélyezheti bármilyen Személy hozzáférését a BÉT havidíjköteles Információi
meghatározott köréhez. Az ingyenes tesztidőszakban résztvevő Személyekkel
kapcsolatban a BÉT ugyanakkor előírhat riportolási kötelezettséget.

7.7

A BÉT a 7.6 pontban meghatározott díjkedvezményeket valamennyi Disztribútor
számára meghirdetésre kerülő akciók során biztosítja. A díjkedvezmények
igénybevételének pontos feltételeiről a BÉT az akcióról szóló értesítés megküldésekor
nyilatkozik. A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy az akciók feltételeiről a nyilvánosságot
is tájékoztassa.

7.8

A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy a 7.6.2-7.6.3 pontokban megjelölt
díjkedvezményeket a Disztribútor megkeresésére a 7.7 pontban rögzített akciók
meghirdetése nélkül is lehetővé tegye a BÉT-et megkereső Disztribútor számára,
különösen, ha azokat a Disztribútor a BÉT Információk használatának növelését célzó
piacépítő és marketingakciók keretében kívánja érvényesíteni. A díjkedvezmény ezen
pontban szabályozott megadásáról a BÉT a többi Disztribútort nem értesíti, azonban a
BÉT vállalja, hogy bármely Disztribútor hasonló megkeresését azonos feltételek mellett
engedélyezi.

7.9

A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy a 7.6-7.8 pontokban meghatározott
díjkedvezmények igénybevételének feltételeként a Disztribútort további eljárások
alkalmazására illetve egyoldalú nyilatkozat vagy külön megállapodás aláírására
kötelezze.

7.10 Mivel az adatok léptéke és hatóköre alapján a felhasználói alapon történő díjszabás
költségei nem arányosak az adatokhoz való hozzáférés biztosításának költségeivel, így
a BÉT él a Bizottság (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelete 9. cikk (3)
bekezdésében meghatározott és a piaci adatokhoz való hozzáférést nem felhasználói
alapon biztosítja. A jogszabályi előírások által a megengedett arányossági szabályok
alkalmazása alapján a BÉT a díjakat nem felhasználónként, hanem a Disztibútorok
által meghatározott elérésenként határozza meg és számítja fel.
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8. Visszamenőleges jóváírások
8.1

A Disztribútor riportjai az aktuális riportolási időszakot megelőző három (3) hónapos
időszakra vonatkozó Felhasználó lemondásokat is tartalmazhatnak. Korábbi
időszakokért kifizetett díjak esetén kizárólag a BÉT előzetes írásos jóváhagyásával
kerülhet sor jóváírásra.

9. Számlázás
9.1

Az éves díjaknak a Hatálybalépés Napja és a naptári év vége közé eső időszakra
vonatkozó arányos részét a BÉT a Hatálybalépés Napját követő öt (5) munkanapon
belül számlázza ki a Disztribútor részére. Az azt követő években a BÉT az éves díjakat
a 9.5 pont szerint számlázza ki.

9.2

A BÉT az egyéb díjakról szóló számlákat a Szerződésnek megfelelően a beérkezett
riportok alapján készíti el és küldi ki a Disztribútornak.

9.3

A BÉT által kiállított számla a Disztribútor által fizetendő díjak nettó összegén felül az
alkalmazandó jogszabályok alapján – szükség szerint – tartalamazza az általános
forgalmi adó összegét.

9.4

A Szerződés megkötését követő években a Disztribútor határozhatja meg, hogy a fent
definiált éves díjakat év elején egy összegben, vagy két egyenlő részletben, félévente
szeretné kifizetni.

9.5

Minden naptári év december 15. napjáig a Disztribútor köteles írásban nyilatkozni arról,
hogy a fenti két fizetési lehetőség közül melyiket választja a következő naptári évre.
Amennyiben a Disztribútor a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a BÉT
automatikusan egy összegben számlázza ki a Disztribútor éves díjait.

9.6

Egyösszegű fizetés esetén a BÉT az adott teljes évre vonatkozó díjakat január 5.
napjáig, egy összegben számlázza ki a Disztribútor részére. Két egyenlő részletben
történő fizetés esetén a BÉT a két részletet január 5. napjáig és július 5. napjáig
számlázza ki a Disztribútor részére.

10. Fizetés
10.1 A Disztribútor a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában meghatározott, átváltási
és átutalási díjaktól mentes díjakat és – amennyiben azt a számla a 9.3 pont szerint
tartalmaza – az általános forgalmi adó összegét köteles megfizetni a BÉT részére.
10.2 A Disztribútor nem jogosult a Szerződés szerint a BÉT-nek járó összegek
beszámítására, csökkentésére vagy módosítására.
10.3 A Disztribútor köteles a díjakat – ideértve az általános forgalmi adó összegét és az
ISZSZ 8.6 pontja szerint esedékessé váló költség összegét – a számla kézhezvételétől
számított harminc (30) Napon belül, a BÉT által megjelölt bankszámlára átutalással
megfizetni. A BÉT számlájára történő átutalásnál fel kell tüntetni a Disztribútor
azonosítóját.
10.4 Késedelmes fizetés esetén a Disztribútor köteles a BÉT részére a magyar polgári
törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelő mértékű késedelmi kamat
megfizetésére.
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11. Fogalomtár
11.1 A Szerződésben nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában
– az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:
1, 2, 3. Melléklet: Az ISZSZ 1 – 3. számú Melléklete a mindekor hatályos formában.
APA: ‘Jóváhagyott közzétételi hely’, a befektetési szolgáltatók nevében közzétételi
szolgáltatás nyújtására jogosult személy a 600/2014 EU Rendelet (MiFIR) 20. és 21. cikke
alapján.
APA Adat: A MiFIR 20. és 21. cikkének megfelelően a befektetési szolgáltatók által
publikált-, a BÉT-tel szerződéses viszonyban álló APA-któl származó, terjesztési céllal átvett
adattartalom. A szerződött APA-k listája ezen Információs Irányelvek mellékletét képezi. Az
APA Adatok a BÉT Információs Csomagokban definiált APA Adatcsomag részét képezik.
Belső (felhasználás): A szerződő fél alakalmazottai által történő felhasználás.
Belső Ellenőrzés: Rendszerek, szabályok, eljárások, felhatalmazások és szabályozások,
melyek együtt a BÉT alábbi igényeit kielégítik:
(a) valamennyi, az Információhoz történő jogos hozzáférés regisztrálása és azonosítása,
(b) az Információhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, vagy a jogosulatlan
hozzáférés azonosítása és regisztrálása, valamint a megfelelő lépések elősegítése.
A Belső Ellenőrzés akkor tekinthető hatékonynak, amennyiben auditálható módon
bizonyítható a kérdéses időszakon belüli működésük.
BÉT: A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata: A BÉT által a BÉT Weblapján közzétett
mindenkor hatályos BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata.
BÉT Információs Csomagok: A BÉT által a BÉT Weblapján közzétett mindenkor hatályos
BÉT Információs Csomagok.
BÉT Információszolgáltatási Irányelvek: A BÉT által a BÉT Weblapján közzétett
mindenkor hatályos BÉT Információsszolgáltatási Irányelvek.
BÉT Műszaki Specifikáció: A BÉT által a BÉT Weblapján közzétett mindenkor hatályos
BÉT Műszaki Specifikáció.
BÉT Weblap: A www.bse.hu és a www.bet.hu URL alatt található Internetes oldalak.
Diszaggregált Adat: Az Információs Irányelvek 2.5.8.2 pontjának és a Bizottság (EU)
2017/572 felhatalmazáson alapuló rendeletének megfelelően BÉT által biztosított adat. A
Diszaggregált Adat a BÉT Információs Csomagokban definiált MiFID II Diszaggregált
Adatcsomag részét képezik.
Disztribútor: A BÉT-tel megkötött Szerződés alapján Információterjesztésre felhatalmazott
Személy.
Disztribútor Csoport: Bármely Disztribútor esetében a Disztribútor, valamint annak a BÉT
által elfogadott Kapcsolt Vállalkozásai és Szolgáltatási Segédei.
Egyéb Kapcsolódási Pont(ok): A BÉT által a 2. Mellékletben megjelölt, a Fizikai
Hozzáférési Ponton kívüli olyan kapcsolódási pont(ok), ahonnan a Disztribútor közvetlenül át
tudja venni az Információt.
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Elektronikus Üzenet: Bármely olyan, egy instrumentumra vonatkozó Információ-elem vagy elemek halmaza, melyet egy alkalommal kérnek le. A BÉT fenntartja a kizárólagos jogot
annak eldöntésére, hogy az Információ-elemek adott halmaza egy Elektronikus Üzenetnek
számít-e.
Előfizető: Azon Közvetlen vagy a Közvetett Disztribútortól különböző Személy, aki az
Információhoz közvetlenül vagy közvetve a Disztribútor Szolgáltatásain keresztül fér hozzá.
Előfizetői Szerződés: Olyan érvényes szerződés, mely a Szerződésnek megfelelően
szabályozza az Előfizető Információhasználatát.
Eszköz: Olyan rögzített vagy hordozható berendezés, amely látható, hallható vagy más
érthető formában fogadja, éri el vagy jeleníti meg az Információt. A BÉT fenntartja a jogot
annak eldöntésére, hogy egy adott berendezés Eszköznek minősül-e.
Felhasználó: Felhasználói azonosítóval, terminál azonosítóval, titkos jelszóval vagy más
egyértelmű és a BÉT által elfogadott eljárással egyedileg azonosított természetes személy,
aki a Disztribútor által közvetlenül vagy közvetve szolgáltatott Információhoz való
hozzáférésre jogosult.
Fizikai Hozzáférési Pont: A BÉT Műszaki Specifikációban meghatározott azon műszaki
berendezés(ek), amire(amelyekre) a Disztribútor jogosult az Információ átvétele céljából
rákapcsolódni.
Folyamatos Megjelenítés: Az Információ bármely Eszközön történő megszakítás nélküli és
összefüggő megjelenítése.
Hatálybalépés Napja: Az ISZSZ 2. Mellékletében meghatározott, vagy más, a felek között
írásban megállapított dátum.
Helyiség: Bármely olyan különálló helyiség, (a) amelyben egy vagy több Eszköz található,
vagy (b) amely egy vagy több Felhasználó címeként használatos.
Információ: Olyan, a BÉT által meghatározott időszakonként közzétett adat, melynek
felhasználási joga a Szerződés alapján megszerezhető.
Információs Csomagok: Az Információ BÉT általi olyan csoportosítása, amelyet a BÉT
Információ Értékesítési Díjtáblázatában meghatározott díjakért a Disztribútor választása
szerint a BÉT-től átvehet. Tartalma a BÉT Információs Csomagokban kerül részletesen
meghatározásra.
Információszolgáltató: Bármely olyan külső információforrás, amely a BÉT-et feljogosítja
arra, hogy adott információt a Szerződésnek megfelelően az Információ keretein belül
elérhetővé tegye, függetlenül attól, hogy adott Információt a BÉT, annak létrehozója vagy
egy harmadik fél terjeszti.
ISZSZ: A Disztribútor és a BÉT között létrejött Információszolgáltatási Szerződés a
mindenkor hatályos formában, az 1. 2. 3. és 4. Mellékletével együtt.
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Kapcsolt
közvetlen
gyakorol;
közvetlen
gyakorol.

Vállalkozás: Olyan leányvállalat, melyben a Disztribútor több mint 50%-os
vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és tényleges irányítást
továbbá azon holding társaság, amely a Disztribútorban több mint 50%-os
vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és tényleges irányítást

Kereskedési Környezet: A Disztribútor vagy az Előfizető használatában lévő azon Helyiség,
ahol tetszőleges számú Eszköz kerül elhelyezésre kizárólag Belső használat és nem a
nyilvánosság tájékoztatása céljából oly módon, hogy az Eszközö(kö)n az Információt a
Distribútor vagy Előfizető meghatározatlan számú alkalmazottja láthatja, azonban az
Információ letöltése, további feldolgozása, továbbítása tilos.
Kereskedési Rendszer: A BÉT vagy megbízottja(i) által üzemeltetett hardver és szoftver
elemek összessége, amelyeken keresztül a tőzsdei kereskedés végbemegy. A Kereskedési
Rendszer jelenti a Xetra és az MMTS kereskedési rendszereket is, illetve minden olyan, az
elektronikus tőzsdei kereskedést lehetővé tevő informatikai rendszert, amelyet a BÉT erre a
célra bevezet, ideértve az ilyen rendszerek bérletét, kiszervezett tevékenység keretében
történő használatát is
Késleltetett Információ: Az eredeti keletkezés időpontjához képest (legalább) tizenöt (15)
perccel késleltett Információ.
Kibocsátó: Azon Személy, aki a BÉT szabályzatok szerint a BÉT kibocsátójának minősül.
Közvetett Disztribútor: Olyan Disztribútor, aki az Információhoz másik Disztribútoron
keresztül jut hozzá.
Közvetlen Disztribútor: Olyan Disztribútor, aki az Információt közvetlenül valamely Fizikai
Hozzáférési Ponton keresztül kapja.
Külső (felhasználás): Harmadik fél által történő felhasználás.
Licensz jogosult: Olyan Előfizető mely a BÉT-tel Új Eredeti Szellemi Termékek
létrehozására vonatkozó szerződést köt.
Magáncélú Használat: A BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben ilyen módon
meghatározott fogalom.
Média Disztibúció: A
meghatározott fogalom.

BÉT

Információszolgáltatási

Irányelvekben

ilyen

módon

Nap: Naptári nap.
Napvégi Információ: Az adott kereskedési Napra vonatkozó, a kereskedés lezárása után
szolgáltatott Információ.
MiFIR: Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU Rendelete a pénzügyi eszközök
piacairól és a 648/2012 rendelet módposításáról.
Riportolási Követelmények: A BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben ilyen módon
meghatározott fogalom.
Snapshot: Az Információ egy Eszközön történő nem gyakrabban, mint öt (5) percenkénti
szakaszos megjelenítése, amely nem teszi lehetővé a megelőző időszak alatt keletkezett
Információ megismerését.
Számlázási Egység: Egy olyan, a havi változó díjak kiszámításához használt (az 5. pontban
meghatározott) elszámolási egység, mely lehet Felhasználói azonosító, Terminálazonosító,
Eszköz, Elektronikus Üzenet, Helyiség, TV Hálózat vagy Weblap.
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Származtatott Információ: Olyan módon feldolgozott Információ, amelyből maga az
Információ megállapítható, kiszámolható vagy visszafejthető, vagy amely alkalmas arra,
hogy az Információt helyettesítse.
Tőzsdetag: A BÉT-tőzsdetagsággal rendelkező jogalany. A Tőzsdetag a MiFID OTC Adatok
tekintetében Információszolgáltatónak minősül.
Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogok: Szabadalom, védjegy, szolgáltatási védjegy, szerzői
jogok, adatbázishoz fűződő jogok, topográfiai jogok, formatervezési minta, know-how, üzleti
titok és minden egyéb, az alkalmazandó jogszabályok által szellemi alkotáshoz fűződő
jognak minősülő jog.
Személy: Valamely természetes személy, jogi személy, vagy egyéb jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet.
Szerződés: Az ISZSZ, a BÉT által kibocsátott mindenkor hatályos BÉT Információ
Értékesítési Díjtáblázattal, BÉT Információszolgáltatási Irányelvekkel, BÉT Információs
Csomagokkal és BÉT Műszaki Specifikációval együtt.
Szolgáltatás: Bármely, a Disztribútor Csoport tagjai által biztosított szolgáltatás, mely az
Információt bármely formában tartalmazza.
Szolgáltatási Segéd: A Disztribútor által felhatalmazott azon Személy, amely az Információt
kizárólag abból a célból veheti át a Disztribútortól vagy Kapcsolt Vállalkozásaitól, hogy az
Információ Szerződés szerinti terjesztését elősegítse.
Tartalék Információelérési Lehetőségek: (“EIF”):
Irányelvekben ilyen módon meghatározott fogalom.

A

BÉT

Információszolgáltatási

Ticker: Olyan Ügyféltérben elhelyezett Eszköz, mely a BÉT instrumentumokra vonatkozó
utolsó tranzakciókat jeleníti meg folymatosan mozgó formában. A Tickeren történő
megjelenítés egyidejűleg meghatározott számú tranzakció megjelenítését teszi lehetővé, és
akkor frissül amikor a következő tranzakció történik bármelyik BÉT instrumentumra
vonatkozóan.
Tőzsdei Szabályok: A BÉT valamennyi érvényes tőzsdei szabályzata, tőzsdei rendelkezése
s határozata.
TV Ticker Megjelenítési Mód: A TV képernyőn ticker szalagban megjelenített, legfeljebb
három (3) percenként frissülő válogatott Valós Idejű Információk megjelenítése. Az
Információ kizárólag a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek TV Ticker Megjelenítési Módra
vonatkozó előírásaival megegyező módon használható.
Új Eredeti Szellemi Termékek (NOW): Részben vagy egészben az Információból oly
módon létrehozott termékek, amelyekből az Információ, nem állapítható meg, nem fejthető
vissza, illetve ezen termékek nem alkalmasak az Információ helyettesítésére. Az Új Eredeti
Szellemi Termékeknek a következő típusai lehetnek:
•

NOW Index+: A BÉT megítéslése szerinti Index vagy más pénzügyi termék
létrehozása. Jelen Szerződés alkalmazásában az index a pénzügyi piac, piaci
szektor vagy a kereskedett instrumentumok egy csoportja értékének vagy
volatilitásának számszerű vagy grafikus ábrázolása, melyet időről-időre előre
meghatározott módon számítanak, azért hogy kifejezze az alapját képező Információelemek változásait.

•

NOW Indirekt Felhasználás: Minden olyan BÉT Információ alapján létrehozott
applikáció vagy szolgáltatás, amelynek felhasználása nem köthető egyéni
végfelhasználóhoz.
Mint például a kockázatkezelési -, portfólió értékelési
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rendszerek, analitikus és/vagy ajánlat generáló applikációk, kereskedési (robot)
rendszerek stb.
URL: Az URL egy Interneten keresztül elérhető erőforrás vagy file címe. Az URL a forrás
protokollját (pl. http:// vagy ftp://), a forrás domain-nevét és a file hierarchikus nevét (címét)
tartalmazza. Az URL más dolgokra is mutathat, CGI programokra, Java programokra,
grafikai file-okra vagy más, Interneten át elérhető forrásokra.
Ügyféltér: A Disztribútor vagy az Előfizető használatában lévő azon Helyiség, ahol
tetszőleges számú Eszköz kerül elhelyezésre kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása céljából
úgy, hogy az Eszközö(kö)n az Információt meghatározatlan számú személy láthatja,
azonban azt sem a Helyiség működtetéséért felelős személyzet, sem az azt megismerő
személyek nem tölthetik le, nem dolgozhatják fel, és nem terjeszthetik.
Üzleti Célú Használat: A BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben ilyen módon
meghatározott fogalom.
Valós Idejű Indexcsomag Információ: A BÉT Információs Csomagokban meghatározott
Valós Idejű Indexcsomag részét képező Információ.
Valós Idejű Információ: Az eredeti keletkezés időpontjához képest tizenöt (15) percen belüli
Információ.
Weblap: Olyan nyilvános Internetoldal, melyet a BÉT a riportolás és a díjfizetés
szempontjából egy weboldalnak tekint. Egy Weblap az alábbiakat jelentheti:
(a) egy honlap és/vagy a honlaphoz linkelt oldalak, melyek együtt egy különálló
weblapot vagy annak egy részét alkotják,
(b) egy URL,
(c) a Disztribútor vagy Előfizető egyedülálló terméke, szolgáltatása vagy publikációja,
mely saját domain-névvel, identitással vagy védjeggyel rendelkezik,
(d) egy, a Disztribútor által az Előfizető számára biztosított web-hosting megoldás,
(e) egy WAP oldal.
WBAG: Wiener Börse AG
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Melléklet – APA-k felsorolása
Az Információs Irányelvek jelen melléklete tartalmazza azon APA-k felsorolását, amelyekkel a BÉTnek szerződéses kapcsolata áll fenn az APA Adatok értékesítésére a 2.5.8.1. pontban foglaltaknak
megfelelően.

APA:
KELER Zrt.*

*: Felügyeleti engedély megszerzésével.
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