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Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Megállapodás Nem Megjelenített Információfelhasználásra

amely létrejött egyrészről a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764; a továbbiakban: „BÉT”);
másrészről a […kérjük adja meg a Cégnevet…], (székhely: […….]; cégjegyzékszám: […….]; a
továbbiakban: „Licensz-jogosult”), mint szerződő felek között az alábbi helyen és időben a következő
feltételekkel:

Előzmények
A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás A. mellékletében megjelölt Disztribútor és a BÉT között Vendor
Szerződés jött létre, melyben a BÉT feljogosította a Disztribútort a BÉT által szolgáltatott Információ
terjesztésére. A felek rögzítik továbbá, hogy a Licensz-jogosult a fenti Disztribútor Előfizetője, és ez
alapján jogosult a díjköteles Információ átvételére a Disztribútortól.
A Licensz-jogosult az Információt jelen megállapodás szerint NMI-ként kívánja felhasználni. A BÉT az
Információ ezen felhasználására engedélyt kíván adni a Licensz-jogosultnak.

1. Definíciók
1.1. Jelen megállapodásban nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések – eltérő rendelkezés
hiányában – jelen megállapodás mindenkor hatályos B. Mellékletében meghatározottak
szerinti jelentéssel bírnak.

2. A megállapodás tárgya
2.1. A BÉT nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosít a Licensz-jogosultnak vagy adott
esetben Licensz-jogosult Csoportnak arra, hogy jelen megállapodás rendelkezései szerint
felhasználja az Információt Nem Megjelenített Információfelhasználásra. A Licensz-jogosult,
illetve a Licensz-jogosult Csoport az Információt oly módon használhatja, és az abból
származtatott adatot oly módon adhatja tovább, hogy az Információt nem terjesztheti, a Nem
Megjelenített Információfelhasználás nem foglalhatja magában az Információt vagy abból
harmadik személyek által az Információ ne legyen megállapítható, vagy visszafejthető. Nem
Megjelenített Információfelhasználás előfizetés esetén a felhasználási jog kizárólag a szerződő
felet a megadott Felhasználási Helyen illeti meg, és a Licensz-jogosult a felhasználás jogát
nem adhatja al-licenszbe vagy ruházhatja át leányvállalataira, anyavállalatára, vagy
fióktelepére, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásra. Licensz-jogosult Csoport előfizetés
esetén az Nem Megjelenített Információfelhasználást a Licensz-jogosult átengedheti, illetve a
felhasználási jogát átruházhatja a csoport bármely tagjára (leányvállalatok, anyavállalat és
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bármely más Kapcsolt Vállalkozás), illetve az Nem Megjelenített Információfelhasználás a
Licensz-jogosult Csoport bármely telephelyén, fióktelepén engedélyezett.
2.2. A BÉT a Licensz-jogosult választása szerint a licenszet vagy kizárólag a szerződő félnek
nyújtja, mely esetben a felhasználási jog egyedi és nem ruházható át harmadik személyekre,
vagy a Licensz-jogosult Csoport részére nyújtja, mely esetben a felhasználási jog kiterjed a
Licensz-jogosult Csoport összes tagjára. Ez utóbbi esetben a Licensz-jogosult a Licenszjogosult Csoport helyett és nevében elfogadja jelen szerződés rendelkezéseit, és korlátlan
felelősséget vállal azért, hogy a Licensz-jogosult által jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeknek Licensz-jogosult Csoport minden tagja maradéktalanul eleget tegyen.
2.3. Licensz-jogosult Csoport felhasználás esetén jelen szerződés rendelkezéseit úgy kell
értelmezni, hogy Licensz-jogosult alatt a Licensz-jogosult Csoportot is érteni kell, kivéve azon
rendelkezéseket, amelyek a Licensz-jogosult kizárólagos kötelezettségeit állapítják meg (pl.
felelősség a Licensz-jogosult Csoport szerződésszerű eljárásáért, díjfizetés, szerződés
módosítása, felmondása stb).

3. Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogok
3.1. Licensz-jogosult elismeri a BÉT Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogait az Információra és a
továbbított Információ formátumára vonatkozóan. Licensz-jogosult kötelezettséget vállal arra,
hogy sem az Információ átvétele, felhasználása sem az Nem Megjelenített
Információfelhasználás nem érinti a BÉT Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogait.
3.2. Licensz-jogosult a BÉT kérésére és költségére jelen megállapodás hatálya alatt és
megszűnése után is minden elvárható intézkedést megtesz a BÉT Szellemi Alkotásokhoz
Fűződő Jogainak védelme és érvényesítése érdekében, különösen okiratok kiállítása, vagy
peres eljárásban való közreműködés biztosítása által.
3.3. A BÉT elismeri a Licensz-jogosult Nem Megjelenített Információfelhasználásra vonatkozó
Szellemi Alkotásokhoz Fűződő jogokat, ha a Licensz-jogosult által létrehozott termék vagy
alkalmazás a BÉT megítélése szerint Nem Megjelenített Információfelhasználásnak minősül.

4. A Licensz-jogosult Információ-átvétele
4.1. A Licensz-jogosult az A. mellékletben meghatározott Disztribútortól jogosult átvenni az
Információt. Licensz-jogosult köteles az A. melléklet módosított verziójának megküldésével a
BÉT részére bejelenteni, ha más Disztribútortól kívánja megszerezni az Információt.
4.2. A BÉT nem felelős a telekommunikációs vonalak, berendezések és szoftverek telepítéséért,
működtetéséért és karbantartásáért, illetve minden egyéb olyan intézkedés megtételéért,
amely ahhoz szükséges, hogy a Licensz-jogosult át tudja venni az Információt. A BÉT nem
vállal felelősséget a Disztribútor által nyújtott szolgáltatásokért. A BÉT fenntartja a jogot arra,
hogy felfüggessze, vagy megszakítsa Disztribútorának nyújtott Információ-szolgáltatást a
Licensz-jogosult értesítése nélkül.

5. A Licensz-jogosult Információ-felhasználása
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5.1. A Licensz-jogosult jelen megállapodás alapján az Információt kizárólag Nem Megjelenített
Információfelhasználásra használhatja fel. A Licensz-jogosult kizárólag a Felhasználás Helyén
jogosult a Nem Megjelenített Információfelhasználásra.
5.2. A Licensz-jogosult jelen megállapodás szerint engedélyezett Információ felhasználásának
módját az A. melléklet tartalmazza.
5.3. A Licensz-jogosult nem jogosult olyan módon felhasználni az Információt, amely a BÉT
megítélése alapján (i) az Információ egyes elemeinek forrására vagy értékére vonatkozóan
hamis vagy félrevezető benyomást kelthet, (ii) félrevezetheti a befektetőket, vagy (iii)
hátrányosan befolyásolhatja az Információhoz kapcsolódó pénzügyi piacok működését, vagy
(iv) károsan befolyásolja a BÉT jó hírnevét.
5.4. Licensz-jogosult köteles minden elvárható intézkedést megtenni, hogy megakadályozza az
Információhoz való jogosulatlan hozzáférést. A Licensz-jogosult köteles haladéktalanul
értesíteni a BÉT-et, amennyiben tudomására jut bármilyen jogosulatlan Információ
felhasználás vagy továbbítás.
5.5. Amennyiben jelen megállapodás bármilyen okból megszűnik, Licensz-jogosult megtarthatja
mindazt az Információt, amihez a megállapodás fennállása alatt hozzájutott, illetve jogosult
szolgáltatásaiban és adatbázisaiban tovább használni.

6. Licensz díjak és fizetési feltételek
6.1. A Licensz-jogosult köteles az engedélyezett használatért a BÉT Információ Értékesítési
Díjtáblázatában meghatározott éves jogdíjakat megfizetni.
6.2. Nem Megjelenített Információfelhasználásnak jogdíjai az alábbi kategóriákon alapul:
•

Nem
Megjelenített
Információfelhasználás
kizárólag
kereskedési
üzemeltetésére, ideértve, de nem kizárólagosan az MTF és OTF piacokat,

•

Nem Megjelenített Információfelhasználás olyan befektetési vállalkozás által, amely az
ügyfélmegbízások végrehajtásakor saját számlára kereskedik szervezetten, gyakran,
rendszeresen és jelentős nagyságrendben, valamely szabályozott piacon, multilaterális
kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, és multilaterális
rendszer működtetése nélkül (rendszeres internalizáló),

•

Nem Megjelenített Információfelhasználás Budapesti Értéktőzsde kereskedési helyszínein
kívüli kereskedési tevékenység támogatása érdekében ideértve a sajátszámlás
kereskedést és brókeri tevékenységet

•

Nem Megjelenített Információfelhasználás kizárólag a Budapesti Értéktőzsde kereskedési
helyszínein történő kereskedési tevékenység támogatása érdekében – ide nem értve a
kizárólag kereskedési platform működtetése érdekében történő felhasználást – ideértve a
sajátszámlás kereskedést és brókeri tevékenységet,

•

Nem Megjelenített Információfelhasználás egyéb tevékenység érdekében beleértve, de
nem kizárólagosan portfólió értékelést, kockázatkezelési, megfelelőségi és felügyeleti
programokat, Index létrehozását és egyéb pénzügyi termék létrehozását (ideértve, de nem
kizárólag a CFD-ket) Valós Idejű vagy Késleltetett Információk alapján.

rendszerek

A Licensz-jogosult által fizetendő díj függ a NMI-re felhasznált Információ típusától (Valós Idejű
vagy Késleltetett), az NMI típusától (a jelen pontban foglaltak és a „B” jelű mellékletben
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rögzítettek szerint), valamint a licensz fajtájától (licensz csak a Licensz-jogosult részére vagy a
Licensz-jogosult Csoport részére).
A BÉT fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy valamely új termék vagy egyéb alternatív
Információ felhasználás a fenti Nem Megjelenített Információfelhasználás körébe esik-e.
6.3. Az adott évre vonatkozó díjak minden év január 5. napjáig, előre kerülnek kiszámlázásra
közvetlenül a Licensz-jogosult részére. A vonatkozó díjaknak, a jelen megállapodás hatályba
lépésének 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 Licensz-jogosult részére.
A BÉT által kiállított számla a Licensz-jogosult által fizetendő díjak nettó összegén felül az
alkalmazandó jogszabályok alapján – szükség szerint – tartalmazza az ÁFA összegét. Felek
rögzítik, hogy határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, így az adótörvénynek
megfelelően a szolgáltatások teljesítésének időpontja azonos az ellenérték megfizetésének
esedékességével.
6.4. A Licensz-jogosult köteles a díjakat – ideértve az ÁFA összegét és az egyéb esedékessé váló
összegeket – a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, a BÉT által
megjelölt bankszámlára átutalással megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Licensz-jogosult
köteles a BÉT részére a magyar polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő
mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
6.5. Az Információszolgáltatás megszüntetése vagy felfüggesztése esetén a Licensz-jogosult nem
jogosult díjvisszatérítésre, kivéve a 10.2 bekezdésben meghatározott BÉT általi felmondás,
valamint a 10.3 bekezdés szerinti, Licensz-jogosult általi rendkívüli felmondás esetét.
7.

Nyilvántartások vezetése, audit
7.1. A Licensz-jogosult köteles nyilvántartást vezetni az Információ felhasználásáról és
terjesztéséről három évre visszamenően oly módon, hogy az elegendő legyen jelen
megállapodás betartásának igazolására, valamint megállapítható legyen a jelen megállapodás
alapján a BÉT-nek fizetendő díjak összege.
7.2. Jelen megállapodás hatálya alatt és megszűnése után két (2) évig a BÉT vagy a BÉT helyett
és nevében eljáró képviselők (például független auditorok) jogosultak munkaidőben felkeresni
a Licensz-jogosultat és az audit alatt – vagy az arra való felkészülés során – megvizsgálni az
Információ felhasználását és a kapcsolódó díjfizetési kötelezettségeket. A BÉT, illetve a BÉT
auditorai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az audit alatt a tudomásukra jutott
információt bizalmasan kezelnek, és azokat kizárólag a szerződésszerű magatartás
ellenőrzésére használják fel.
7.3. A BÉT legfeljebb naptári évenként egyszer legalább harminc (30) Napos előzetes értesítéssel,
indokolás nélkül ellenőrizheti a Licensz-jogosult székhelyét, telephelyét vagy lakhelyét
(Rendes Audit).
7.4. A fentieken túl a BÉT legalább három (3) munkanapos előzetes értesítéssel is végezhet
auditot, amennyiben oka van feltételezni, hogy a Licensz-jogosult 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.
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7.5. Amennyiben az audit jelen megállapodásnak nem megfelelő Információ felhasználást tár fel,
és a meg nem fizetett díjak mértéke pontosan nem állapítható meg, illetve, ha a felek ebben
nem tudnak megegyezni, a BÉT egy független, hivatásos auditort jelölhet ki a Licensz-jogosult
tartozásának megállapítására. A BÉT és a Licensz-jogosult megegyeznek abban, hogy ilyen
esetekben elfogadják a kijelölt auditor által megállapított vagy megbecsült tartozást.
7.6. Licensz-jogosult köteles az audit által feltárt díj- vagy egyéb tartozást az audit által
megállapított késedelembe esés napjától felszámított (fentiekben meghatározott) késedelmi
kamattal együtt kell megfizetni.
8. Szavatosság és kárfelelősség
8.1. A BÉT kijelenti és szavatolja, hogy:

(a) jogosult engedélyezni az Információ jelen megállapodás által meghatározott célokra történő
átadását és felhasználását,

(b) az Információ jelen megállapodás szerinti átvétele és felhasználása nem sérti harmadik fél
Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogát.
8.2. 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 – jelen 8. 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.
8.3. 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,

(c) nem ellentétes a bankokra, érték- és árutőzsdére vonatkozó és az egyéb alkalmazandó
jogszabályokkal.
8.4. A Licensz-jogosult kifejezetten elismeri, hogy a BÉT– jelen 8. pontban meghatározottakon
túlmenően – semmiféle felelősséget vagy szavatosságot nem vállalnak az Információ
értékesíthetőségével, minőségével vagy használhatóságával kapcsolatban, és valamennyi
jogszerűen kizárható felelősséget kizárnak.
8.5. A BÉT kártalanítja a Licensz-jogosultat 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
Licensz-jogosult köteles együttműködni a BÉT-tel ezen védelem biztosításában.
8.6. Licensz-jogosult kártalanítja a BÉT-et minden olyan, a BÉT érdekkörében keletkezett vagy
harmadik félnek kifizetett tényleges kárért vagy elmaradt haszonért, amely a Licensz-jogosult
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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 8.5 pont szerint nyújtott
kártalanításból ered.
8.7. A 8.5.és a 8.9 pont, valamint egyéb jogszerűen ki nem zárható felelősség kivételével a BÉT
nem felel a Licensz-jogosult vagy más, Nem Megjelenített Információfelhasználást hasznosítók
érdekkörében felmerült tényleges kárért vagy elmaradt haszonért, amely az Információhoz való
hozzáférés, annak szolgáltatása vagy felhasználása miatt keletkezett, illetve azzal
összefüggésbe hozható.
8.8. A 8.6 pont, valamint bármilyen jogszerűen ki nem zárható felelősség kivételével a Licenszjogosult nem felel a BÉT vagy más, az Nem Megjelenített Információfelhasználást 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 Licensz-jogosult jelen megállapodásból eredő
díjfizetési kötelezettségének korlátjaként.
8.9. A 8.5 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 Licensz-jogosult által elszenvedett tényleges kárt (ide nem értve az ezzel összefüggésben
keletkezett elmaradt haszon összegét), illetve nem lehet több, mint a Licensz-jogosult által a
káreseményt megelőző 12 hónap alatt fizetett díjak összege. Szerződő felek rögzítik, hogy a
BÉT Információszolgáltatásának díjai ezen felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek
megállapításra.

9. Titoktartási kötelezettség
9.1. A felek elismerik, hogy jelen megállapodás hatálya alatt üzleti titoknak minősülő információk
birtokába juthatnak, ideértve a megállapodáshoz 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 jelen megállapodás
teljesítése során használják fel.
9.2. 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,
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(e) közlésére jogszabály alapján felhatalmazott hatóság vagy felügyeleti szerv ad utasítást.

10. A megállapodás időtartama és megszűnése
10.1. Jelen megállapodás a Hatálybalépés Napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.
10.2. Jelen megállapodást bármely fél jogosult rendes felmondással megszüntetni, amennyiben
erről legalább harminc (30) Nappal korábban írásban értesíti a másik felet.
10.3. Jelen megállapodás 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 jelen megállapodás rendelkezéseit, és (i) ezen
szerződésszegést nem orvosolja – amennyiben az orvosolható – a nem vétkes féltől érkező,
erre felszólító írásbeli értesítés kézhezvételét követő tíz (10) napon belül, illetve (ii) ismételten
elköveti ugyanazt a súlyos szerződésszegést.
Licensz-jogosult szerződésszegése különösen akkor minősül súlyosnak, amennyiben nem tesz
eleget jelen megállapodásban 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 felhagy az üzleti tevékenységével.
c) Ha a Licensz-jogosult és az A. mellékletben megjelölt Disztribútor között az Információ átadásra
vonatkozó szerződés megszűnik, és a Licensz-jogosult nem jelent be a BÉT-nek új Disztribútort.

11. A megállapodás módosításai
11.1. A 11.2, 11.3, 11.4, és a 11.5 pontokban foglalt eseteket kivéve, illetve amennyiben a
megállapodás másképp nem rendelkezik, jelen megállapodás rendelkezéseinek bármilyen
módosítása kizárólag mindkét fél kifejezett írásos beleegyezése esetén érvényes.
11.2. A Licensz-jogosult – egy módosított verzió előterjesztésével – jogosult módosítani az A.
mellékletet. A Licensz-jogosult köteles a BÉT-et a változást követő tizenöt (15) 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.
11.3. A BÉT a Licensz-jogosult írásbeli értesítésével egyoldalúan módosíthatja az A. melléklet
adattartalmát és formáját, valamint a C. Mellékletben feltüntetett kapcsolattartói adatokat.
11.4. A BÉT az alábbiak szerint bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a BÉT Információ
Értékesítési Díjtáblázatát, jelen megállapodás 6. pontját és B. mellékletét:

i.

a BÉT köteles írásban értesíteni a Licensz-jogosultat a módosítások pontos taralmáról és
hatályba lépésük időpontjáról az alábbi értesítési határidők betartásával: a BÉT Információ
Értékesítési Díjtáblázata esetén legalább kilencven (90) Nap, kivéve, ha a módosításra a11.5.
pont szerint kerül sor;
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ii.

Jelen megállapodás 6. pontja vagy B melléklete esetén legalább harminc (30) Nap.

11.5. A BÉT a 11.4. pontban megjelöltnél rövidebb értesítési határidővel is módosíthatja a BÉT
Információ Értékesítési Díjtáblázatot, jelen megállapodás 6. pontját illetve a B mellékletet.
Azonban az ilyen módosításokat a Licensz-jogosult a 11.4. pontban meghatározott értesítési
határidő lejárta előtt nem köteles alkalmazni.

12. Vegyes rendelkezések
12.1. Jelen megállapodás alkotja a felek között a tárgyra vonatkozó teljes megállapodást, és
hatálytalanít minden, a BÉT és a Licensz-jogosult között korábban létrejött írásbeli vagy szóbeli
javaslatot, kijelentést vagy megállapodást.
12.2. Licensz-jogosult a BÉT előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem engedményezheti a
megállapodás egészéből, vagy valamely részéből származó bármely jogát harmadik fél
részére.
12.3. A 3., 5.3., 5.5., 7., 8., 9. pontok és jelen 12.3. pont a megállapodás megszűnése után is
érvényben és hatályban maradnak.
12.4. A felek kötelesek jelen megállapodással kapcsolatosan tett minden nyilatkozatot és értesítést
írásban vagy a felek által kölcsönösen írásbeli értesítésként elfogadott elektronikus formában
megtenni. A megállapodás által megkövetelt nyilatkozatok és értesítések az alábbi
időpontokban tekinthetők a másik féllel szemben hatályosan közöltnek: (i) öt (5) munkanappal
az értesítés elküldését követően, amennyiben az értesítést postai úton, ajánlott küldeményként
küldték; (ii) a kézhezvétel napján, amennyiben az értesítést postai úton, ajánlott
küldeményként, tértivevénnyel küldték; (iii) az elküldést követő munkanapon, amennyiben az
értesítést elektronikus úton küldték.
12.5. Amennyiben a Licensz-jogosult A. Mellékletben feltüntetett címe Magyarországon található,
jelen megállapodásból (4) magyar nyelvű eredeti és szó szerint megegyező példány kerül
aláírásra, melyből a feleket kettő-kettő (2-2) példány illet meg.
12.6. Amennyiben a Licensz-jogosult A. Mellékletben feltüntetett címe nem Magyarországon
található, az jelen megállapodásból 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.
12.7. Jelen megállapodás értelmezése kapcsán, illetve bármely a megállapodásból eredő jogvita
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
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12.8. Jelen megállapodásra a Magyarország joga az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseire. A jelen megállapodásból eredő jogviták rendezésére a felek
kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság
kizárólagos illetékességét és hatáskörét.

Licensz-jogosult

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Tisztség

Tisztség

Dátum

Dátum

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Tisztség

Tisztség

Dátum

Dátum

Máté-Tóth István

Üzletfejlesztési vezérigazgatóhelyettes
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Megállapodás Nem Megjelenített Információfelhasználásra
A. melléklet
Licensz-jogosult profil
Érvényes 2022.01.01-től
1. táblázat

Licensz-jogosult adatai

Cégnév
Cím
Felhasználás Helye
(ha eltérő)
Számlázási cím
(ha eltérő)
EU Adószám
Alkalmazandó SZT licensz:

[ ] NMI MTF
[ ] NMI SI
[ ] NMI Tőzsdén kívüli kereskedés
[ ] NMI Kereskedés
[ ] NMI Egyéb
Felhasználási helyek száma [ ] vagy
[ ]Valós Idejű

[ ] Licensz-jogosult Csoport

[ ] Késleltetett

Felhasználás Helye(k):

Hatálybalépés dátuma
Változtatások
hatálybalépésének dátuma
Változások

2. táblázat

Disztribútor profil
Disztribútor név

Disztribútor cím

1. Disztribútor
2.Disztribútor

3. táblázat

A BÉT-tel történő kapcsolattartásra
felhatalmazott Licensz-jogosult kapcsolattartók
A megállapodással kapcsolatos értesítések és módosítások

Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
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Telefonszám:
E-mail:
Audit
Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
Telefonszám:
E-mail:
Adminisztráció, riportolás, számlázás
Családi név:
Keresztnév:
Tisztség:
Telefonszám:
E-mail:

Licensz-jogosult

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Tisztség

Tisztség

Dátum

Dátum

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Tisztség

Tisztség

Dátum

Dátum
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Megállapodás Nem Megjelenített Információfelhasználásra
B. melléklet
Fogalomtár
Belső (felhasználás): A Licensz-jogosult alkalmazottai által történő felhasználás (a szerződő fél által
megjelölt Felhasználási Helyen).
BÉT: A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata: A BÉT által a BÉT Weblapján közzétett mindenkor hatályos
BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázata.
Disztribútor: A BÉT-tel megkötött Vendor Szerződés alapján Információterjesztésre felhatalmazott
Személy.
Felhasználás Helye: Az „A Mellékletben” megnevezett telephelyek, fióktelepek, vagy a Licenszjogosult Csoport telephelyei, ahol a Nem Megjelenített Információfelhasználás történik, ideértve a nyers
adat (Információ) feldolgozását. A Felhasználási Hely képezi jelen Szerződés számlázási egységét,
mivel ez a legészszerűbb mérési módszer a Licensz jogosult számára, tekintve hogy az alkalmazott
adatelosztási rendszert figyelembe véve a) nem többszörözi indokolatlanul a Licensz jogosult költségeit
az egynél több alkalmazásban való használat esetén; b) objektív, könnyen ellenőrizhető mérőszám,
amely nem igényel további technikai vagy adminisztratív folyamatokat vagy feltételeket.
Hatálybalépés Napja: Az A. mellékletben meghatározott, vagy más, a felek között írásban megállapított
dátum.
Index létrehozás: Egy vagy több pénzügyi piac, piaci szektor vagy kereskedett termék értékének vagy
volatilitásának számszerű vagy grafikus ábrázolása, melyet időről-időre előre meghatározott módon
számítanak azért, hogy kifejezze az alapját képező Információ-elemek változásait.
Információ: Olyan, a BÉT által meghatározott időszakonként közzétett adat, melynek felhasználási
joga a Vendor Szerződés alapján megszerezhető.
Kapcsolt Vállalkozás: Olyan leányvállalat, melyben a Lisensz-jogosult több mint 50%-os közvetlen
vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és tényleges irányítást gyakorol; továbbá azon
holding társaság, amely a Licensz-jogosultban több mint 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, és tényleges irányítást gyakorol.
Késleltetett Információ: Az eredeti keletkezés időpontjához képest (legalább) tizenöt (15) perccel
késleltetett Információ.
Külső (felhasználás): Harmadik fél (azaz leányvállalatok, anyacég, vagy más kapcsolt vállalkozás,
Licensz jogosult ügyfele) által történő felhasználás.
Licensz jogosult: Azon Személy, aki a BÉT-tel az Nem Megjelenített Információfelhasználásra
vonatkozóan jelen szerződést megköti.
Licensz-jogosult Csoport: A Licensz jogosult és Kapcsolt Vállalkozásai.
Nap: Naptári nap.
Nem Megjelenített Információfelhasználás (NMI): Az Információ részben vagy egészben oly módon
történő felhasználása, hogy a felhasználás során maga az Információ nem jelenik meg, nem állapítható
meg, nem fejthető vissza, illetve a felhasználási mód nem alkalmas az Információ helyettesítésére. A
Nem Megjelenített Információfelhasználásnak a következő típusai lehetnek:
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•

NMI MTF: Nem Megjelenített Információfelhasználás kizárólag kereskedési rendszerek
üzemeltetésére, ideértve, de nem kizárólagosan az MTF és OTF piacokat,

•

NMI SI: Nem Megjelenített Információfelhasználás olyan befektetési vállalkozás által, amely az
ügyfélmegbízások végrehajtásakor saját számlára kereskedik szervezetten, gyakran,
rendszeresen és jelentős nagyságrendben, valamely szabályozott piacon, multilaterális
kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, és multilaterális
rendszer működtetése nélkül (rendszeres internalizáló),

•

NMI Tőzsdén kívüli kereskedés: Nem Megjelenített Információfelhasználás a Budapesti
Értéktőzsde kereskedési helyszínein kívüli kereskedési tevékenység támogatása érdekében
ideértve a sajátszámlás kereskedést és brókeri tevékenységet,

•

NMI Kereskedés: Nem Megjelenített Információfelhasználás kizárólag a Budapesti Értéktőzsde
kereskedési helyszínein történő kereskedési tevékenység támogatása érdekében – ide nem
értve a kizárólag kereskedési platform működtetése érdekében történő felhasználást – ideértve
a sajátszámlás kereskedést és brókeri tevékenységet (nem BÉT-en végzett kereskedési
tevékenységen alapuló felhasználás esetén az NMI Tőzsdén kívüli kereskedés alkalmazandó),

•

NMI Egyéb: Nem Megjelenített Információfelhasználás egyéb tevékenység érdekében
beleértve, de nem kizárólagosan portfólió értékelést, kockázatkezelési, megfelelőségi és
felügyeleti programokat, Index létrehozását és egyéb pénzügyi termék létrehozását (ideértve,
de nem kizárólag a CFD-ket) Valós Idejű vagy Késleltetett Információk alapján.

Minden Új Eredeti Szellemi Termékre vagy NOW-ra vonatkozó hivatkozást értelem szerint a Nem
Megjelenített Információfelhasználás vagy NMI kifejezés váltja fel; a NOW továbbítása alatt az
Információ felhasználását és az abból származtatott adat továbbítását kell érteni; a szerződés címe
„MEGÁLLAPODÁS Nem Megjelenített Információfelhasználásra Előfizetők által”-ra módosul.
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.
Valós Idejű Információ: Az eredeti keletkezés időpontjához képest tizenöt (15) percen belüli
Információ.
Vendor Szerződés: Az Információ Szolgáltatási Szerződés, a BÉT által kibocsátott mindenkor hatályos
BÉT Információ Értékesítési Díjtáblázattal, BÉT Információszolgáltatási Irányelvekkel, BÉT Információs
Csomagokkal és BÉT Műszaki Specifikációval együtt.
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Megállapodás Új Eredeti Szellemi Termék létrehozásáról
C. Melléklet

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 és technikai specifikáció:
vendor-technical@bse.hu
Telefon: 429-6737
Fax: 328-0480
Vendorfeed technikai helpdesk:
Kocsis András
Email: kocsisa@bse.hu
Telefon: 429-6873
Fax: 328-0480
Értékesítés és marketing Igazgatóság:
Mag Gábor
Market Data Manager
Email: magg@bse.hu
Telefon: 429-6735
Fax: 429-6821
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