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Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Információszolgáltatási Szerződés
amely létrejött egyrészről a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: Cg. 0110-044764; a továbbiakban: “BÉT”);
másrészről a […kérjük, adja meg cége nevét…](székhely: [...kérjük, adja meg cége
székhelyét…]; cégjegyzékszám: […kérjük, adja meg cégjegyzékszámát…]; a továbbiakban:
“Disztribútor”), mint szerződő felek között az alábbi helyen és időben a következő
feltételekkel:
1. Definíciók és értelmezésük
1.1

A Szerződésben nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések – eltérő rendelkezés
hiányában – a BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben található Fogalomtárban
meghatározottak szerinti jelentéssel bírnak.

1.2

A Szerződésben (eltérő rendelkezés hiányában)
(a) az egyes számban szereplő szavak és kifejezések a többes számú jelentést is
magukban foglalják és viszont,
(b) a Szerződés címei kizárólag a Szerződés tagolását szolgálják, nem képezik a
Szerződés részét, és semmilyen formában nem módosítják, értelmezik vagy
magyarázzák a szerződő felek szándékát,
(c) az ISZSZ rendelkezéseit a mindenkor hatályos BÉT Információszolgáltatási
Irányelvekben és a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatában foglaltak figyelembe
vételével kell értelmezni,
(d) a Disztribútor jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket a Disztribútor
Csoport tagjaira is alkalmazni kell, kivéve azon rendelkezéseket, amelyek alapján a
Disztribútor felelősséget vagy kötelezettséget vállal a Disztribútor Csoport tagjainak
Szerződésben foglaltaknak megfelelő eljárásáért.

1.3

A vagy a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek és az ISZSZ rendelkezéseinek
ütközése esetén a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata és a BÉT
Információszolgáltatási Irányelvek rendelkezései irányadóak.

2. A Szerződés tárgya
2.1

A BÉT nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosít a Disztribútor Csoportnak
arra, hogy a Szerződés rendelkezései szerint átvegye, felhasználja és terjessze az
Információt.

2.2

Disztribútor a Disztribútor Csoport helyett és nevében elfogadja a Szerződés
rendelkezéseit, és korlátlan felelősséget vállal azért, hogy a Disztribútor által a
Szerződésben vállalt kötelezettségeknek Disztribútor Csoport minden tagja
maradéktalanul eleget tegyen.
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3. Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogok
3.1

Disztribútor elismeri a BÉT és más Információszolgáltatók Szellemi Alkotásokhoz
Fűződő Jogait az Információra és a továbbított Információ formátumára vonatkozóan.
Disztribútor elfogadja, hogy sem az Információ Disztribútor általi átvétele, sem annak
továbbítása nem érinti a BÉT és más Információszolgáltatók Szellemi Alkotásokhoz
Fűződő Jogait.

3.2

Disztribútor a BÉT kérésére és költségére a Szerződés hatálya alatt és megszűnése
után is minden elvárható intézkedést megtesz a BÉT és más Információszolgáltatók
Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogainak védelme és érvényesítése érdekében,
különösen okiratok kiállítása, vagy peres eljárásban való közreműködés biztosítása
által.

3.3

A Szerződés nem befolyásolja a Disztribútor vagy a Disztribútor Csoport bármelyik
tagjának Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogait az alábbiak tekintetében:
(a) az Információ integrálása egy Szolgáltatásba (ideértve a Disztribútor vagy a
Disztribútor Csoport bármely tagja által a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően
feldolgozott Információt); valamint
(b) az Információból vagy az Információ felhasználásával – a Szerződés
rendelkezéseinek megfelelően – létrehozott bármely gyűjtemény, összeállítás, vagy
más eredeti szellemi alkotás.

4. A Disztribútor Információ-átvétele
4.1

Disztribútor jogosult az Információt (a BÉT által meghatározott Információs Csomagok
formájában) közvetlenül Fizikai Hozzáférési Ponton, illetve az Egyéb Kapcsolódási
Pontokon keresztül vagy a Disztribútor által a 2. Mellékletben meghatározott
Disztribútor(ok)tól átvenni. Amennyiben a Disztribútor Tőzsdetag, akkor jogosult az
Információt közvetlenül a Kereskedési Rendszerből kinyerni a mindenkor hatályos
Tőzsdei Szabályok és a Kereskedési Rendszer mindenkori üzemeltetőjével létrejött
szerződés szerint. Disztribútor köteles a BÉT előzetes engedélyét kérni, ha bármilyen
egyéb forrásból kívánja megszerezni és a Szerződés rendelkezései szerint terjeszteni
az Információt.

4.2

A Disztribútor köteles viselni az Információ átvételével kapcsolatos, a Fizikai
Hozzáférési Ponttól vagy az Egyéb Kapcsolódási Pontoktól felmerülő valamennyi
költséget. Amennyiben a Disztribútor közvetlenül a Fizikai Hozzáférési Ponton, illetve
az Egyéb Kapcsolódási Pontokon keresztül veszi át az Információt, saját költségén
köteles biztosítani a BÉT Műszaki Specifikációban meghatározott telekommunikációs
vonalak, berendezések és szoftverek telepítését, működtetését és karbantartását.

4.3

Amennyiben a Disztribútor valamely másik Disztribútortól veszi át az Információt, a
BÉT nem vállal felelősséget a telekommunikációs vonalak, berendezések és szoftverek
telepítéséért, működtetéséért és karbantartásáért, illetve minden egyéb olyan
intézkedés megtételéért, amely ahhoz szükséges, hogy a Disztribútor át tudja venni az
Információt a másik Disztribútortól. Ha a BÉT-nek bizonyítható üzleti érdeke fűződik
hozzá, a Disztribútor értesítése nélkül jogosult megszakítani a Disztribútor Közvetlen
Disztribútorának nyújtott Információ-szolgáltatást. Ha a BÉT-nek bizonyítható üzleti
érdeke fűződik hozzá, jogosult megszakítani a Disztribútornak nyújtott Információszolgáltatást azon Közvetett Disztribútorok vagy Előfizetők értesítése nélkül, amelyek a
Disztribútortól jutnak hozzá az Információhoz.
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4.4

A Tőzsdetagok által a Kereskedési Rendszerből kinyert Információ átvételével
kapcsolatos költségekről, illetve felelősségi kérdésekről a Tőzsdei Szabályok, illetve a
Kereskedési Rendszer mindenkori üzemeltetőjével megkötött szerződés rendelkezik.

4.5

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy eleget tesznek minden olyan
törvényben rögzített, illetve telekommunikációs szolgáltató vagy más hatóság által
előírt szabályozásnak, amely a Disztribútor Információhoz való hozzáférésével,
Információ-felhasználásával,
-tárolásával,
-továbbadásával
és
-kezelésével
kapcsolatos.

5. A Disztribútor Információ-felhasználása
5.1

Disztribútor kizárólag a Szerződésben rögzített módon használhatja fel az Információt.

5.2

Disztribútor a 2. Mellékletnek megfelelően használhatja fel és terjesztheti az
Információt. Disztribútor a 2. Mellékletben felsorolt bármelyik lehetőséget választhatja,
és a választását az ISZSZ 12.2 pontja szerint módosíthatja.

5.3

Ha a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek másképp nem rendelkezik, a Valós Idejű
Információ bármilyen Disztribútor Csoport általi vagy a Disztribútor Szolgáltatásába
foglalt felhasználását a Disztribútor köteles a jóváhagyott Számázási Egység alapján
beazonosítani, mérni és hatékony Belső Ellenőrzésnek alávetni. A BÉT
Információszolgáltatási Irányelvek hasonló kötelezettségeket állapíthat meg a
Késleltetett és Napvégi Információ terjesztésére vonatkozóan is.

5.4

A Disztribútor Csoport tagjai általi bármely olyan Információ-felhasználás vagy terjesztés, amelyről a Szerződés nem rendelkezik, kizárólag a BÉT előzetes írásbeli
jóváhagyásával végezhető. A BÉT fenntart minden jogot, hogy a jóváhagyást
megtagadja, illetve hogy a Disztribútor Csoport bármely tagját az ilyen Információfelhasználás vagy -terjesztés megkezdése előtt külön szerződés megkötésére
kötelezze, de ezen jogát indokolatlanul nem gyakorolhatja.

5.5

Disztribútor a Szerződés fennállása alatt jogosult használni a „Budapesti Értéktőzsde
hivatalos adatszolgáltatója/disztribútora” megnevezést.

5.6

Disztribútor köteles gondoskodni arról, hogy a Disztribútor Csoport tagjai ne jelenítsék
meg félrevezető módon az Információt, és ne tüntessék fel vagy terjesszék az
Információt oly módon, amely a BÉT megítélése alapján hamis vagy félrevezető
benyomást kelthet az Információ bármely részének forrását vagy értékét illetően, illetve
azon pénzügyi piacok működését illetően, amelyre az Információ vonatkozik.

5.7

Disztribútor nem használhatja fel az Információt semmilyen jogellenes célra.

5.8

A BÉT előzetes engedélye nélkül a Disztribútor Csoport tagjai kizárólag Előfizetőknek,
a Disztribútor Csoport más tagjainak, valamint a Közvetett Disztribútoroknak
terjeszthetik az Információt a Szerződés rendelkezései szerint.

5.9

A BÉT kérésére Disztribútor minden olyan Szolgáltatáshoz, amely tartalmazza az
Információt, köteles a BÉT részére terméktájékoztatót és/vagy bemutatóprogramot
nyújtani, és/vagy legfeljebb két (2) Felhasználó részére ingyenes hozzáférést
biztosítani az adott Szolgáltatáshoz.

5.10 Disztribútor köteles minden elvárható intézkedést megtenni, beleértve a biztonsági
rendszerek és adathozzáférést kontrolláló eljárások kialakítását és fenntartását, hogy
megakadályozza az Információhoz való jogosulatlan hozzáférést.
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5.11 Ha a BÉT alapos okkal feltételezi az Információ jogosulatlan felhasználását vagy
terjesztését, akkor a Disztribútor – a BÉT írásbeli utasítását követően azonnal, vagy a
BÉT írásbeli utasításában megjelölt ésszerű határidőn belül – köteles megszakítani a
Disztribútor Csoport tagjai által az Előfizetőknek, a Közvetett Disztribútoroknak vagy
más Disztribútor Csoport tagoknak nyújtott Információ-szolgáltatást.
5.12 A BÉT kérésére és költségére a Disztribútor köteles jóhiszeműen együttműködni és
minden támogatást megadni bármilyen peres vagy egyéb eljárásban annak érdekében,
hogy az Információ harmadik Személyek általi jogosulatlan átvételét, felhasználását
vagy terjesztését megakadályozzák vagy megszüntessék.
5.13 Amennyiben a Szerződés bármilyen okból megszűnik, Disztribútor jogosult mindazt az
Információt, amihez a Szerződés fennállása alatt hozzájutott, megtartani,
Szolgáltatásaiban és adatbázisaiban tovább hasznosítani.
6. Az Előfizető Információ-felhasználása
6.1

Disztribútor köteles gondoskodni arról, és ahol szükséges, Előfizetői Szerződésekben
biztosítani azt, hogy
(a) az Előfizetők az Információt a Szerződésnek megfelelően használják fel,
(b) minden
Előfizető
felhasználásáért, és

felelősséget

vállaljon

saját

(c) minden Előfizető gondoskodjon arról, hogy saját
felhasználása megfeleljen az Előfizetői Szerződésnek.

Felhasználói
Felhasználói

InformációInformáció-

6.2

Amennyiben a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek másképp nem rendelkezik, a
Valós Idejű Információ bármilyen Előfizető általi felhasználását a Disztribútor köteles a
jóváhagyott Számlázási Egység alapján beazonosítani, mérni és hatékony Belső
Ellenőrzésnek alávetni. A BÉT Információszolgáltatási Irányelvek hasonló
kötelezettségeket állapíthat meg a Késleltetett és Napvégi Információ terjesztésére
vonatkozóan is.

6.3

A felek vállalják, hogy az Előfizetőktől, illetve leendő Előfizetőktől kizárólag olyan
személyes adatokat kérnek be és tárolnak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felek
eleget tegyenek a Szerződésben vállalt kötelezettségeiknek. Disztribútor vállalja
továbbá, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése során megfelel a
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak. Disztribútor kötelezettséget
vállal arra, hogy – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve – a BÉT kérésére 10
napon belül szolgáltat, kijavít vagy kitöröl személyes adatokat.

6.4

Disztribútor felelős azért, hogy az Információ-felhasználás feltételei megfeleljenek a
vonatkozó jogszabályoknak. Disztribútor haladéktalanul tájékoztatja a BÉT-et,
amennyiben a jelen 6. pont alatt rögzített rendelkezések teljesítése a vonatkozó
jogszabályokkal ellentétes lenne.

6.5

Disztribútor köteles minden olyan Személy jogosulatlan Információ-hozzáférésének
vagy felhasználásának megszüntetésében vagy megakadályozásában együttműködni
a BÉT-tel, aki a Disztribútor Szolgáltatásain keresztül jutott hozzá az Információhoz.

6.6

Amennyiben Disztribútor úgy adja át az Információt olyan Személy részére, aki
Közvetett Disztribútornak minősülő tevékenységet végez, hogy ezen Személy nem
rendelkezik a BÉT-tel megkötött olyan szerződéssel, amely által ezen Személy a
Disztribútor Közvetett Disztribútorának minősülne, a Disztribútor köteles megfizetni a
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BÉT részére az ebből származó bevételkiesést, továbbá a BÉT Információszolgáltatási
Irányelvekben meghatározott késedelmi kamatot.
6.7

Disztribútor nem felelős a 6.6 pont szerinti esetekért, illetve az Információ Előfizető
általi jogosulatlan használatáért, ha megfelelően bizonyítani tudja, hogy minden tőle
elvárhatót megtett azok megakadályozása érdekében, így különösen:
(a) minden rendelkezésre álló technikai, adminisztratív és jogi eszközt igénybe vett
annak érdekében, hogy megakadályozza az Információ Előfizetők általi jogosulatlan
használatát vagy terjesztését,
(b) az Előfizetői Szerződések tartalmukban megfelelnek a BÉT Információszolgáltatási
Irányelvekben foglaltaknak,
(c) amint Disztribútor tudomást szerzett az Információ jogosulatlan használatáról vagy
terjesztéséről, haladéktalanul értesítette a BÉT-et, és a BÉT kérésére azonnal
megszakította az Előfizető részére nyújtott Információszolgáltatást.

7. Díjak, riportolás, fizetés
7.1

Disztribútor köteles a BÉT-et megillető minden díjat, költséget és egyéb összeget a
BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben és a BÉT Információ Értékesítési
Díjtáblázatában meghatározott fizetési kötelezettségeknek megfelelően megfizetni.

7.2

Disztribútor a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles az Információ
felhasználásáról és terjesztéséről, valamint a BÉT-et illető díjak összegéről a
Szerződés rendelkezései szerint a BÉT részére riportot küldeni. A Disztribútor
riportjában foglalt adatokat a BÉT köteles bizalmasan kezelni.

7.3

Ha a Szerződés megszüntetésére a Disztribútor szerződésszegése miatt kerül sor, a
BÉT megtartja az előre megfizetett díjak összegét. Ha azonban a Szerződés egyéb
okból szűnik meg, a BÉT visszafizeti a szerződés megszűnését követő megkezdetlen
naptári negyedév(ek)re eső előre megfizetett díjak összegét.

7.4

A Disztribútor Csoport tagjai szabadon állapíthatják meg és változtathatják az
Előfizetők részére nyújtott Információszolgáltatásért felszámított díjakat, feltéve, hogy
azok a BÉT által a Szerződés alapján felszámított díjak tekintetében nem
megtévesztőek.

8. Nyilvántartások vezetése, audit
8.1

A Disztribútor Csoport tagjai kötelesek teljes, pontos és naprakész nyilvántartást
vezetni az Információ felhasználásáról és terjesztéséről három évre visszamenően,
valamint az ehhez kapcsolódó Belső Ellenőrzésről olyan módon, hogy az elegendő
legyen a Szerződés betartásának igazolására, valamint megállapítható legyen a
Szerződés alapján a BÉT-nek fizetendő díjak összege.

8.2

A Szerződés fennállása alatt és megszűnése után két (2) évig a BÉT vagy a BÉT
helyett és nevében eljáró képviselők (például független auditorok) jogosultak
munkaidőben felkeresni a Disztribútor Csoport bármely tagjának, illetve bármely
Előfizetőnek a székhelyét, telephelyét vagy lakhelyét, és az audit alatt – vagy az arra
való felkészülés során – megvizsgálni az alkalmazott rendszereket, vezérlőberendezéseket, nyilvántartásokat és egyéb számviteli dokumentumokat, amennyiben
azok kapcsolatba hozhatók az Információ felhasználásával és terjesztésével, a Belső
Ellenőrzéssel vagy a BÉT-nek fizetendő bármilyen összeggel. A BÉT illetve a BÉT
auditorai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az audit alatt a tudomásukra
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jutott információt bizalmasan kezelnek, és azokat kizárólag a szerződésszerű
magatartás ellenőrzésére használják fel.
8.3

A BÉT legfeljebb naptári évenként egyszer legalább hatvan (60) Napos előzetes
értesítéssel, indokolás nélkül ellenőrizheti a Disztribútor Csoport bármely tagjának,
illetve bármely Előfizetőnek a székhelyét, telephelyét vagy lakhelyét (Rendes Audit).

8.4

A fentieken túl a BÉT legalább három (3) munkanapos előzetes értesítéssel is
végezhet auditot, amennyiben oka van feltételezni, hogy a Disztribútor, a Disztribútor
Csoport bármely tagja vagy valamely Előfizetőjük súlyos szerződésszegést követ el,
vagy ha a BÉT azt egyéb okból szükségesnek tartja (Rendkívüli Audit). A BÉT írásban
köteles indokolni a Rendkívüli Audit szükségességét, és figyelembe veszi az auditált
Személy jogos érdekeit.

8.5

Amennyiben az audit hiányosságokat tár fel a nyilvántartás vagy a Belső Ellenőrzés
terén, de a le nem jelentett díjak és egyéb tartozások pontosan nem állapíthatók meg,
illetve ha a felek ebben egyeznek meg, a BÉT egy független, hivatásos auditort jelölhet
ki a Disztribútor fennálló tartozásának megállapítására. A BÉT és a Disztribútor
megegyeznek abban, hogy ilyen esetekben elfogadják a kijelölt auditor által
megállapított vagy megbecsült tartozást.

8.6

Amennyiben az audit megállapítja, hogy a Disztribútornak vizsgált időszakra
vonatkozóan a Szerződés alapján esedékes díjak tekintetében 5%-ot meghaladó
tartozása van, a Disztribútor köteles viselni az audit indokolt költségeit és kiadásait,
ideértve a 8.5 pont alapján kijelölt független, hivatásos auditor által végzett vizsgálat
indokolt költségeit.

8.7

Disztribútor köteles az audit által feltárt díj- vagy egyéb tartozást az audit által
megállapított késedelembe esés napjától felszámított – a BÉT Információszolgáltatási
Irányelvekben meghatározott – késedelmi kamatot megfizetni.

9. Szavatosság és kárfelelősség
A BÉT kijelenti és szavatolja, hogy:

9.1

(a) joga van rendelkezni az Információ jelen Szerződés által meghatározott célokra
történő átadásáról és felhasználásáról,
(b) az Információ Szerződés szerinti átvétele és felhasználása nem sérti harmadik fél
Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogát.
9.2

A BÉT tőle elvárható gondossággal törekszik biztosítani az Információ pontosságát,
megbízhatóságát, hiánytalanságát és folyamatosságát, és megtesz minden jogosan
elvárható és hatáskörébe tartozó lépést az elvárható legrövidebb időn belül, hogy
minden, esetlegesen bekövetkező hibát vagy hiányosságot kijavítson. A BÉT – a 9.
pontban meghatározottakon túlmenően – nem felelős az Információ bárminemű
késedelméért, pontatlanságáért, hibájáért vagy kimaradásáért, sem az ezekből
származó veszteségért vagy kárért. Továbbá a BÉT nem felelős az Információhoz való
jogosulatlan hozzáférésből vagy az Információval való bármilyen egyéb visszaélésből
eredő károkért.

9.3

A BÉT kijelenti és szavatolja, hogy az Információ:

(a)

kellő gondossággal, szakértelemmel, professzionális módon került kifejlesztésre,

(b)

nem tartalmaz trágár vagy rágalmazó elemeket, nem sérti a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályokat,
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(c)

nem ellentétes a bankokra, érték- és árutőzsdére vonatkozó és az egyéb
alkalmazandó jogszabályokkal.

9.4

Disztribútor teljes felelősséget vállal a Disztribútor Szolgáltatásaiba beépített Információ
használhatóságáért. Disztribútor kifejezetten elismeri, hogy a BÉT vagy egyéb
Információszolgáltatók – a 9. pontban meghatározottakon túlmenően – semmiféle
felelősséget vagy szavatosságot nem vállalnak az Információ értékesíthetőségével,
minőségével vagy használhatóságával kapcsolatban, és valamennyi jogszerűen
kizárható felelősséget kizárnak.

9.5

A BÉT kártalanítja a Disztribútor Csoportot minden olyan tényleges kárért vagy
elmaradt haszonért, amely abból származik, hogy az Információ valamely harmadik fél
Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogát sérti, amennyiben ezen követelésekről a BÉT
azonnali írásos értesítést kap, és megkapja a lehetőséget arra, hogy kizárólagos
ellenőrzése alatt álljon a védelem a követelésekkel kapcsolatos peres eljárásban vagy
egyeztető tárgyalásban. A Disztribútor Csoport köteles együttműködni a BÉT-tel ezen
védelem biztosításában.

9.6

Disztribútor kártalanítja a BÉT-et minden olyan, a BÉT érdekkörében keletkezett vagy
harmadik félnek kifizetett tényleges kárért vagy elmaradt haszonért, amely a
Disztribútor Csoport általi jogosulatlan Információ-hozzáférés vagy -felhasználás miatt
keletkezett, illetve került kifizetésre, kivéve, ha ez a tényleges kár vagy elmaradt
haszon a BÉT súlyos gondatlanságából vagy szándékos magatartásából, vagy a BÉT
által a 9.5 pont szerint nyújtott kártalanításból ered.
A BÉT köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Disztribútort minden ilyen tényleges
kárról vagy elmaradt haszonról, és a Disztribútor jogosult a kártalanítással kapcsolatos
megállapodások vagy peres eljárások folyamán a védelem kizárólagos ellenőrzésére.
A BÉT köteles együttműködni a Disztribútorral ezen védelem biztosításában.

9.7

A 9.5 és a 9.8 pont, valamint egyéb jogszerűen ki nem zárható felelősség kivételével a
BÉT nem felel a Disztribútor vagy más, az Információt közvetlenül vagy közvetve
hasznosítók érdekkörében felmerült tényleges kárért vagy elmaradt haszonért, amely
az Információhoz való hozzáférés, annak szolgáltatása vagy felhasználása miatt
keletkezett, illetve azzal összefüggésbe hozható.
A 9.6 pont, valamint bármilyen jogszerűen ki nem zárható felelősség kivételével a
Disztribútor nem felel a BÉT vagy más, az Információt közvetlenül vagy közvetve
hasznosítók érdekkörében felmerült elmaradt haszonért, amely az Információhoz való
hozzáférés, annak szolgáltatása vagy felhasználása miatt keletkezett, illetve azzal
összefüggésbe hozható. Jelen pont semmi esetben sem értelmezhető a Disztribútor
jelen szerződésből eredő díjfizetési kötelezettségének korlátjaként.

9.8

A 9.5 pont, valamint bármilyen jogszerűen ki nem zárható felelősség kivételével a BÉT
által fizetendő, a BÉT vagy tisztségviselőinek súlyos gondatlansága vagy szándékos
magatartása miatt felmerült károkból származó felelősségével kapcsolatos kártérítés
káreseményenkénti összege – vagy több, összekapcsolható káresemény együttes
összege – nem haladhatja meg a Disztribútor által elszenvedett tényleges kárt (ide nem
értve az ezzel összefüggésben keletkezett elmaradt haszon összegét), illetve nem
lehet több, mint a Disztribútor által a káreseményt megelőző 12 hónap alatt fizetett
díjak összege. Szerződő felek rögzítik, hogy a BÉT Információszolgáltatásának díjai
ezen felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra.
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10. Titoktartási kötelezettség
10.1 A felek elismerik, hogy a Szerződés hatálya alatt üzleti titoknak minősülő információk
birtokába juthatnak, ideértve a Szerződéshez kapcsolódó, illetve a másik fél vagy
harmadik Személyek üzleti tevékenységére vonatkozó bizalmas anyagokat. A felek
vállalják, hogy minden ilyen információt bizalmasan kezelnek, azokat a másik fél
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem fedik fel harmadik Személyek előtt, és
kizárólag a Szerződés teljesítése során használják fel.
10.2 A fenti kötelezettség nem vonatkozik az olyan információkra, amelyek
(a) a közlés időpontjában – nem valamelyik fél hibájából – már köztudomásúak voltak,
(b) nem minősíttettek bizalmasnak, és józan belátás alapján senki nem minősítené őket
bizalmasnak,
(c) a közlést követően általánosan elérhetővé váltak harmadik fél számára, de nem a
közlő fél hibájából,
(d) ha bármely félnek valamely más forrásból jogosan, korlátozás nélkül tudomása volt
vagy tudomást szerzett az adott információról,
(e) közlésére jogszabály alapján felhatalmazott hatóság vagy felügyeleti szerv ad
utasítást.
11. A Szerződés időtartama és megszűnése
11.1 A Szerződés a Hatálybalépés Napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.
11.2 A Szerződést bármely fél jogosult rendes felmondással megszüntetni, amennyiben
erről legalább kilencven (90) Nappal korábban írásban értesíti a másik felet. A
Szerződés a hatályba lépését követő tizenkét (12) hónapon belül nem szüntethető meg
rendes felmondással.
11.3 A Szerződés azonnali hatállyal – vagy a nem vétkes fél által küldött írásbeli
értesítésben szereplő időponttól kezdődően – rendkívüli felmondással megszüntethető,
amennyiben az alábbi események bármelyike bekövetkezik:
(a) Ha a másik fél súlyosan megszegi a Szerződés rendelkezéseit, és (i) ezen
szerződésszegést nem orvosolja – amennyiben az orvosolható – a nem vétkes féltől
érkező, erre felszólító írásbeli értesítés kézhezvételét követő harminc (30) Napon
belül, illetve (ii) ismételten elköveti ugyanazt a súlyos szerződésszegést.
Disztribútor szerződésszegése különösen akkor minősül súlyosnak, ha elmulasztja a
megfelelő Előfizetői Szerződések megkötését, félrevezetően mutatja be az
Információt, nem tesz eleget a Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek,
vagy elmulasztja megfelelően ellenőrizni az Információ jogosulatlan terjesztését.
(b) Ha a másik fél felszámolási eljárás hatálya alatt áll, vagy végelszámolást
kezdeményez (a csődeljárás és az egyesülés esetét kivéve), vagy bármely vagyoni
értékű joga, illetve vagyontárgya zárolásra kerül, vagy felhagy az üzleti
tevékenységével.
11.4 Disztribútor a 12.8 pontnak megfelelően is megszüntetheti a Szerződést.
11.5 A Szerződés megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatásokért járó, de a
Disztribútor által meg nem fizetett díjak megfizetése egy összegben haladéktalanul
esedékessé válik.
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12. Szerződésmódosítások
12.1 A 12.2, 12.3, 12.4 és 12.5 pontokban foglalt eseteket kivéve, illetve amennyiben a
Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szerződés rendelkezéseinek bármilyen
módosítása kizárólag mindkét fél kifejezett írásos beleegyezése esetén érvényes.
12.2 A Disztribútor – egy módosított 2. Melléklet előterjesztésével – jogosult módosítani
vagy kiegészíteni az elérhetőségére, az őt Információval ellátó Személyre illetve saját
Információ-felhasználási jogosultságára vonatkozó adatokat. A Disztribútor köteles a
BÉT-et a változást követő harminc (30) Napon belül értesíteni. Amennyiben a BÉT az
értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) Napon belül írásban nem él kifogással,
a módosítások a BÉT által elfogadottnak tekinthetők.
12.3 Disztribútor – egy módosított 2. Melléklet és írásos értesítés előterjesztésével –
jogosult módosítani a Kapcsolt Vállalkozásaira vagy Szolgáltatási Segédeire vonatkozó
adatokat. Ha a felek másképp nem állapodnak meg, Disztribútor köteles a BÉT-et a
változást követő harminc (30) Napon belül értesíteni. Amennyiben a BÉT az értesítés
kézhezvételétől számított harminc (30) Napon belül írásban nem él kifogással, a
módosítások a BÉT által elfogadottnak tekinthetők. A BÉT fenntartja a jogot arra, hogy
bármely Személytől megtagadja vagy visszavonja a jogosultságot, hogy a Disztribútor
Szolgáltatási Segédje legyen.
12.4 A BÉT jogosult – a Disztribútor írásbeli értesítése mellett – a 3. Mellékletben található
saját elérhetőségi adatait kiegészíteni vagy módosítani.
12.5 A BÉT az alábbiak szerint jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a BÉT
Információszolgáltatási Irányelveket, a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatát, a
BÉT Műszaki Specifikációt, valamint a BÉT Információs Csomagokat:
(a) a BÉT köteles értesíteni a Disztribútort a módosítások pontos taralmáról és hatályba
lépésük időpontjáról,
(b) a BÉT a javasolt módosítások tekintetében köteles betartani a 12.6 pontban
részletezett értesítési határidőket,
(c) a Szerződés bármilyen módosítását egyformán kell alkalmazni minden Disztribútorra,
kivéve azokat, amelyek csak a Közvetlen Disztribútorokra, vagy csak a Közvetett
Disztribútorokra vonatkoznak,
(d) a módosított Szerződés teljes szövege a BÉT Weblapján érhető el.
12.6 A BÉT köteles a módosításokról írásban értesíteni a Disztribútort az alábbi határidők
betartásával:
(a) a BÉT Műszaki Specifikáció módosítása esetén százhúsz (120) Nap; azonban a BÉT
fenntartja a jogot arra, hogy rövidebb értesítési határidőket alkalmazzon, ha azt a
szabályozó hatóságok vagy a működési szükségszerűség megkívánják,
(b) a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata esetében kilencven (90) Nap, azonban a
BÉT minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy hosszabb értesítési
határidőt biztosítson, és a módosítás a következő naptári negyedév első Napján lép
hatályba,
(c) a BÉT Információszolgáltatási Irányelvek esetében a BÉT lehetőség szerint a
leghosszabb értesítési határidőt köteles biztosítani, mely nem lehet rövidebb harminc
(30) Napnál,
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(d) a BÉT Információs Csomagok esetében a BÉT fenntartja a jogot, hogy az általánosan
elfogadott iparági gyakorlatnak megfelelően határozza meg az értesítési határidő
hosszát.
12.7 A BÉT az új díjakat (például alacsonyabb díjakat) vagy a BÉT Információszolgáltatási
Irányelvek módosításait (például a BÉT állásfoglalását igénylő esetekben vagy az új
üzleti lehetőségekre való reagálásként) ennél rövidebb határidővel is bevezetheti.
Ezekben az esetekben a Disztribútor nem köteles az új díjakat vagy a módosított BÉT
Információszolgáltatási Irányelveket a 12.6 pontban meghatározott értesítési határidő
lejárta előtt alkalmazni.
12.8 Amennyiben a BÉT a 12.5 pontnak megfelelően módosítja a Szerződést, a Disztribútor
jogosult a Szerződést felmondani. Ez esetben a Szerződés a módosítás hatályba
lépésének időpontja és a BÉT módosításról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított harmincadik (30.) Nap közül a későbbi időpontban szűnik meg. Disztribútor
köteles felmondási szándékáról a megszűnés időpontját megelőzően értesíteni a BÉTet. Amennyiben Disztribútor felmondási jogával nem él, úgy részéről a módosításokat
elfogadottnak kell tekinteni.
12.9 Amennyiben a Disztribútor a 12.8 pont szerint felmondja a Szerződést, a BÉT köteles
gondoskodni arról, hogy Disztribútor a Szerződés megszűnéséig a Szerződés
módosítás előtti rendelkezéseinek megfelelően vehesse igénybe a BÉT
Információszolgáltatását.
13. Vegyes rendelkezések
13.1 Egyik szerződő fél sem felelős a jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése miatt – a fizetési kötelezettségeket kivéve
–, amennyiben ez rajta kívül álló okokból következett be, és nem szándékos
cselekményének vagy súlyos gondatlanságának a következménye. Ilyen okok lehetnek
például: árvíz, szélsőséges időjárási körülmények, földrengés vagy egyéb természeti
csapások, tűzvész, háború, világjárvány, járvány, felkelés, lázadás, munkaügyi viták
vagy kormányintézkedések.
13.2 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése jogszabályellenes, érvénytelen vagy
érvényesíthetetlen, ez nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét
vagy érvényesíthetőségét. A felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen
rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban
tükrözi a felek eredeti szándékát.
13.3 A 3, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 7, 8, 9, 10 és 13 pontok a Szerződés megszűnése után is
érvényben maradnak, kivéve, amikor azok a Disztribútor számára kizárólag a
Szerződés fennállása alatti időre biztosított jogokra vonatkoznak.
13.4 Amennyiben bármelyik szerződő fél bármilyen időpontban nem tudja a Szerződés
bármely pontjának érvényesülését biztosítani, az nem csorbítja a fél azon jogát, hogy a
későbbiekben elvárja a másik féltől a Szerződés rendelkezéseinek maradéktalan
betartását.
13.5 A BÉT jogosult bármilyen, a Disztribútor valamely tisztségviselőjétől vagy a 2.
Mellékletben felsorolt, kapcsolattartásra jogosult személyektől származó állítást,
értesítést vagy közlést érvényesnek tekinteni. Disztribútor vállalja, hogy amennyiben a
kapcsolattartásra jogosult személyek kilétében vagy elérhetőségi adataiban változás áll
be, arról azonnal értesíti a BÉT-et. Disztribútor vállalja továbbá, hogy megfelel a BÉT
által bevezetett minden olyan, indokoltnak tekinthető eljárásnak vagy ellenőrzésnek,
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amelyekkel a BÉT a kapcsolattartásra jogosult személyek által tett közlések
valódiságáról kíván megbizonyosodni.
13.6 Jelen Szerződés alkotja a felek között a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes
megállapodást, és hatálytalanít minden, a BÉT és a Disztribútor között korábban
létrejött írásbeli vagy szóbeli javaslatot, kijelentést vagy megállapodást.
13.7 Disztribútor a BÉT előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem engedményezheti a
Szerződés egészéből, vagy valamely részéből származó bármely jogát harmadik fél
részére, a Disztribútor Csoport tagjait kivéve. A BÉT a beleegyezést nem tagadhatja
meg ésszerű indok nélkül.
13.8 Amennyiben a Disztribútor 2. Mellékletben feltüntetett címe Magyarországon található,
az ISZSZ-ből négy (4) magyar nyelvű eredeti és szó szerint megegyező példány kerül
aláírásra, melyből a feleket kettő-kettő (2-2) példány illet meg.
13.9 Amennyiben a Disztribútor 2. Mellékletben feltüntetett címe nem Magyarországon
található, az ISZSZ-ből kettő (2) magyar és kettő (2) angol nyelvű eredeti és szó szerint
megegyező példány kerül aláírásra, melyből a feleket egy-egy (1-1) magyar és egy-egy
(1-1) angol nyelvű példány illet meg.
13.10 A Szerződés értelmezése kapcsán, illetve bármely, a Szerződésből eredő vagy a
Szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
13.11 A Szerződés létrejöttét, érvényességét és teljesítését illetően a Magyarország joga az
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. A Szerződésből
eredő bármilyen jogvita rendezésére a felek kikötik a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét és
hatáskörét.
13.12 A felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatosan tett minden nyilatkozatot és
értesítést írásban vagy a felek által kölcsönösen írásbeli értesítésként elfogadott
elektronikus formában megtenni. A Szerződés által megkövetelt nyilatkozatok és
értesítések az alábbi időpontokban tekinthetők a másik féllel szemben hatályosan
közöltnek: (a) öt (5) munkanappal az értesítés elküldését követően, amennyiben az
értesítést postai úton, ajánlott küldeményként küldték; (b) a kézhezvétel napján,
amennyiben az értesítést postai úton, ajánlott küldeményként, tértivevénnyel küldték;
(c) az elküldést követő munkanapon, amennyiben az értesítést elektronikus úton
küldték.
13.13 Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá.
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13.14 Disztribútor elismeri, hogy kézhez vette (a) a BÉT Információszolgáltatási
Irányelveket, (b) a BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázatát, (c) a BÉT Műszaki
Specifikációt, valamint (d) a BÉT Információs Csomagokat; illetve megerősíti, hogy
megfelelő hozzáférést kapott ezen dokumentumokhoz, és alkalma nyílt azok
tanulmányozására. Disztribútor kijelenti továbbá, hogy teljes mértékben tisztában van
ezen dokumentumok tartalmával, azokat magára nézve jogilag kötelezőnek tekinti, és
az ISZSZ-t ennek tudatában írta alá.
Budapest, …………………………………
Disztribútor

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Tisztség:

Tisztség:

Dátum:

Dátum:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Tisztség:

Tisztség:

Dátum:

Dátum:
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Máté-Tóth István
Vezérigazgató-helyettes,
Üzlet Fejlesztési
Igazgatóság

Nagy Péter Gábor
Igazgató, Értékesítési,
Marketing és Kibocsátói
Akvizíciók Igazgatóság

1. számú Melléklet
Fizetési és Riportolási eljárás
Félévente, két egyenlő részletben

[ ]

Egy összegben, a tárgyév elején

[ ]

Havonta

[ ]

Negyedévente

[ ]

Éves jogdíj fizetési módja:

Riportolás gyakorisága

Webes Megjelenítés:
Hozzájárulunk, hogy a lent megadott adatainkat a BÉT
referenciaként felhasználja
https://www.bet.hu/oldalak/vendorok

Igen

Nem

Cégnév:
Webcím:*
Magyar leányvállalat neve/címe,
ha releváns:*
Kapcsolattartó személy:*
E-mail cím:*
Közvetlen telefon:*
Közvetlen szolgáltatást
nyújtunk
magánfelhasználók
részére:*
*Az adatszolgáltatás nem kötelező

Igen

Nem

Levelezési lista
Kategóriák

Értesítendő E-mail cím(ek)

Tartalom

Üzleti és
adminisztrációs
hírek

Szerződéssel kapcsolatos vagy általános
témák

Kereskedési
információk

Új bevezetés/kivezetés, kereskedés
felfüggesztés, Terméklista módosítás,
kereskedési szünnapok, index változás,
stb.

Informatikai hírek

Hálózattal kapcsolatos kommunikáció

Kérjük írják be az adott kategóriákhoz és témákhoz a megfelelő e-mail cím(ek)et. Az alábbi lista
alapján értesítjük kapcsolatainkat az őket érintő eseményekről.
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2. számú Melléklet

–

Disztribútor Profil

Disztribútor adatai
Név
Cím
Számlázási cím (ha eltérő)
Adószám (csak EU tagoknak)
Hatálybalépés dátuma
Változtatások hatálybalépésének
dátuma
Változások
Információ fogadása

Vásárolt Információs Csomag

BÉT – Melléklet

Közvetlen tőzsdei kapcsolat
-Wiener Börse AG - ADH
- rapidADH
- iADH
Kereskedési rendszer
-CEESEG FIX
-EnBS
-MDI
-Values API

[ ]
[ ]
[ ]
[
[
[
[

]
]
]
]

Egyéb Fizikai Hozzáférési pont:
-FTP protokoll (napvégi)

[ ]

Közvetve, más Disztribútoron,
keresztül
-Disztribútor(ok)neve(i):…………………….

[ ]

Valós Idejű 20 Árszint Csomag (rapid ADH)
Valós Idejű 10 Árszint Csomag
Valós Idejű 5 Árszint Csomag
Valós Idejű 1 Árszint Csomag

[
[
[
[

Késleltetett 10 Árszint Csomag
Késleltetett 5 Árszint Csomag
Késleltetett 1 Árszint Csomag

[ ]
[ ]
[ ]

Napvégi Csomag
Valós Idejű Indexcsomag
Napvégi Index csomag BELSŐ
Napvégi Index csomag KÜLSŐ
Referencia Adat
Tick-by-Tick Adat

[
[
[
[
[
[
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]
]
]
]

]
]
]
]
]
]

Felhasználói azonosító
Nettó Felhasználói azonosító (belső felhasználás esetén, terjesztési jog nélkül)

Riport típusa

Nem Megjelenített
Információfelhasználás:

[
[
[
[
[

[
[

]
]

] NMI MTF
] NMI SI
] NMI Tőzsdén kívüli kereskedés
] NMI Kereskedés
] NMI Egyéb

Felhasználásban résztvevő helyiségek száma [ ] vagy
[ ] Licensz-jogosult Csoport
[ ] Valós idejű

[ ] Késleltetett

APA OTC Adatcsomag

[ ] Igen

MiFID II.

[ ] Ajánlati könyv (Pre-Trade) [ ] Kötéslista (Post-Trade)
[ ]Valós Idejű

[ ] Nem

[ ]Késleltetett

[ ] Nem

[ ] 20 Árszint [ ] 10 Árszint [ ] 5 Árszint [ ] 1 Árszint

Disztribútor Csoport Profil
Kapcsolt Vállalkozások?

Igen*

[ ]

Nem

[ ]

Szolgáltatási Segédek?

Igen *

[ ]

Nem

[ ]

* Amennyiben Igennel válaszolt, kérjük, hogy a részletes adatokat a lenti táblázatban adja meg

Disztribútor Csoport tagjai
Kapcsolt Vállalkozások
Név

Székhely

Disztribútor Csoport tulajdoni
hányada (%)

* Ahol a Disztribútor Csoport magában foglalja a tulajdonos céget és a tulajdonos cég egyéb
leányvállalatait is, ott a Disztribútor Csoport tulajdoni hányadát minden Kapcsolt Vállalkozás
esetében a Disztribútor Csoport vállalatai által birtokolt százalékos tulajdoni hányadok
összességeként kell értelmezni.
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Név

A BÉT által elfogadott Szolgáltatási Segédek*
Székhely
Kérjük, részletezze az
együttműködés módját

* Kérjük, jelölje meg a BÉT általi visszaigazolásra váró, a fenti listába újonnan felvett Szolgáltatási
Segédeket.

A BÉT-tel történő kapcsolattartásra felhatalmazott Disztribútor kapcsolattartók
Elsődleges kapcsolattartó

Másodlagos kapcsolattartó

Szerződéssel kapcsolatos értesítések és módosítások
Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
Telefonszám:
Fax:
Email:

Információ menedzsment
Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
Telefonszám:
Fax:
Email:

Adminisztráció, riportolás, számlázás
Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
Telefonszám:
Fax:
Email:

Disztribútor

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:
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Máté-Tóth István

Tisztség
:

Tisztség
:

Dátum:

Dátum:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Tisztség
:

Tisztség
:

Dátum:

Dátum:
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Vezérigazgató-helyettes,
Üzlet Fejlesztési
Igazgatóság

Nagy Péter Gábor
Igazgató, Marketing és
Kibocsátói Akvizíciós
Igazgatóság

3. számú Melléklet

–

BÉT Kapcsolattartás

Cégnév:

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Budapest Stock Exchange Ltd.

Székhely és levelezési cím:

1054 Budapest
Szabadság tér 7.
Magyarország

Általános kapcsolattartók
elérhetőségei: (szerződések,
riportolás, adminisztráció, IT):

Általános kapcsolattartás, szerződések:
vendor@bse.hu
Riportolás és adminisztráció:
vendor-reporting@bse.hu

Általános
kérdések
specifikáció:

és

technikai

vendor-technical@bse.hu
Telefon: 429-6737
Fax: 328-0480

Vendorfeed technikai helpdesk:
Kocsis András
Email: kocsisa@bse.hu
Telefon: 429-6873
Értékesítési és Marketing Igazgatóság:
Mag Gábor
Market Data Manager
E-mail: magg@bse.hu
Telefon: +36 20 382 7530
Ropoli Péter
Account Manager
E-mail: ropolip@bse.hu
Telefon: +36 20 441 5331
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