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BEVEZETÉS 
A tőkepiac − a pénzügyi szolgáltatások, a biztosítási és a pénztári ágazat mellett − része a 
pénzügyi közvetítő rendszernek. Ez az a gazdasági ágazat, ahol a befektető − azaz az a 
személy, aki a tőkepiacon kötött szerződés alapján pénzét, vagyonát vagy annak 
egy részét a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, 
kockáztatja, − ezt a tevékenységet végzi. A tőkepiaci befektetés alapvető jellemzője tehát 
a kockázat: a befektetéssel a befektetőnek számolnia kell azzal, hogy a várt hozam 
helyett veszteséget kell elszenvednie. 

A kockázat csökkentésének sokféle módja van, de éppen amiatt, mert a gazdaság ezen 
szegmensében minden szereplő, így az ügyfél, de a szolgáltató is kockázatot vállal, ezek 
a kockázatok összeadódhatnak, hatványozódhatnak, és egy ország, egy gazdasági régió 
gazdaságára, vagy – amint azt 2008-ban láthattuk – akár a világgazdaságra is jelentős 
hatással lehetnek. Mivel a modern világban az egyes államok gazdálkodása nem függet-
len egymástól, a gazdálkodás hatékonyságát – és áttételesen a nemzetek békés egymás 
mellett élését, a háborúk elkerülését – a minél jobban szabályozott gazdasági együttmű-
ködés is biztosítja. A tőkepiacon bekövetkező válságjelenségek lehetséges hatására tekin-
tettel (dominó-hatás), és annak érdekében, hogy a tőkepiac tisztességesen, transzparen-
sen és hatékonyan működjön, az állam feladata, hogy mind a belső szabályozásban, mind 
a külgazdasági kapcsolatokban egyértelműen rögzítse a szabályszerű magatartás szabá-
lyait, és megfelelő szankciórendszert alakítson ki a szabályok megsértőivel szemben. Te-
szi ezt az állam az elvárások megfogalmazásával (szabályozás) és érvényesítésével (fel-
ügyelet, igazságszolgáltatás).

A tőkepiaci szabályozásnak nem célja a tisztességes piaci szereplők tevékenységének fe-
lesleges korlátozása, és az sem, hogy gátat szabjon az innovációnak. A szabályozóknak 
ugyanakkor figyelniük kell arra, melyek azok a piaci termékek, piaci, kibocsátói, szolgálta-
tói vagy befektetői magatartások, amelyek sértik a piaci transzparenciát, és ezzel végső 
soron a közösségnek okoznak károkat. Ezek a károk egyes esetekben csak néhány befek-
tetőt vagy szolgáltatót érintenek, de nagyobb jelentőségű  események esetén felmerül az 
állami beavatkozás szükségessége is, ami végső soron az adófizetők – mindannyiunk − 
kárára válik. A szabályozás célja annak a „játéktérnek” a meghatározása, ahol a tőkepiaci 
szabályokat alkalmazzák, és a „játékszabályok” egyértelmű rögzítése: milyen termékekkel, 
ki, milyen szabályok szerint milyen ügyleteket végezhet, és a szabályok megszegői milyen 
szankciókkal kell, hogy számoljanak.

A modernizáció, a technika fejlődése, a digitalizáció újabb lehetőséget és kihívásokat is 
támaszt: új potenciális befektetési termékek (pl. bitcoin), új technológiák (blockchain) és új 
finanszírozási formák (pl. közösségi finanszírozás/crowdfunding) is megjelennek, amire – 
a befektetők védelme érdekében – a szabályozásnak is minél gyorsabban, ugyanakkor 
továbbra is a közjót szem előtt tartva kell reagálnia. A cél tehát itt sem a korlátozás, hanem 
a megfelelő, arányos és ésszerű befektetővédelem.

A szabályozás nem más, mint az életviszonyok meghatározott rendjének kialakítása 
az adott társadalmi közösség adott időszakbeli elvárásainak megfelelően. A szabályozás 
alapvetően jogszabályokban ölt testet. A jog kifejezés sokféle meghatározásával talál-
kozhatunk: a „jog” jelentheti a jogszabályokat, de a jogosultságot is, azt, hogy bizo-
nyos személynek cselekvési lehetősége van a tárgyi jog adta keretek között. A jogsza-
bály olyan magatartási szabály (norma), amelynek a keletkezése az államhoz kötő-
dik, a társadalomban általánosan kötelező, és érvényesülését az állami szervek vég-
ső soron kényszerrel biztosítják.
 



A jogszabályok két csoportja az anyagi jogi normák és az eljárási szabályok. Az anyagi jog 
a piaci szereplők (jogalanyok) jogait és kötelezettségeit meghatározó jogszabályok, ame-
lyek érvényesítésére az eljárási jog szolgál. 

  

 


 


 



A TŐKEPIACI SZABÁLYOZÁS FELÉPÍ-
TÉSE 
SZERZŐDÉSEK, MAGÁNVISZONYOK - MAGÁNJOG  

Ahhoz, hogy a tőkepiaci szabályozás fókuszát lássuk, azt kell mérlegelnünk, melyek azok 
a termékek, magatartások (életviszonyok), intézmények, amelyek a tőkepiacot alkotják. 
Ilyen termékek tipikusan az értékpapírok, pénzügyi eszközök, amelyek adásvétele (befek-
tetés a befektető oldalán, kereskedelem vagy közvetítés a szolgáltató oldalán), kibocsátá-
sa (forrás- illetve tőkebevonás a kibocsátó oldalán, befektetés a befektető oldalán), keres-
kedelme megvalósul a szabályozott piacon, azaz a tőzsdén, illetve egyéb, kevésbé szabá-
lyozott piacokon, amilyenek pl. a multilaterális kereskedési rendszerek (MTF) vagy a szer-
vezett kereskedési rendszerek (OTF), természetesen a megkötött ügyletek elszámolásá-
val és teljesítésének biztosításával együtt. Ugyanígy tőkepiaci magatartás az is, ha valaki 
egy nyilvánosan működő részvénytársaságban meghatározó befolyásra tesz szert, és ez-
zel a kisrészvényesek érdekeivel ellentétes döntések meghozatalára is képessé válik (be-
folyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban), vagy ha valaki olyan informáci-
óval él, amely más szereplőnek nem áll rendelkezésére (bennfentes információ).

A fentiekből látható, hogy a tőkepiacon – mint bármely más piacon – valamilyen áru, − itt a 
pénzügyi eszköz − cserél gazdát, tipikusan pénz ellenében. Ezek az ügyletek az adásvéte-
li, bizományi és csereügyletek, amelyek azonban nem csupán a tőkepiacra, hanem az élet 
szinte valamennyi területére jellemzőek. Emiatt ezeket a szabályokat nem a tőkepiaci sza-
bályozás, hanem a magánjogi szabályozás tartalmazza. A magánjog a magánérdekű élet-
viszonyokat szabályozza. Jellemzője, hogy egymás mellé rendelt szereplők kapcsolatait 
foglalja magába, az autonóm egyéni cselekvés és a civil társadalmi önmozgás területe. A 
magánjogi életviszonyok mellérendeltségi viszonyok, amelyekre a felek egyenjogúsága 
jellemző, az akaratautonómia, a felek közötti érdekellentét és az érdek-kiegyenlítés. 

Elsőként fontos tudni, kivel lépünk a tőkepiacon gazdasági kapcsolatba. A magánjogi 
szabályozás egyik fő területe, a személyek joga ad választ azokra a kérdésekre, hogy ki 
köthet szerződést, ki vállalhat kötelezettséget, ki válhat egy jog jogosultjává: ki a termé-
szetes személy (az ember), és milyen életkortól (18. életév, nagykorúság) minősül az 
ember cselekvőképesnek – azaz képesnek arra, hogy maga köthet szerződést és te-
het más jognyilatkozatot − feltéve, hogy cselekvőképességét törvény vagy a bíróság 
gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. 

A legtöbb gazdasági tevékenységhez azonban szükséges, hogy többen valamilyen módon 
társuljanak. Ennek érdekében gazdasági társaságokat hozhatnak létre  tőlük jogilag füg-
getlen, önálló entitás formájában. Ez a jogi személy, amely tehát jogképes, jogai és kö-
telezettségei lehetnek, saját névvel, székhellyel, tagjaitól elkülönített vagyonnal, 
ügyvezetést, illetve képviseletet ellátó szervezettel rendelkezik, míg kötelezettségei-
ért főszabály szerint saját vagyonával áll helyt. A magánjog területére tartozik a jogi 
személyre vonatkozó általános és az egyes, jogszabály által nevesített jogi személyekre 
alkalmazandó szabályozás. 

A magánjog további részterületére tartozik, hogy mit jelent a tulajdonjog és a birtok (azaz 
valami az enyém vagy nálam van), valamint az egyéb korlátolt dologi jogok (így különösen 
a zálogjog, vagy a pénzügyi eszközök megterhelését biztosító óvadék, de ide tartoznak a 
használati jogok, így például a haszonélvezet is). 
 



A magánjog harmadik, a tőkepiacot alapvetően meghatározó része a szerződéseket is 
szabályozó kötelmi jog. A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogo-
sultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. Kötelem valamely dolog adására, 
tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányul-
hat. Fontos, hogy a kötelmek szabályozása ún. diszpozitív szabályozás: a felek jogaira 
és kötelezettségeire vonatkozó szabályoktól a felek egyező akarattal eltérnek, ha 
törvény az eltérést nem tiltja. 

Kötelem tipikusan szerződésből keletkezik. A szerződés a felek kölcsönös és egybe-
hangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésé-
re és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A magánjogra jellemző a szerződési 
szabadság: a felek szabadon köthetnek szerződést és szabadon választhatják meg a 
másik szerződő felet, továbbá szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A kötelmi 
jog ad választ pl. arra a kérdésre, hogyan lehet más személy útján jognyilatkozatot tenni 
(képviselet), mi az időmúlás joghatása a kötelmekre (elévülés), a szerződés hogyan jön 
létre, hogyan szűnik meg, mitől érvényes, és ennek mik a következményei. Fontos annak 
szabályozása is, hogy kit milyen jog illet meg, és milyen kötelezettség terhel a szer-
ződésben szereplő bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradá-
sa, azaz a szerződés megszegése esetén. Ez szintén nem tőkepiac specifikus kérdés, 
így ennek szabályai is a magánjog általános szabályai között lelhetők fel.

A kötelmi jog nem csak az általános szabályokat tartalmazza, hanem a tipikus életviszo-
nyokat – azok általános formájában – is nevesíti. Így a magánjogi szabályozás rendezi a 
tőkepiacon nagy jelentőségű adásvételi ügylet, a bizományi szerződés és a csereszerző-
dés általános szabályait.

Kötelem nem csak szerződésből, hanem egyoldalú nyilatkozatból, így különösen értékpa-
pírból is származhat. Mivel az értékpapír a legalapvetőbb termék a tőkepiacon, annak fo-
galmát szintén a magánjogi szabályozás tartalmazza: az értékpapír olyan egyoldalú 
jognyilatkozat, amely papír alapú okiratként, vagy jogszabályban megjelölt más mó-
don létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (demate-
rializált értékpapírként) a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot 
gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet. Az 
egyes értékpapírok és más pénzügyi eszközök szabályozása szintén a magánjog területé-
re tartozik.

MEGJELENÉS ÉS ÜGYLETEK A TŐKEPIACON - TŐKEPIACI SZABÁLYOK  

Vannak olyan életviszonyok, amelyek kizárólag a tőkepiacra jellemzőek. Ezen magatartá-
sok egy része a megfelelő működés érdekében szabályozásra szorul. Vannak azonban 
olyan magatartások is, amelyek zavarják a piac egészséges működését: ezekkel kapcso-
latban egyértelművé kell tenni, hogy ezek nem támogatott, vagy kifejezetten tiltott maga-
tartások, és ezen magatartások elkövetőivel szemben megfelelő szankciókat kell kilátásba 
helyezni. A tőkepiaci szabályok elsősorban az első csoportra fókuszálnak, tartalmazva 
magánjogi és közigazgatási jellegű szabályokat is.

A tőkepiac szempontjából az első kérdés, hogy melyek azok a termékek, amelyekbe való 
befektetés tőkepiaci ügyletnek minősül. A mai szóhasználat szerint ezek az eszközök a 
pénzügyi eszközök. Pénzügyi eszköz tipikusan az értékpapír, és ilyenek a származta-
tott eszközök. Fontos, hogy a pénz nem minősül pénzügyi eszköznek, a pénz egy spe-
ciális jószág.

 



Mivel a tőkepiaci szabályozás a pénzügyi közvetítőrendszer egyik ágazatának szabályo-
zása, az a „végpontokra”, azaz a megtakarítókra (befektetőkre) és a kibocsátókra annyi-
ban tartalmaz szabályokat, amennyiben az ő magatartásuk befolyásolja a pénzügyi közve-
títőrendszer, azaz a tőkepiacon működő többi szereplő életét, vagyonát, magatartását. 
Ennek alapján a tőkepiaci szabályozás legjelentősebb területe a tőkepiaci közvetítő-
rendszer szereplőinek, a befektetési vállalkozásoknak a szabályozása. Tekintettel a 
tevékenységük gazdasági szempontból kiemelt kockázataira, elengedhetetlen, hogy a lét-
rehozataluk, működésük, az általuk köthető ügyletek, irányításuk, belső szabályozásuk, 
munkatársaik felkészültsége, az általuk alkalmazott technika, informatika megfelelő mély-
ségben és részletességgel legyen szabályozva.

Az értékpapírok kereskedelmére, árfolyamára leginkább az információ hat. Éppen ezért 
alapvető az információ transzparenciája. Annak érdekében, hogy az értékpapír átlátha-
tó módon kerüljön a befektetőkhöz, a tőkepiac másik szabályozási területe az érték-
papírok forgalomba hozatala. A szabályozás tárgya, hogy ki milyen értékpapírt bocsáthat 
ki, továbbá az értékpapír forgalomba hozatal rendje és ennek során az információszolgál-
tatás is. Fontos, hogy a kibocsátó, az, aki az értékpapírban foglalt kötelezettségek tel-
jesítését a saját nevében vállalja, biztosítsa mind saját magáról, mind pedig az értékpa-
pírról a tőkepiaci szereplők teljes körű, igaz és egyforma információkkal való ellátását. A 
szabályozás tehát kiterjed a kibocsátót a piaccal szemben terhelő rendszeres és rendkívüli 
tájékoztatási kötelezettségre is. 

A szabályozás elvárja azt is, hogy a kibocsátó nyilvánosságra hozza a bennfentes 
információt, és amíg a bennfentes információ nem válik nyilvánossá, addig azzal 
senki ne tudjon visszaélni, azaz tilos a bennfentes kereskedelem. Ezen túl a szabá-
lyozás célja a piaci manipuláció megakadályozása is. 

A nyilvánosan működő részvénytársaságok jellemzője a felaprózott tulajdonosi szerkezet: 
egy klasszikus nyilvánosan működő részvénytársaságban sok kisrészvényes van, akik 
döntéseiket az alaptőkéhez való hozzájárulásuk arányában, a közgyűlésen hozzák meg. 
Amennyiben azonban egy személy −  vagy egy csoport −  befolyása meghatározóvá 
válik a részvénytársaság működésében, úgy módjuk nyílik arra, hogy a részvénytár-
saságot saját személyes érdekeiknek megfelelően, esetleg a kisrészvényesek akarata 
ellenére, sőt a kisrészvényesek helyzetét ellehetetlenítve irányítsák. Az ilyen helyzetek 
kezelését szolgálja a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés 
(„vállalatfelvásárlás”) szabályozása. Amennyiben valaki akár részvények vásárlása, akár 
bármely más úton olyan helyzetbe kerül, hogy meg tudja határozni a nyilvánosan működő 
részvénytársaság további működését, azaz a közgyűlésen gyakorolható szavazatok 33 
%-át meghaladó szavazatra bír meghatározó befolyással, úgy a többi szavazó rész-
vénnyel rendelkező részvényes számára köteles nyilvános vételi ajánlatot tenni. A kö-
telező nyilvános vételi ajánlat természetesen csak jogszabályban meghatározott rendben 
és felelősséggel működhet. 

Az egyértelmű szabályozás  sok esetben nem nyújt elegendő védelmet az átlagos tájéko-
zottságú "kisbefektetőknek", amikor kárt szenved,ha a szolgáltató által nyilvántartott 
értékpapírja vagy pénze hiányzik, és a befektetési vállalkozás felszámolásra kerül. 
Szükséges ezért egy olyan garanciarendszer, amely ilyen esetekben kártalanítja a befek-
tetőket: Magyarországon ez a Befektető-védelmi Alap (BEVA), amely a tőkepiaci szabá-
lyozás által meghatározott keretek között, az engedéllyel rendelkező befektetési vállalko-
zások által befizetett díjakból, önálló jogi személyként, korlátozott mértékű kártalanítást 
nyújt a „kisbefektetők" számára.

 



HATÓSÁGI ÜGYEK - KÖZIGAZGATÁSI JOG  

A tőkepiaci életviszonyok megkövetelik, hogy ne csak a szerződéses fegyelem, hanem ha-
tósági beavatkozás útján is biztosítsák a szabályok érvényesülését. Alapvetően ezt szol-
gálja a közigazgatási jog, amely – mint a közjog része − a közérdekű életviszonyokat 
szabályozza, az állami, önkormányzati közhatalmi funkciók ellátására. A közjog fel-
adata a közhatalom kiépítése, fenntartása és szabályozása. A közjogi életviszonyokat az 
alá- fölérendeltség jellemzi: a közhatalmat gyakorló szervet az alárendelttel szemben több-
letjogok illetik meg, míg a kötelezettségek általában a kötelezettek akaratára tekintet nélkül 
beállnak. A közjogban elvileg fennáll a közérdekbeli érdekazonosság, megjelenik a közvet-
len kényszer lehetősége is. A közjogban érvényesülő jogszabályok imperatívak, azaz 
kötelező vagy tiltó jogszabályok.

A tőkepiacon a közjog szerepe, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek 
piacra lépését, az általuk végezhető tevékenységeket, sőt - gazdasági jelentőségüknél 
fogva - egyes tőkepiaci tranzakciókat is felügyelni kell. Egyik típusa a tőkepiaci ágazat hi-
vatásos szereplői piacra lépésének engedélyezése és felügyelete: mindazokat a szereplő-
ket és jelentős tulajdonosaikat, vezetőiket, akik a tőkepiaci közvetítőrendszerben hivatás-
szerűen részt kívánnak venni, mind pedig az általuk végezhető tevékenységeket engedé-
lyeztetni és felügyelni kell. A felügyelet azt biztosítja, hogy a piacra lépő szereplő alkalmas 
arra, hogy a befektetők számára az engedélye szerinti szolgáltatásokat nyújtsa, azaz eh-
hez rendelkezik a megfelelő tudással, a szükséges személyi, tárgyi - technikai és szabá-
lyozási feltételekkel, és alkalmas arra is, hogy a működésével ne gátolja, hanem segítse 
az egészséges piac működését, a befektetők közössége érdekében.

Mivel a piac működése szempontjából a szabályozott piac, azaz a tőzsde, illetve egyéb 
részlegesen szabályozott piacok, mint a multilaterális kereskedési rendszer (MTF) és a 
szervezett kereskedési rendszer (OTF) olyan intézmények, amelyek szabályszerű mű-
ködése az egész gazdaság érdeke, fontos, hogy az is ellenőrzött legyen, aki ilyen pi-
acokat üzemeltet, tulajdonol. Ezek működtetéséhez tehát szintén felügyeleti engedélyre 
van szükség. Ugyanígy engedélyköteles és felügyelt a központi elszámolóház és a 
központi szerződő fél, azaz a tőzsdei elszámolást és teljesítést biztosító tőkepiaci 
intézmények tevékenysége. 

Az engedélyezésen túl fontos feladat a további működés szabályszerűségének biztosítá-
sa, amit felügyelet előírásával szintén közigazgatási szabályok biztosítanak. A tőkepiac 
felügyeletét erre hivatott szerv látja el: ez ma Magyarországon a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének ellátása során. A felügyelet 
hatékony biztosítása érdekében hatósági eszközök állnak a felügyelet rendelkezésére: 
az engedélyezés mellett ellenőrzési eljárásokat folytathat le, felügyeleti biztost ren-
delhet ki, fogyasztóvédelmi ellenőrzések lefolytatására jogosult, sőt piacfelügyeleti 
eljárásokat is indíthat. Amennyiben visszaélést tapasztal, úgy intézkedések, szankciók 
alkalmazására nyílik lehetősége. A jogellenes tevékenységeket megtilthatja, bizonyos 
magatartásokat előírhat, az engedélyezett tevékenység végzését felfüggesztheti és 
bírságot is kiszabhat.

Magyarországon az MNB a Pénzügyi Békéltető Testület útján a fogyasztó és a befek-
tetési vállalkozás között létrejött, befektetési szolgáltatás igénybevételére vonatko-
zó jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljárá-
son kívüli rendezését ellátja.

 



TILTOTT MAGATARTÁSOK - BÜNTETŐJOG 

A tőkepiac működésének biztonságához fűződő társadalmi érdek megköveteli, hogy az ezt 
veszélyeztető magatartásokat az állam minden rendelkezésére álló eszközzel tiltsa, ezek-
től a tőkepiacot megvédje. Az erre rendelkezésre álló jogszabályi eszköz a büntetőjog. 
Emiatt azok a magatartások, amelyek alapjaiban veszélyeztetik a tőkepiacot, bűncselek-
ménynek minősülnek, és az elkövetőket a büntetőjog által szabályozott szankciókkal bün-
tetik. A büntetőjog a jog azon ága, amely azokat a közösségellenes, nemkívánatos 
magatartásokat határozza meg, amelyek veszélyesek a társadalomra, és emiatt ame-
lyek tanúsítása esetén az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják, és amennyiben 
bűnös (szándékosság vagy gondatlanság terheli), megbüntetik (büntetés végrehaj-
tás).

Mivel a tőkepiac nem választható el a többi életviszonytól, természetesen a tőkepiacon is 
védelmet élveznek pl. a személyiségi jogok, a tulajdonhoz való jog, a szellemi tulajdon, az 
adatok vagy az információs rendszerek, és itt is előfordulhatnak vagyon elleni bűncselek-
mények (csalás, sikkasztás, lopás stb.). 

Vannak ugyanakkor olyan magatartások, amelyek terepe kifejezetten a tőkepiac, ezek a 
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények körébe tartoznak. Ilyen a jogosulatlan 
pénzügyi tevékenység – ezt az követi el, aki engedély nélkül befektetési szolgáltatási, 
befektetési alapkezelési, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékeny-
séget végez. Bűncselekmény a bennfentes kereskedelem is: a bennfentes információ 
felhasználásával a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügylet kötése vagy 
ügyletkötésre megbízás, vagy bennfentes információra tekintettel másnak a bennfentes 
információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kötésére vagy módosítására 
való felhívása. Ugyanígy bűncselekmény a bennfentes információ jogosulatlan közzé-
tétele, amelyet az követ el, aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hát-
rányt okozzon, bennfentes információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad. 

Tekintettel arra, hogy az értékpapírtitok – azaz az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, 
a tőzsde, a központi értéktár, a központi szerződő fél és a befektetési vállalkozás rendel-
kezésére álló, az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti, befektetési tevé-
kenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira illetve a szolgáltatóval kötött 
szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozó információ – kiemelt 
jelentőségű gazdasági titok, azt mindenki, akinek a birtokába jut, köteles időbeli korlátozás 
nélkül megtartani. Az, aki az értékpapírtitkot megsérti, szintén bűncselekményt követ 
el (gazdasági titok megsértése). 

A tőkepiac vonzó terep lehet azok számára, akik büntetendő cselekményből származó do-
loggal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végeznek, vagy tőkepiaci szolgáltatást 
vesznek igénybe abból a célból, hogy eltitkolják a dolog eredetét vagy meghiúsítsák az 
elkövetővel szembeni büntető eljárást vagy a dolgon fennálló jogot, az ebben bekövetke-
zett változásokat vagy dolog helyét eltitkolják, elleplezzék. Ez a pénzmosás, amit a bün-
tetőjog szintén szigorúan büntetni rendel.

IGÉNY- ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS - ELJÁRÁSJOGOK 

A fent írt jogszabályok alapvetően anyagi jogi normák, amelyek érvényesítésére az eljárási 
jog szolgál. Természetesen más eljárási szabályok szükségesek akkor, ha egy magánjogi 
vitában kívánja a szerződés jogosultja a vele egyenrangú másik féllel szemben kikénysze-
ríteni a fél által önként, szerződésben vagy értékpapírban vállalt kötelezettség teljesítését, 
 



és más akkor, ha az állam kívánja egy, a társadalom általános értékítélete által elítélt ma-
gatartás esetén érvényesíteni bűntetőhatalmát és a prevenciót, akár általános, akár pedig 
egyedi értelemben. Ennek megfelelően a fenti ún. jogági elhatárolások szerint (magánjog, 
tőkepiaci szabályozás, közigazgatási jog, büntetőjog) eltérő eljárási szabályokat alkalma-
zunk.

A magánjogi szabályok érvényesülését alapvetően a polgári eljárásjogi szabályok biztosít-
ják. Az igényérvényesítés általános útja a bírói út, azzal, hogy ma már léteznek alternatív 
vitarendezési formák (választott bíróság, békéltető testületek, mediáció stb.) is.

A közigazgatási szabályok érvényesülését a közigazgatási eljárási jog biztosítja. A köz-
igazgatás fórumai a közigazgatási szervek, illetve a tőkepiacon a pénzügyi közvetítő-
rendszer felügyeleti funkciójában az MNB, amely az általános közigazgatási eljárási 
szabályokat a pénzügyi piacok sajátosságaira tekintettel bizonyos eltérésekkel alkalmaz-
za. A MNB határozataival szemben közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, azon-
ban azok – az általános szabályok szerint – bíróság előtt megtámadhatóak.

A büntetőjogi szabályok alkalmazását a büntető eljárásjog biztosítja a bűnüldöző szer-
vek (rendőrség, ügyészség) tevékenysége útján a tőkepiacon is, büntető ítéletet pedig a 
bíróság hozhat.

 



JOGSZABÁLYOK  

A JOGSZABÁLYOK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA - JOGSZABÁLYI 
HIERARCHIA 

A jogszabályok a jogalkotási joggal felruházott szervek (pl. az Országgyűlés, a kormány, 
az önkormányzatok) által előírt módon, meghatározott formában és néven megjelenő ma-
gatartási normák. A jogszabályok (jogforrások) egymásra épülnek és rendszert alkotnak, 
amelynek struktúrájára különböző hierarchikus szintek jellemzők. A jogforrási hierarchia 
jogi értékrendet jelent. Ez biztosítja a szabályozás összhangját. A jogforrási hierarchia 
jellemzője az alá- fölérendeltségi viszony, az, hogy az alacsonyabb szintű jogsza-
bály felsőbb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes. A jogforrások rangsora a kibo-
csátó szerv helyzetéhez igazodik.

A Magyar Köztársaság 2004. május 1-jei Európai Unióhoz (EU) való csatlakozását köve-
tően nem csak a nemzeti jogalkotás, hanem a közösségi jog is meghatározza jogrendün-
ket. Így a jogforrások két szintjét különböztetjük meg: a közösségi és a nemzeti jog-
forrásokat, amelyek azonban egymástól nem függetleníthetők. 

Magyarország az uniós csatlakozással az állam jogalkotási szuverenitásának egy részét 
átruházta az EU-ra, azaz a csatlakozási szerződések (Szerződések) megkötésével vállal-
ta, hogy az egységes piac, a tőke, a munkaerő, az áruk és a szolgáltatások szabad áram-
lásának biztosítása keretében aláveti magát az EU – Magyarország közreműködésével 
megalkotott – szabályainak. A Szerződések az uniós jog kiindulópontjai, minden uniós in-
tézkedés a Szerződéseken alapul. Ezek kötelező megállapodások, amelyeket az EU or-
szágai egymással kötöttek: rögzítik az EU célkitűzéseit, valamint az uniós intézményekre 
és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat, továbbá megszabják az EU és a tagállamai 
közötti viszonyrendszert. 

A Szerződésekben lefektetett elveken és célkitűzéseken alapulnak az EU jogszabályok. 
Ide tartoznak az uniós irányelvek, rendeletek, határozatok, ajánlások és vélemények. A 
rendeletek jelentősége, hogy a hatályba lépésüket követően az összes EU tagország-
ban automatikusan és egységesen alkalmazandók, az összes tagországban teljes 
egészükben kötelező erővel bírnak. Az EU összes nyelvén kihirdetésre kerülnek, fordí-
tásukra, átültetésükre nincs szükség. Az irányelvek ezzel szemben nem közvetlenül ér-
vényesülő normák. A tagállamoknak az irányelvben foglalt célok elérése érdekében gon-
doskodniuk kell arról, hogy az irányelv rendelkezései a nemzeti jog részét képezzék (ezt 
nevezzük átültetési vagy harmonizációs folyamatnak). A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus kötelező erővel bír, mellyel az Európai Bizottság (Bizottság) kiegészíti vagy módo-
sítja az uniós jogalkotási aktusok nem alapvető részeit, pl., hogy részletesen szabályozzon 
egy területet. A végrehajtási aktus szintén kötelező erejű, mellyel a Bizottság – az uniós 
országok képviselőiből álló szakbizottságok felügyelete mellett – biztosítja, hogy az uniós 
jogszabályokat mindegyik tagországban egységesen alkalmazzák. Az EU határozatok is 
kötelező jogi aktusok, azok hatálya azonban csak egy vagy több uniós országra, vállalko-
zásra vagy magánszemélyre terjed ki. Az ajánlás pedig azt teszi lehetővé az EU-intézmé-
nyek számára, hogy álláspontjukat közöljék, intézkedéseket javasoljanak, anélkül, hogy az 
ajánlás címzettjeire bármilyen jogi kötelezettséget rónának. A vélemény hasonló az aján-
láshoz: szintén nem jelent jogi kötelezettséget a címzettjeire és szintén arra szolgál, hogy 
az uniós intézmények állást foglaljanak egy bizonyos témában.

 



A nemzeti jogalkotásban a modern jogrendszerekben első helyen a legfelsőbb képvise-
leti szerv, azaz az Országgyűlés által alkotott jogszabályok állnak, majd sorrendben a 
különféle közigazgatási-kormányzati szervek által kibocsátott rendeletek, míg a helyi 
közösség életét az önkormányzati rendeletek szabályozzák. A belföldi jogszabályok alá-, 
fölérendeltségi viszonyában a hierarchia csúcsán az Alaptörvény (Alkotmány) foglal 
helyet, amelyet az Országgyűlés alkot. Szintén az Országgyűlés hoz törvényeket.  A 
kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, feladata és hatásköre kiterjed mindarra, 
amit jogszabály kifejezetten nem utal más szerv hatáskörébe. A kormány a feladatköré-
ben eljárva törvényben nem szabályozott tárgykörben, illetve törvényben kapott felha-
talmazás alapján rendeletet alkot (kormányrendelet). A kormány tagjai a miniszterelnök 
és a miniszterek. A kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felha-
talmazás alapján feladatkörében eljárva rendeletet alkot. Magyarország központi bank-
ja a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az MNB felel a monetáris politikáért és ellátja a pénz-
ügyi közvetítőrendszer felügyeletét. Az MNB elnöke törvényben kapott felhatalmazás 
alapján feladatkörében rendeletet ad ki. A helyi közhatalom gyakorlása érdekében a he-
lyi önkormányzat (képviselő-testület) törvény keretei között rendeletet alkothat a törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján. 

A belföldi jogszabályi hierarchia értékelése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bel-
földi joggal szemben az EU joga elsőbbséget élvez, így tehát belföldi jogszabály uniós 
jogszabállyal nem lehet ellentétes, vagy ha mégis, akkor az uniós jog az irányadó.

AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS JELENTŐSÉGE – ELSŐBBSÉGE  

Az EU négy szabadságelvet biztosít: 

− az áruk szabad áramlását: a tagországok közötti importra bármiféle mennyiségi 
korlátozást vagy hasonló intézkedést alkalmazni tilos.;

− a tőke szabad áramlását: az EU-n belül minden természetes és jogi személy tő-
kemozgásának korlátozása tilos; 

− a szolgáltatások szabadságát: az EU-n belüli szolgáltató bármelyik tagállamban a 
helyi szolgáltatókkal megegyező elbánásban részesül;

− a személyek szabad mozgását: minden EU-állampolgár szabadon lépheti át az 
EU-n belül az országhatárokat, bárhol letelepedhet, és szabadon vállalhat munkát.

Amint látható, az EU 4 szabadságának egyike a tőke szabad áramlása. Ennek alapján az 
EU törekszik a tőkepiac egységesítésére, és ennek keretében az egységes szabályozás-
ra. Ennek köszönhető, hogy a tőkepiaci normák jelentős része ma már vagy közvetlenül 
érvényesülő európai uniós rendelet, vagy − a hazai jogalkotó közreműködésével átültetett 
− egységes uniós iránymutatást tartalmazó irányelv.

Az uniós szabályozás egyik sarokköve a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 
(MiFID II. irányelv), amely – a korábbi szabályozást felváltva 2018. januári tagállami átül-
tetéssel −  olyan szabályozást kíván létrehozni, amely a pénzügyi piacokat még hatéko-
nyabbá, rugalmasabbá és átláthatóbbá teszi, egyidejűleg erősítve a befektetővédelmet. A 
MiFID II. irányelvnek – a közvetlenül érvényesülő MIFIR rendelettel (az Európai Parlament 
és a Tanács rendelete a pénzügyi eszközök piacairól) együtt – az a célja, hogy megte-
remtse a befektetési vállalkozásokra és a szabályozott piacokra vonatkozó jogi ke-
retrendszert. A pénzügyi válság tapasztalatai alapján bizonyos követelmények érvényesí-
 



tésére olyan egységes szabálygyűjteményt kellett létrehozni, amely valamennyi intézmény 
számára kötelező, segít elkerülni a potenciális szabályozási arbitrázst, biztosítja a na-
gyobb jogbiztonságot és a kevésbé bonyolult szabályozást. Cél volt a még fennálló keres-
kedési akadályok lebontása és a nemzeti jogok közötti eltérésekből adódó versenytorzulá-
sok megszüntetése, ezáltal biztosítva a belső piac zavartalan működését.

A fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban egyre nagyobb teret nyer a kollektív befek-
tetéskezelés intézménye, amely lehetőséget nyújt akár kisebb összegű befektetés ese-
tén is – a befektetések összevonása révén – a kockázatok megosztására, a diverzifikáció-
ra, és a befektetések minél gazdaságosabb, szakértő általi kezelésére. Ennek köszönhe-
tő, hogy a kollektív befektetéskezelés szintén uniós szinten szabályozott: az EU irányelve-
ket alkotott az alternatív befektetési alapkezelőkről (ABAK-irányelv), továbbá az átru-
házható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV-
irányelv).

Szintén alapvető része az uniós szabályozásnak az értékpapírok forgalomba hozatalára 
és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok kibocsátóit terhelő információ-
szolgáltatásra vonatkozó szabályok. 2019. nyara óta az értékpapírok nyilvános forga-
lomba hozatalához, illetve tőzsdére való bevezetéséhez szükséges információs anyagot 
(tájékoztatót) és a forgalomba hozatal, regisztráció rendjét szabályozó új eljárásrendet lép-
tetett életbe az EU közvetlenül érvényesülő rendelete (Prospektus-rendelet). A szabályo-
zás célja, hogy a kisebb vállalkozások számára könnyebbé és olcsóbbá tegye a forráshoz 
jutást, valamennyi kibocsátó-típus számára egyszerűbb és rugalmasabb szabályozást ve-
zessen be, és a befektetők számára megfelelőbb tájékoztatókat biztosítson azáltal, hogy 
közérthetőbb és a kisbefektetők számára könnyebben kezelhető összefoglalók, kulcsin-
formációk közlését írja elő. Az információszolgáltatást a vállalkozások indulásától kezdve 
az értékpapír teljes életciklusára lefedi.

Szintén irányelv és rendelet foglalkozik a piaci visszaélésekkel (MAD II./MAR szabályo-
zás). A szabályozás célja, hogy biztosítsa az európai pénzügyi piacok integritását és nö-
velje a befektetők bizalmát úgy, hogy a legsúlyosabb piaci visszaélések elkövetőit, így a 
bennfentes kereskedelmet, a bennfentes információk jogosulatlan közzétételét és a piaci 
manipulációt elkövetőket az EU-ban mindenütt büntetőjogi szankciókkal fenyegessék. A 
2016. óta hatályos rendelet közös szabályozási keretet biztosít a piaci visszaélésekre, így 
egységesen határozza meg a tiltott és a megengedett magatartásokat. További cél az erő-
sebb együttműködés az EU nemzeti pénzügyi hatóságai között, biztosítva az azonos kere-
tek közé tartozó egyforma jogérvényesítést az egész EU-ban. 

2019. január 1-je óta újraszabályozásra került az értékpapírosítás (értékpapírosítási 
rendelet), amely elősegíti a követelések mobilizálását és a befektetők számára értékpapír 
formájában színesebb befektetési lehetőséget ad. 

A rendeleteket és irányelveket természetesen kiegészítik a Bizottság alacsonyabb szintű 
végrehajtási aktusai, amelyek betartása minden piaci szereplő érdeke és kötelezettsége. 
Tekintettel továbbá arra, hogy az egységes uniós normák tagállamonkénti értelmezése to-
vábbi kérdéseket vethet fel, az Európai Értékpapírpiaci Felügyelet (ESMA) lehetőséget 
ad arra, hogy a hozzá intézett kérdésekre adott válaszok alapján a piaci szereplők maga-
tartásukat a felügyeleti hatóság elvárásaihoz igazítsák (Q&A).

A tőkepiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos európai szintű jogszabályok az EU összes hiva-
talos nyelvén, így magyar nyelven is elérhetőek az EURLEX internetes portálban (eur-
lex.europa.eu).

 



A BELFÖLDI SZABÁLYOK - MAGYARORSZÁG 

A magánjogi és tőkepiaci viszonyokat a nemzetközi, különösen az uniós jog alkotta kere-
tek között szabályozzák a belföldi jogi normák. 

Magyar jogszabályok (törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet) szabá-
lyozzák ugyanis azt, hogy valamilyen pénzügyi eszköz értékpapírnak minősül-e, illetve az 
egyes tipikus értékpapírokat és azok jellemzőit. Fontos azonban tudni, hogy a Ptk. által 
létrehozott ún. nyitott értékpapír fogalom alapján nem csak az egyes jogszabályok 
által nevesített eszközök minősülnek értékpapírnak, (pl. kötvény, befektetési jegy, 
részvény), hanem az értékpapírokkal szembeni általános elvárásoknak megfelelő 
egyéb pénzügyi eszközök is.

Az uniós irányelvek átültetése Magyarországon alapvetően törvény formájában történt, így 
a befektetési vállalkozásokról és az általuk végezhető tevékenységekről törvény 
rendelkezik. Ez szabályozza a befektetési szolgáltatásokat, és azok végzésének feltétele-
it, a befektetési vállalkozások létrehozatalának, működésének és megszüntetésének sza-
bályrendszerét és a befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésének szabályait, kezd-
ve az ügyfelek tájékoztatásától a szerződéskötés és a szerződéshez kapcsolódó nyilván-
tartási kötelezettségek, valamint a szerződés teljesítése szabályozásán keresztül az egyes 
speciális befektetési szolgáltatásokra vonatkozó különleges szabályokig. Ez a törvény 
rendelkezik az olyan különleges szolgáltatókról, akik a multilaterális kereskedési 
rendszert (MTF), vagy a szervezett kereskedési rendszert (OTF) működtetik. Ebben a 
törvényben foglalnak helyet a felügyeletnek a befektetési vállalkozások engedélyezésével, 
nyilvántartásával, adatkezelésével és felügyeletével kapcsolatos kérdések, a felügyelet 
ezen a téren meglévő jogosítványai és hatásköre is.

A tőkepiacról szóló törvény tartalmazza a tőkepiac egyéb intézményeire vonatkozó 
alapvető szabályokat. Ebben a törvényben található – a Prospektus rendelet szabályait 
kiegészítendő – az értékpapírok forgalomba hozatalára vonatkozó szabályrendszer, 
tehát egyrészt az, hogy mikor minősül nyilvánosnak egy értékpapír forgalomba hozatala, 
másrészt, hogy a kibocsátót milyen kötelezettségek terhelik az értékpapír nyilvános forga-
lomba hozatala során, harmadrészt pedig, hogy a befektetőnek milyen eljárással kell egy 
ilyen helyzetben számolnia. Bár az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése 
alapvetően nem törvényi szabályozási kérdés, hanem a tőzsde saját hatáskörében keze-
lendő, a keretszabályokat szintén a törvény rögzíti. Ez a törvény rendezi a nyilvánosan 
működő részvénytársaságban való befolyásszerzés szabályait, és ez a törvény adja meg 
a többi alapvető tőkepiaci intézmény, a tőzsde, a központi értéktár, a központi szerződő fél 
és a Befektető-védelmi alap (BEVA) létrehozatalára, szolgáltatásaira és működésére vo-
natkozó szabályokat is.

Magyarország a kollektív befektetéskezelésre vonatkozó EU-irányelveknek a befekte-
tési alapkezelőket és befektetési alapokat szabályozó, a kollektív befektetési for-
mákról és kezelőikről szóló önálló törvény megalkotásával felelt meg.

A törvények végrehajtását szolgáló szabályok kormányrendelet, illetve a pénzügyekért fe-
lelős miniszter által kiadott rendelet formájában öltenek testet. Kormányrendelet szabá-
lyoz például egyes értékpapírokat, így a kötvényt, a kincstárjegyet, de a sajátos számvi-
teli szabályokat, vagy egyes belső eljárásokat, mint pl. a panaszkezelési eljárást vagy a 
gazdálkodási szabályokat is, míg miniszteri rendeletek szabályozzák pl. a tájékoztatási 
kötelezettséget, a képzési követelményeket, de egyes értékpapírok, így a váltó vagy a 
csekk belföldi szabályait is. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szintén jogosult jogi nor-
ma, az MNB rendelet kibocsátására, alapvetően az egyes pénzügyi ágazatokba tartozó 
 



intézmények működésére vonatkozó technikai, végrehajtási szabályok megalkotására, így 
pl. a felügyelettel való elektronikus kapcsolattartásról, az ügyfeleknek a befektetési vállal-
kozások részéről információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó szakmai elvárá-
sokról, az információs kötelezettségekről, az értékpapírszámlával kapcsolatos technikai 
adatokról.

NEMZETKÖZI ELÁGAZÁSOK  

A tőkepiacot szabályozó normarendszer áttekintése során nem szabad elfelejtkeznünk ar-
ról, hogy Magyarország számos nemzetközi egyezmény, szerződés tagja, amely szer-
ződésekben foglalt kötelezettségei teljesítéseként olyan magyarországi jogszabályi kötele-
zettséget is előír, amelyek nem csak a magyar, hanem áttételesen az egymással kapcso-
latban álló államok gazdaságának transzparenciáját is szolgálják. Ilyenek a kettős adózta-
tás elkerüléséről szóló egyezmények, de ilyenek a pénzmosás megelőzését és az adóel-
kerülést szolgáló, esetenként az ügyfelek adatainak átadására vonatkozó megállapodások 
is.

  

  

 



ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGEK 
A piac működésének összetettségére és a kockázatokra tekintettel a piac felett az állam 
felügyeletet gyakorol. Ennek eszköze, hogy egyrészt azok a piaci szereplők, akik a tőkepi-
acon nagy jelentőségű vagy különös szakértelmet, felkészültséget igénylő tevékenységet 
végeznek, ezt a tevékenységet csak felügyeleti engedély birtokában végezhetik, másrészt 
pedig azokhoz a tőkepiaci tranzakciókhoz, amelyek az átlagbefektetők jelentős körét érint-
hetik, szintén felügyeleti engedély szükséges.

PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGE 

Ahhoz, hogy valaki szolgáltatóként befektetési tevékenységet végezzen, különleges biz-
tonság és szakértelem szükséges. Ennek biztosítása érdekében azok, akik a befektetést, 
illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységet szolgáltatásként nyújtják, az MNB enge-
délyével kell, hogy rendelkezzenek. Azok a szolgáltatások, amelyek a fentiek okán en-
gedélyhez kötöttek, befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülnek, ha a rend-
szeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre (régebbi szóhasználattal: 
befektetési eszközre) vonatkozóan végzik és a tevékenység

a) megbízás felvétele és továbbítása,

b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára: pénzügyi eszköz vételére vagy eladására 
vonatkozó megállapodás megkötése az ügyfél javára,

c) saját számlás kereskedés: pénzügyi eszköz adásvétele, cseréje saját eszköz ter-
hére,

d) portfóliókezelés: az a tevékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre 
meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára 
pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a meg-
szerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, tehát a veszteséget és a nye-
reséget közvetlenül viseli,

e) befektetési tanácsadás: pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, 
személyre szóló ajánlás nyújtása; nem tartozik ide a nyilvánosság számára közölt tény, 
adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzététele, a befektetési vállalko-
zás által az ügyfél részére adott, a törvény szerinti kötelező előzetes és utólagos tájékoz-
tatás,

f) pénzügyi eszköz elhelyezése (placement: a pénzügyi eszköz nyilvános vagy zárt-
körű forgalomba hozatala és nyilvános értékesítésre történő felajánlása, az eszköz (érték-
papír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési 
garanciavállalás) [(i) az értékpapír saját számlára történő lejegyzésére, illetve megvásárlá-
sára vonatkozó kötelezettségvállalással vagy (ii) a jegyzés vagy eladás meghiúsulásának 
elkerülése érdekében szerződésben vállalt mennyiségű értékpapír lejegyzésére, illetőleg 
megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalással],

g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 
kötelezettségvállalás (jegyzési garancia) nélkül, 

 



h) MTF (multilaterális kereskedési rendszer) működtetése: olyan kereskedési rend-
szer működtetése, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre irányuló, vételi és eladási 
szándékát szerződést eredményező, megkülönböztetés-mentes módon hozza össze, és

i) OTF (szervezett kereskedési rendszer) működtetése: olyan multilaterális rendszer 
működtetése, amely nem szabályozott piac vagy MTF, és amelyben több, harmadik féltől 
származó kötvények, strukturált pénzügyi eszközök, kibocsátási egységek és származta-
tott termékek vételi és eladási szándéka hozható össze a rendszeren belül oly módon, 
hogy az szerződést eredményez.

Kiegészítő szolgáltatásnak minősül és engedélyköteles ugyanígy a rendszeres gazda-
sági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre (régebbi szóhasználattal: befektetési esz-
közre) vonatkozóan végzett

a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó 
ügyfélszámla vezetése: [pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos meg-
bízásából való nyilvántartása és kiadása] ide tartozik az ún. értékpapír letéti számla veze-
tése [az ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartá-
sára szolgáló számla], és az ügyfélszámla vezetése [az ügyfél pénzeszközeinek nyilván-
tartására szolgáló, korlátozott rendeltetésű számla, amely kizárólag a számlavezető által 
nyújtott befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás, illetve árutőzsdei szolgáltatás so-
rán igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítására szolgál], 

b) a letétkezelés: a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, ille-
tőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve 
az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat, valamint az ehhez kapcsolódó érték-
papírszámla [a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-
tulajdonos javára vezetett nyilvántartás] vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír ese-
tében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve a központi értékpapír-
számla vezetését,

c) a befektetési hitel nyújtása: pénzügyi eszköz vásárlásához nyújtott hitel, ha a hi-
telt nyújtó részt vesz az ügylet lebonyolításában,

d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, va-
lamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgálta-
tás,

e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával tör-
ténő kereskedés,

f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés: pénzügyi eszközre vagy annak ki-
bocsátójára vonatkozó, a Tőkepiaci törvény szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a 
befektetési tanácsadást,

g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

h) az alábbi származtatott ügyletek [olyan ügyletek, amelyeknek értéke az alapjául 
szolgáló pénzügyi eszköz, mint alaptermék értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát 
képezi] alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység 
vagy kiegészítő szolgáltatás: 

(i) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamat-
láb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet 
pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása 
 



szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más meg-
szűnési okot, 

(ii) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely 
más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy az-
zal szabályozott piacon vagy MTF-ben kereskednek, 

(iii) az (ii) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel ren-
delkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, 
valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem 
kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy 
rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

(iv) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegház-
hatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, 
ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, 

(v) egyéb joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott 
ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzői-
vel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy MTF-ben kereskednek vele, el-
ismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési 
kötelezettség érvényes rá, valamint egyéb meghatározott származtatott ügylet (pl. tele-
kommunikációs sávszélességhez, árutárolási kapacitáshoz).

A fenti szolgáltatások kizárólag akkor minősülnek befektetési szolgáltatásnak, ha azo-
kat pénzügyi eszközre vonatkozóan végzik, emiatt fontos tudni, mi minősül pénzügyi 
eszköznek. Pénzügyi eszköz különösen

a) az átruházható értékpapír, ideértve a kollektív befektetési forma - azaz az azonos szer-
ződési feltételek mellett, az ügyfelek által átadott eszközök egymástól el nem különített, 
együttes kezelésével létrehozott és működtetett befektetési forma, amelynek célja, 
hogy az ügyfelek számára portfóliókezelési szolgáltatást nyújtson, illetőleg tagjaiként 
az ügyfelek közvetve vegyenek igénybe ilyen szolgáltatást - által kibocsátott értékpapírt 
is,

b) a pénzpiaci eszköz, azaz a sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, pénz-
követelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek,

c) a fentieken kívül minden, az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, 
az áruhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más származtatott eszközhöz, 
pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős 
ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely 
más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben ki-
egyenlíthető, a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, a különbözetre 
vonatkozó pénzügyi megállapodás,  az éghajlati, időjárási változóhoz vagy hivatalos 
gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzs-
dén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, 
amely pénzben kiegyenlíthető.

 



A pénzügyi eszközök körébe tartoznak tehát egyes árualapú határidős, opciós és egyéb 
származtatott ügyletek is, valamint olyan különleges származtatott ügyletek, amelyek pl. 
éghajlati változók, gazdasági statisztikák változásához kapcsolódnak.

Ha valaki a fenti tevékenységek valamelyikét vagy mindegyikét végezni kívánja, tevékeny-
sége akkor engedélyköteles, ha azt rendszeres gazdasági tevékenységként végzi. 

PIACI SZEREPLŐK ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGE 

Aki a fenti tevékenységek bármelyikét végezni kívánja, engedéllyel kell, hogy rendelkez-
zen . Befektetőként pedig csak olyan piaci szereplő szolgáltatását szabad igénybe venni, 
aki/amely az MNB engedélyével rendelkezik. Az engedéllyel rendelkező szolgáltatók az 
engedélyezési eljárás keretében igazolják a felügyelet számára, hogy megfelelő szakérte-
lemmel rendelkeznek, megfelelő az irányítási, kockázatkezelési rendszerük és biztosítják 
a tevékenységük szervezettségi, szabályozási, személyi, tárgyi, technikai, informatikai fel-
tételeit. A befektetési szolgáltatási tevékenység kizárólagos: ilyen tevékenységet főszabály 
szerint kizárólag befektetési vállalkozás végezhet, és a befektetési vállalkozás a befekte-
tési szolgáltatási tevékenységen kívül csak ezzel rokon szolgáltatásokat nyújthat.

Mivel a kollektív befektetéskezelés (befektetési alapkezelés) szintén az átlagbefektetők 
széles körét érintő szolgáltatás, amely alapvetően egy speciális értékpapír, a befektetési 
jegy megvásárlása útján jut el a befektetőkhöz, fontos, hogy a befektetési jegy megvásár-
lásával a befektetés kezelőjére, a befektetési alapkezelőre bízott pénz, befektetések keze-
lése a befektető által választott befektetési politika szerint történjen. Elengedhetetlen 
ezért, hogy a kollektív befektetéskezelők (befektetési alapkezelők) is rendelkezzenek 
engedéllyel. A befektetési alapkezelési tevékenység szintén kizárólagos: ilyen tevékeny-
séget főszabály szerint kizárólag befektetési alapkezelő végezhet, és a befektetési alap-
kezelő ezen a tevékenységen kívül csak ezzel rokon szolgáltatásokat nyújthat.

A közvetítői (ügynöki) tevékenység nem minősül önálló befektetési szolgáltatásnak, 
és így külön engedélyhez nem kötött, ugyanakkor szabályozott tevékenység.

Azok a tőkepiaci intézmények, amelyek biztosítják a kereslet és kínálat koncentrált talál-
kozását, természetszerűleg szabályozott és engedélyköteles intézmények. Ilyen elsősor-
ban a tőzsde, amelynek alapításához és tevékenysége végzéséhez engedély szüksé-
ges. Tőzsdei tevékenységnek a tőzsdei termék szervezett, szabványosított kereske-
désének üzletszerű lebonyolítása minősül. A tevékenység kizárólagos: tőzsdei tevé-
kenységet kizárólag tőzsde végezhet, és a tőzsde a tőzsdei tevékenységen kívül csak ezt 
a tevékenységét segítő, vagy ezzel rokon szolgáltatásokat nyújthat.

A tőkepiac biztonságos működését szolgálja, ha az olyan alapvető szolgáltatás, mint a 
központi értékpapír kiegyenlítési rendszer − amely 3 vagy több résztvevő fél között 
közös szabályok és egységes eljárási rend szerint végzi az elszámolást központi 
partneren keresztül −  vagy a számítógépes formájú (dematerializált) értékpapír lét-
rehozatala, szintén szigorú felügyelet és engedélyezés mellett működik. Ezt a tevé-
kenységet a központi értéktár látja el. Magyarországon központi értéktár minimum 2 Md 
Ft jegyzett tőkével, szakosított hitelintézetként működhet. Szolgáltatásait alapvetően a pro-
fesszionális piaci szereplőknek, így a tőzsdének, befektetési vállalkozásoknak, hitelintéze-
teknek, befektetési alapkezelőknek, értékpapír kibocsátóknak, az államnak, befektető-vé-
delmi rendszereknek nyújtja, a befektetőkkel főszabály szerint nincs közvetlen kapcsolata. 

 



Annak érdekében, hogy a tőzsdén kötött ügyletek esetében ne fordulhasson elő, hogy 
bármely ok miatt az ügylet meghiúsul, kell, hogy egy piaci szereplő biztosítsa a megkötött 
ügyletek teljesítését: ez a központi szerződő fél (CCP). A központi szerződő fél az a jogi 
személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződések-
ben érintett ügyfeleket, azaz vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és el-
adóként valamennyi vevővel szemben. Tevékenységének garanciális jellegére tekintet-
tel ez a tevékenység Magyarországon szintén engedéllyel végezhető. 

Figyelemmel az egységes európai piacra, a Magyarországon szolgáltatást nyújtó tőkepiaci 
vállalkozásoknak nem kell feltétlenül a magyar felügyelet engedélyével rendelkezniük. 
Amennyiben az EU bármely tagállamának felügyeleti hatósága engedélyt ad valamely tő-
kepiaci szolgáltatás nyújtására az adott tagállamban, úgy az engedéllyel rendelkező szol-
gáltató egy egyszerű értesítési eljárást követően ezt a szolgáltatást akár határon átnyúló 
szolgáltatásként, akár pedig fióktelepe útján nyújthatja az EU bármely más tagállamában, 
így külföldi engedély esetén Magyarországon, magyar engedély esetén bármely más tag-
államban is (ezt az engedélyt nevezzük egységes európai útlevélnek).

Az MNB honlapja (www.mnb.hu) naprakész információkkal szolgál egyrészt arról, hogy a 
pénzügyi ágazat mely területein kik azok a piaci szereplők, akik akár a magyar felügyelet, 
akár más európai hatóság engedélyével rendelkeznek és jogosultak Magyarországon tő-
kepiaci szolgáltatások nyújtására, másrészt pedig az MNB indokolt esetben figyelemfelhí-
vást is közzé tesz a kockázatos befektetésekről, illetve azokról a tevékenységekről, ame-
lyek az MNB által nem felügyelt tevékenységek (pl. a befektetési arany vagy a karbon kre-
dit). Az engedély nélküli szolgáltatások jogi kockázata többek között, hogy engedély hiá-
nyában a szolgáltató tevékenysége nem ellenőrzött, nincs felügyelő hatósága a tevékeny-
ségének, így probléma esetén nincs kihez fordulni, és mivel a szolgáltatásra általában kül-
földi jog irányadó, a tevékenység szabályozási háttere sem ismert. Ezen kívül az ilyen be-
fektetés természetesen gazdasági kockázattal is jár, hiszen – éppen a szabályok elkerülé-
se okán – nem bizonyosodnak meg arról, hogy a befektetés megfelel-e a befektető isme-
reteinek, kockázatviselő képességének és pénzügyi helyzetének, a szolgáltató nem nyújt 
szabályszerű, világos, egyértelmű, érthető tájékoztatást, így nem is ismerheti meg a befek-
tető a hátrányokat és a kockázatokat, továbbá általában elmarad a költségek és díjak is-
mertetése is.

A fenti szabályozott piaci szereplők esetében nemcsak az alapítás vagy az egyes tevé-
kenységek végzése engedélyköteles, hanem a meghatározó befolyás megszerzése is 
engedélyhez kötött. Ugyanígy a felügyelet azt is engedélyezési eljárás keretében el-
lenőrzi, hogy akik az adott társaság tevékenységét irányítják, rendelkeznek-e megfelelő 
felkészültséggel, szakmai képességekkel, kompetenciákkal, gyakorlattal, szakisme-
rettel és megfelelő üzleti hírnévvel.

A Befektető-védelmi Alap (BEVA) tevékenysége annyira speciális, hogy – uniós elvárások-
nak eleget téve – Magyarországon törvény hozta létre. Minden olyan befektetési vállalko-
zás, amely befektetési szolgáltatása során ügyfél eszközök birtokába jut (biztosított tevé-
kenységek), az engedélyezése feltételeként köteles csatlakozni a BEVA-hoz . A BEVA 
speciális jogállású, azaz semmilyen más jogi entitáshoz nem hasonlítható. Feladata a be-
fektetők részére a BEVA tagjának felszámolása esetén a BEVA tagja által az ügyfél 
számára ki nem adott eszközök után részleges kártalanítás megfizetése. Ez a hatá-
lyos szabályok szerint – személyenként és a BEVA tagjaiként összevontan – legfeljebb 
100.000 euró összeghatárig terjed, 1 M Ft-ig 100 %-os, a BEVA az 1 M Ft feletti rész 90 
%-a után fizet kártalanítást. 

 



ENGEDÉLYKÖTELES TRANZAKCIÓK 

A tőkepiaci tranzakciók jelentős része átlagos felkészültségű és piaci ismeretű személyek 
számára is lehetőséget biztosít a befektetésekre. Mivel ezekben az esetekben a befekte-
tők nincsenek abban a helyzetben, hogy szakértőt vegyenek igénybe a befektetés jogi, 
gazdasági, piaci, politikai kockázatainak felmérésére, az egyes tranzakciók során köve-
tendő eljárást a befektetők védelmében a jogszabály – az ilyen befektetőt alapul véve - 
szigorúan szabályozza, és a felügyelet közvetlenül ellenőrzi az egyes tranzakciók során 
ezen szabályok betartását. Ennek érdekében ezek a kiemelt tranzakciók szintén az MNB 
engedélyéhez kötöttek. Ilyen tranzakció az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala 
(ideértve a szabályozott piacra való bevezetést is), és a nyilvánosan működő részvénytár-
saságban történő befolyásszerzés.

Ha egy sorozatban kibocsátott értékpapír – azaz egy olyan értékpapír, amely az alapul 
szolgáló jogviszonyt több azonos részre bontva testesíti meg – alsó vagy felső értékhatá-
ra, a befektetők számára vagy minősítésére tekintet nélkül „bárki” számára hozzáférhető, 
úgy fontos, hogy a kibocsátó minden olyan információt közöljön a potenciális befektetők-
kel, amelyek alapján azok meg tudják ítélni a befektetés valamennyi kockázatát, és felelő-
sen tudjanak dönteni a befektetésekről. Ennek az alapvető információ-szolgáltatásnak az 
alapdokumentuma az ún. tájékoztató (prospektus), amit az köteles elkészíteni, aki az ér-
tékpapírt nyilvánosan felkínálja a piac számára (tipikusan a kibocsátó). A tájékoztató köz-
zétételét a kibocsátó (illetve az általa igénybevett befektetési vállalkozás) köteles engedé-
lyeztetni. Az értékpapír csak az engedély birtokában hozható nyilvánosan forgalom-
ba, méghozzá a jogszabály által előírt eljárási rendben és felelősséggel.

Az engedélyt Magyarországon a felügyelet adja ki, de Magyarországon nyilvánosan forga-
lomba hozható az értékpapír akkor is, ha a tájékoztatót az EU másik tagállamának fel-
ügyeleti hatósága engedélyezte, és erről a felügyeletet tájékoztatták (egységes európai 
útlevél).

A nyilvánosan működő részvénytársaság működésének jellemzője, hogy – éppen a tipiku-
san elaprózódott tulajdonosi szerkezet miatt – sok kisrészvényes nem vesz részt a köz-
gyűlésen, nem gyakorolja a részvény által számára biztosított szavazati jogot, így a köz-
gyűlésen megjelenő részvényesek közül akár már az alaptőkéhez viszonyított kisebb szá-
zalékos arányú részvénnyel is jelentős befolyást lehet gyakorolni a közgyűlésen. Ezt isme-
ri el a szabályozás akkor, amikor abban az esetben, ha egy piaci szereplő (vagy egy 
csoport) 33 %-ot meghaladó befolyásra kíván szert tenni egy nyilvánosan működő 
részvénytársaságban, úgy számukra kötelezővé teszik, hogy a többi szavazó rész-
vénnyel rendelkező részvényes számára kötelező nyilvános vételi ajánlatot tegye-
nek (befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban). Ahhoz, hogy a kisrész-
vényes dönteni tudjon arról, eladja-e részvényét a befolyásszerzőnek a befolyásszerzési 
eljárás során, szintén megfelelő információkkal kell rendelkeznie egyrészt magáról a konk-
rét vételi ajánlatról, másrészt pedig a befolyásszerzőről, és annak a céltársasággal kap-
csolatos üzleti terveiről. Ennek érdekében a befolyásszerző ún. kötelező vételi ajánlatot 
köteles elkészíteni, amelyet szintén engedélyeztetni kell. A befolyásszerzési eljárás 
csak a felügyelet által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlat alapján folytatható le.

 



BELSŐ ELJÁRÁSRENDEK 
A befektetési vállalkozások, mint a pénzügyi közvetítőrendszer részei összekötik a gazda-
ság megtakarítási és forrás oldalát, a különböző gazdálkodó egységeket. Azáltal, hogy a 
befektetési vállalkozások alapvetően a befektetők pénzéből, a befektetők javára 
eszközölnek befektetéseket, és alapvetően az ügyfelek vagyonát tartják nyilván, ér-
telemszerűen jóval nagyobb kockázatot vállalnak, mint az egyéb vállalkozások. Ebből 
adódóan szolgáltatásaik során nem elegendő a gazdálkodó szervezetekre általánosság-
ban alkalmazandó szabályokat betartaniuk, hanem szükségesek olyan speciális előírások 
is, amelyek a befektetési vállalkozások biztonságos működését hivatottak elősegíteni. A 
kockázatvállaláshoz és a már vállalt kockázatok kezelhető keretek között tartásához haté-
kony kockázatkezelést kell biztosítaniuk. Ehhez alapkövetelmény a tudatos befektetési 
vállalkozói tevékenység. 

Ennek megfelelően a befektetési vállalkozásoknak működésük során szem előtt kell tar-
taniuk az alábbi elveket

a) a jövedelmezőség elvét (rentabilitás): nyereségesen kell gazdálkodniuk és képesnek 
kell lenniük arra, hogy a tulajdonosaiknak osztalékot fizessenek, 

b) a likviditás elvét: a befektetési vállalkozás rövid távon fizetőképes legyen, 

c) a fizetőképesség (szolvencia) elvét: a befektetési vállalkozás követeléseinek értéke 
meg kell haladja a kötelezettségeinek értékét, azaz pozitív saját tőkéje kell legyen, 
hogy kötelezettségeinek hosszútávon eleget tudjon  tenni. 

Mivel a 3 elvárás egyszerre sohasem tud teljesülni, mert szétfeszítik egymás határait, 
ahhoz, hogy ezt a dilemmát figyelembe véve a befektetési vállalkozások megfelelő bizton-
sággal kezelhessék az ügyfelek vagyonát, törekedniük kell a biztonság elvének szem 
előtt  tartására. Ez azt jelenti, hogy a tevékenység kockázatát alacsony szinten kell 
tartani. Mivel a jövedelmezőséget a tulajdonosok bizonyosan elvárják a vállalkozás veze-
tésétől, a szolvencia és a likviditás elvének érvényre juttatása a szabályozás feladata az 
ún. prudenciális szabályokon keresztül.

A prudens kifejezés (latin) jelentése előreható, tudatos, valamihez értő. A pénzügyi jog-
szabályokban a megfelelő működést jelenti, amely független, óvatos, körültekintő, 
megbízható. Ezen elvek betartására írnak elő a jogszabályok különböző működési sza-
bályokat, ezek az ún. prudenciális szabályok.

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK 

A professzionális tőkepiaci szereplőknek, azaz azoknak, akik az ügyfelek számára szolgál-
tatásként végzik a befektetési illetve befektetéskezelési és a tőkepiac működtetéséhez tar-
tozó tevékenységeket, a szabályszerű működés érdekében nem elegendő a vonatkozó 
jogszabályokat sematikusan alkalmazniuk, hanem olyan belső eljárásrendeket, szabály-
zatokat kell kialakítaniuk, amelyek a szabályszerű működést a vállalkozásra egyedi-
esítve biztosítják.

A biztonságos működés alapja a megfelelő belső szervezet kialakítása, a tőkeköve-
telményeknek való megfelelés, továbbá a megfelelő kockázatkezelés. Ennek érdeké-
ben a befektetési vállalkozás létrehozza szervezeti és működési szabályait, amelyben 
 



meghatározza a testületeit, a munkaköröket, meghatározza az alá-, fölérendeltségi viszo-
nyokat, feladat- és hatásköröket, továbbá az ügyfelek kiszolgálása érdekében a jogszabá-
lyokkal is összhangban álló munkafolyamatait. Bár a kereteket a jogszabályok adják, a vé-
gezni kívánt tevékenységek, sajátos üzletpolitika, speciális igények minden egyes befekte-
tési vállalkozás és tőkepiaci intézmény belső szervezetét és eljárásrendjét egyedivé te-
szik. 

A vállalkozás a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával köteles a rábízott 
idegen és saját forrásokkal gazdálkodni. Úgy köteles ezt megtenni, hogy folyamatosan 
megtartsa a likviditását és a szolvenciáját. A vállalkozás a mindenkori fizetőképesség és a 
kötelezettségek teljesítése érdekében az általa végzett tevékenység kockázatának fede-
zetét mindenkor biztosító, megfelelő nagyságú szavatoló tőkével kell, hogy rendelkezzen, 
emellett azonban figyelemmel kell lennie arra, hogy likviditását is folyamatosan fenntartsa.

A vállalkozás a kockázatkezelés keretében biztosítja a kockázatai megfelelő mérését, 
számára megfelelő limitrendszerek létrehozását és működtetését, a kockázatokra vonat-
kozó jelentési rendszer kiépítését és a végzett tevékenység nagyságrendjével, az alkal-
mazott üzleti modell jellegével és kockázataival arányos helyreállítási tervet is készítenie 
kell az esetleges fizetőképtelenné válás elkerülésére, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer-
rel való összefonódásból adódóan a pénzügyi piacokra gyakorolható lehetséges hatások 
arányában.

A munkatársainak integritását biztosítandó a vállalkozásnak a munkatársak részére ki-
adásra kerülő juttatásokat (javadalmazás) szintén szabályoznia kell mindazon szemé-
lyekre, akiknek a tevékenysége lényeges hatást gyakorol a vállalkozás kockázati profiljára. 
Ennek összhangban kell állnia a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel és elő kell 
segítenie azt, nem ösztönözhet a kockázatvállalási limiteket meghaladó kockázatok válla-
lására. A teljesítményértékelés alapja a hosszútávú teljesítmény kell, hogy legyen. 
Szintén a munkatársak integritását biztosítják a vezető állású személyek és alkalmazottak 
saját ügyleteivel kapcsolatos előírások, továbbá az összeférhetetlenség szabályozása.

A befektetési vállalkozás felszámolására is speciális szabályok vonatkoznak: erre a 
Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik, és a felügyelet kezdemé-
nyezheti a felszámolást, amit a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. 
(PSFN) folytat le, és aminek során az ügyféleszközök (pénz, értékpapír) kiadása az el-
sődleges cél.

TŐZSDE, KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR ÉS KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL 

A tőzsde, központi értéktár és központi szerződő fél működésében is kiemelkedő szerepet 
játszanak a belső szabályzatok. Magyarországon – a szabályozás történeti fejlődéséből 
adódóan is – nagy a hagyománya a tőzsde önszabályozásának. 

Ennek alapján a tőzsde – törvény által meghatározott keretek között – szabályzatban ha-
tározza meg a tevékenységére vonatkozó szabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre 
és a kibocsátókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A tőzsde által alkalmazott eljá-
rások, rendszerek és megoldások biztosítják a jogszabályokban és a tőzsde szabályzatá-
ban foglalt előírások teljesítését, így a következetességet, a fokozatos figyelemmel kísér-
hetőséget és az ellenőrizhetőséget. A tőzsdei szabályzatok alapján a tőzsde a működési 
kockázatok kezelésére, csökkentésére megfelelő rendszereket és megoldásokat alkalmaz, 
a piac általános érdekeinek megfelelően a tőzsdei tevékenység, a kereskedés és az ezek-

 



ről szóló információ átlátható és ellenőrizhető, ezáltal megteremtve a kereskedésben részt 
vevők esélyegyenlőségét, egyenlő elbírálását és a befektetők objektív piaci védelmét.

A tőzsde szabályzatában ennek megfelelően meghatározzák különösen a tőzsdei keres-
kedési jog megszerzésének és megszűnésének feltételeit és rendjét, a tőzsdei termék be-
vezetésének, átvezetésének és kivezetésének rendjét, a tőzsdei kereskedés szabályait, 
az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módját, az adat-
szolgáltatást, a tőzsde részére fizetendő díjakat, a tőzsde által alkalmazható szankciókat, 
valamint a jogorvoslat rendjét is. A tőzsde szabályzatának az egyes tőzsdei kereskedőre, 
illetve kibocsátóra nézve meg kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét.

A tőzsde szabályzatainak érvényességéhez általában a felügyelet jóváhagyása 
szükséges. A tőzsde a szabályzatait a felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.koz-
zetetelek.hu) és a saját honlapján (www.bet.hu) közzéteszi. A tőzsde szabályzata - a 
tőzsdei kereskedő, a kibocsátó, a befektető által - bíróság előtt támadható meg, ha az jog-
szabály előírásaival ellentétes.

A központi értéktárnak is meg kell felelnie bizonyos, jogszabályban előírt szervezeti 
követelményeknek, így megbízható irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely átte-
kinthető szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelőssé-
gi köröket, a kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló 
hatékony eljárásokat, valamint – a befektetési vállalkozásokhoz hasonlóan – megfelelő 
javadalmazási politikákat és belső kontroll mechanizmusokat, így megbízható adminisztra-
tív és számviteli eljárásokat foglal magában. A központi értéktárnak is megfelelő konflik-
tuskezelési eljárásokat kell fenntartania a közötte és a szolgáltatásait igénybe vevők kö-
zötti potenciális összeférhetetlenségek elkerülésére.

A központi értéktárra és a központi szerződő félre is igaz, hogy tevékenységét az MNB ál-
tal jóváhagyott szabályzatok alapján végezheti.

Mind a központi értéktárra, mind a központi szerződő félre szigorú összeférhetetlenségi 
szabályok vonatkoznak. Mindkét intézmény esetében biztosított a feladatok ellátásához 
szükséges személyes adatok kezelésének és egymás közötti átadásának lehetősége, az-
zal, hogy természetesen mindkét intézmény köteles a működése során betartani az alap-
vető titokvédelemre, azaz az üzleti titok, a banktitok, a fizetési titok, és az értékpapírtitok 
védelmére vonatkozó előírásokat, valamint a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyá-
solás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Mivel mindkét intézmény esetleges 
megszűnése a teljes tőkepiac működését érinti, indokolt, hogy a megszűnési szabályaik 
bizonyos pontokon eltérjenek az általános szabályoktól: így a szabályozás kivonja a fel-
számolási vagyon köréből mind a központi szerződő félnél lévő ügyfélvagyont és óvadé-
kot. Ezen túl, amennyiben a központi szerződő fél esetén az ügyfélvagyon nem adható 
vissza, úgy a felszámolási eljárás során elsődlegesen ezen ügyfelek igényét kell kielégíte-
ni.   

 



SZERZŐDÉSEK – MAGATARTÁSI 
SZABÁLYOK 
SZERZŐDÉSKÖTÉSI ÉS -TELJESÍTÉSI FOLYAMAT 

A belső szabályozásán túl fontos, hogy a befektetési vállalkozások az ügyfelekkel 
megfelelő szerződéses kapcsolatba kerüljenek. Ennek módja egyrészt az, hogy a felek 
szándékának és a jogszabályoknak megfelelő szerződéses feltételeket alkalmazzanak, 
továbbá, hogy a szerződés megkötését megelőzően, megkötésekor és teljesítése során, 
sőt még azt követően is olyan eljárásrendet tartsanak be, ami biztosítja a befektetők 
védelmét.

Mivel a befektető a befektetésére vonatkozó döntését csak megfelelő információk alapján 
tudja meghozni, a befektetési vállalkozás mind a szerződés megkötését megelőzően, 
mind pedig a szerződés teljesítése során folyamatos tájékoztatási és tájékozódási kö-
telezettséggel tartozik az ügyféllel szemben. A befektetési vállalkozások az információ-
kat tárgyilagosan, tisztességesen kötelesek közölni, elkerülendő ezzel a félrevezető vagy 
félreértésre okot adó helyzeteket. Az ügyfél tájékoztatása során – ideértve a befekteté-
si elemzést és a reklámot is – világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájé-
koztatást kell adni. Ehhez tartozik, hogy tájékoztatni kell az ügyfelet magára a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó alapvető tudnivalókról, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megil-
lető eszközök kezelésének szabályairól, az adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudniva-
lókról, a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos ismeretekről, ideértve az ügyletet érin-
tő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatáról is, továbbá a végrehajtási 
helyszínekről, és nem utolsó sorban az ügylethez kapcsolódó költségről, díjról, amely az 
ügyfelet terheli. A tájékoztatást olyan időben kell megadni, hogy az ügyfélnek kellő idő áll-
jon a rendelkezésére a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapo-
zott döntéshez.

A tájékoztatás első fázisa körében kötelező az ügyfél minősítése, mert erre tekintettel dif-
ferenciálhatja a befektetési vállalkozás az ügyféllel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsé-
geit. Ha ugyanis az ügyfél ún. lakossági - a szakmai ügyfélnek nem minősülő ügyfél -, 
számára a legteljesebb tájékoztatást kell adni a befektetési vállalkozás nevétől és az általa 
végzett engedélyezett tevékenységtől, ügynök igénybevétele esetén ennek tényétől az 
összeférhetetlenségi és végrehajtási szabályok alapvető elemeiről szóló tájékoztatásig, és 
a pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatos tájékoztatásig. A szakmai ügyfél számára 
(ilyen a befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a biztosító, a tőzsde, 
minden olyan szervezet, amelynek főtevékenysége a befektetési tevékenység stb.) már 
nem szükségesek a részletes információk és a tesztek elvégzése sem, míg az elfogadha-
tó partner az, akit a befektetési vállalkozás lényegében magával egyenrangú félként ke-
zelhet. 

Ha a befektetési vállalkozás befektetési tanácsadást vagy portfóliókezelési tevékeny-
séget végez, úgy a szerződés megkötése, illetve megbízás végrehajtása előtt egy 
ún. alkalmassági teszt keretében köteles értékelni, hogy az e tevékenysége kereté-
ben kínált szolgáltatás alkalmas-e az ügyfél által megjelölt befektetési célok megva-
lósítására, a kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, 
és a kockázatok megértéséhez és értékeléséhez az ügyfél megfelelő tapasztalattal és is-
merettel rendelkezik-e. Ha az alkalmassági teszt eredménye negatív, meg kell tagadni a 

 



szerződéskötést. Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységek esetén a befektetési 
vállalkozás eltérő tartalmú tájékozódási kötelezettség, ún. megfelelési teszt kereté-
ben kér az ügyféltől nyilatkozatot az ügylet lényegével, a pénzügyi eszköz jellemzői-
vel, különösen kockázataival kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól annak 
megítélése érdekében, hogy az ügyfél számára valóban a megfelelő ügylettel vagy esz-
közzel kapcsolatos szolgáltatást nyújtsa.

A megbízások végrehajtására, a szerződések teljesítésére a vállalkozás végrehajtási poli-
tikájának megfelelően kerül sor. Az ügyfél kérésére a befektetési vállalkozás írásban is 
visszaigazolja a megfelelő végrehajtást. 

A szerződés teljesítését követően a vállalkozás haladéktalanul írásban vagy tartós adat-
hordozón tájékoztatja az ügyfelet a megbízás végrehajtásával kapcsolatos információkról, 
és ezen felül az ügyfél kérésére is ad tájékoztatást ad az ügyfél megbízásainak aktuális 
állapotáról. A vállalkozás az ügyfeleket megillető eszközökről legalább évente jelentést ké-
szít és azt is szintén az ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

ÜZLETSZABÁLYZAT 

A tőkepiaci szolgáltatók szerződéses rendszere általában két részből áll: a konkrét, a felek 
által aláírt egyedi szerződésből, valamint − a szerződés hivatkozása alapján − a szolgálta-
tó üzletszabályzatából. 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások általános feltételei a leg-
több ügyfél esetében megegyeznek, a szolgáltatók általános szerződési feltételeket, 
vagy más néven üzletszabályzatokat alkalmaznak, amelyeket a szolgáltató egyoldalú-
an, az ügyfél közreműködése nélkül dolgoz ki, és amely az ügyféllel kötött egyedi szerző-
dés alapján, annak hivatkozása révén válik az ügyféllel kötött szerződés részévé. Éppen 
amiatt, mert az általános szerződési feltételek (üzletszabályzat) kidolgozásában az ügyfél 
nem vesz részt, és annak feltételeit a szolgáltató egyoldalúan állapítja meg, mind a polgári 
jog általános szabályai, mind pedig a tőkepiaci speciális normák biztosítják azt, hogy a be-
fektetési vállalkozás általános szerződési feltételei az ügyfél számára ne legyenek hátrá-
nyosak, egyoldalú kikötést ne tartalmazzanak. 

A tőkepiaci szolgáltatók üzletszabályzatában  szerepel egyrészt az, hogy ki az a szolgálta-
tó, akivel az ügyfél szerződést fog kötni, és hogyan történik az ügyféllel való kapcsolattar-
tás. Ezen túl a szerződés megkötésével, teljesítésével, módosításával és megszűnésével 
kapcsolatos legfontosabb szabályokat, továbbá azokat a rendelkezéseket tüntetik fel, 
amelyek arra a helyzetre vonatkoznak, ha a vállalkozás megszünteti a tevékenységét akár 
az ügyfélállomány átruházása, akár pedig a tevékenységi engedély felfüggesztése, korlá-
tozása, visszavonása esetén. Ha a befektetési vállalkozás értékpapírszámlát, illetve ügy-
félszámlát is vezet, az üzletszabályzatában meghatározza a számlanyitás részletes felté-
teleit, valamint a számla jóváírásáról, terheléséről és egyenlegéről történő ügyfélértesítés 
gyakoriságát és módját is. Ha a vállalkozás az ügyféltől telefonon vagy egyéb elektronikus 
eszközön is elfogad megbízást, az üzletszabályzat rendezi ennek részletes szabályait, a 
hangfelvételhez való hozzáférési jogosultsággal együtt. Az üzletszabályzatban határozzák 
meg az ügyfél értesítésének, tájékoztatásának gyakoriságát és módját, valamint annak 
költségkihatását. 

Az üzletszabályzat a vállalkozásnak a szerződés teljesítéséért fennálló felelősségét nem 
korlátozhatja, nem zárhatja ki, és azt sem zárhatja ki, hogy az ügyfél az általa adott meg-

 



bízás teljesítéséről és a vállalkozás által vezetett számlájának egyenlegéről az üzletsza-
bályzatban foglaltaktól eltérő módon is felvilágosítást kérjen. 

A vállalkozás az üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyisé-
gében köteles közzétenni, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén 
az ügyfelei számára folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is elérhe-
tővé teszi, biztosítva az ügyfél számára annak tárolását és előhívását. 

Az üzletszabályzatban a vállalkozás kifejezetten köteles felhívni az ügyfél figyelmét a 
pénzmosás elleni jogszabályokban foglalt előírásokra, valamint a vállalkozás és az ügyfél 
között fennálló jogvita esetén irányadó jogra. 

Annak érdekében, hogy az ügyfél megfelelően fel tudjon készülni az esetleges későbbi 
ügyletkötésre, illetve tájékozódni tudjon a szerződéskötés jogi feltételeiről, az üzletsza-
bályzat mellékletét képezik a szerződési formanyomtatványok. 

Az üzletszabályzat melléklete továbbá a kiszervezett tevékenységek köre és a kiszerve-
zett tevékenységet végzők jegyzéke, a vállalkozás által igénybe vett közvetítők jegyzéke, 
valamint a vállalkozás által alkalmazott díjjegyzék. Szintén mellékelni kell az üzletszabály-
zathoz az üzleti órák megjelölését, a panaszkezelési szabályzatot, a végrehajtási politikát 
és az összeférhetetlenségi politikát.

PANASZKEZELÉS 

Az ügyfelek megfelelő kiszolgálását biztosítja az, hogy a szolgáltatásokról megfelelő 
visszajelzéssel kell rendelkezni, illetve az esetleges ügyfélpanaszokat megfelelően 
kezelni kell a nyilvánosságra hozott panaszkezelési szabályzat szerint. 

Ennek érdekében a vállalkozás köteles biztosítani, hogy az ügyfél a szolgáltató magatar-
tására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban kö-
zölhesse. Minden panaszt meg kell válaszolni és a panaszkezelési eljárásokról a megfele-
lő ellenőrizhetőség érdekében nyilvántartást kell vezetni.

EGYEDI SZERZŐDÉSEK 

Az egyedi szerződés tartalmazza a felek azonosítását, elérhetőségét és aláírását, és 
természetesen az adott szolgáltatás konkrét feltételeit. 

A befektetési vállalkozás egyedi szerződést az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokra 
köt. Az egyedi szerződések blankettáit az üzletszabályzat melléklete tartalmazza, ugyan-
akkor a befektetési vállalkozás mind a szerződések általános előírásaitól, mind pedig a 
díjjegyzékében foglaltaktól az eset összes körülményeire tekintettel az egyedi feltételeiben 
eltérhet, természetesen a jogszabályok adta keretek között.
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BEVEZETÉS - AZ MNB FELADATAI MA-
GYARORSZÁGON 
2013. október 1-jével a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) megszűnt, fel-
adatait pedig -  e tekintetben nagyrészt változatlan tartalommal - az MNB vette át. A sza-
bályozás célja a PSZÁF pénzügyi közvetítő rendszert felügyelő, ellenőrző hatósági fel-
adatainak az MNB feladat- és hatáskörébe, szervezetrendszerébe történő integrációja, a 
pénzügyi rendszer egészének stabilitását veszélyeztető rendszerkockázati tényezők nyo-
mon követése és kontrollja, azaz a makroprudenciális felügyelés és az egyedi kocká-
zatok nyomon követését szolgáló mikroprudenciális felügyelés közti megfelelő ha-
tékonyságú koordináció biztosítása volt. E cél érdekében történt változás, hogy az 
MNB szerveinek korábbi köre, azaz a Monetáris Tanács, az igazgatóság és a felügyelőbi-
zottság kiegészült a Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal (PST). A MNB igazgatósága felel a 
Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között a PST által meghozott dön-
tések végrehajtásának irányításáért is.

Az MNB eszközrendszere a makroprudenciális szempontok hatékonyabb érvényesítésé-
vel kapcsolatban tehát kiegészült a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével és ellenőr-
zésével. Ennek eredményeként a pénz-, tőke- és biztosítási piac felügyeletét, továbbá 
a pénzügyi piacok fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkcióit az MNB látja el. Az 
MNB-hez kapcsolódóan működik a pénzügyi területet érintő - bíróságon kívüli - békéltetési 
rendszer, a Pénzügyi Békéltető Testület is.

Az MNB a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét a pénzügyi közvetítőrendszer zavarta-
lan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, a piaci szereplők prudens működé-
sének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete, az egyes pénz-
ügyi szervezeteket, illetve azok szektorait fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági 
kockázatok feltárása, a már kialakult kockázatok csökkentése vagy megszüntetése, illetve 
az ügyfelek érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom 
erősítése céljából látja el.

Az MNB mint felügyeleti hatóság alapvetően a pénzügyi szolgáltatások, a tőkepiac, a biz-
tosítási piac és a pénztári piac, valamint az itt működő szervezetek, személyek felügyele-
tét látja el, míg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadá-
lyozása érdekében a felügyeleti feladatok szintén az MNB feladatkörébe tartoznak.

Az MNB felügyeleti tevékenysége keretében engedélykérelmeket és más beadvá-
nyokat bírál el, nyilvántartásokat vezet, ellenőrzi a pénzügyi piacokon működő, ha-
táskörébe tartozó személyek és szervezetek működését és tevékenységét, adat-
szolgáltatását, a jogszabályok betartását és az általa hozott határozatok végrehajtá-
sát, felügyeli a pénzügyi piacok működését, és piacfelügyeleti eljárást folytat le az 
engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység, a bennfentes ke-
reskedelem vagy piacbefolyásolás gyanúja esetén. 

Az MNB számára feladatot csak törvény állapíthat meg, és annak összhangban kell lennie 
a törvényben meghatározott jegybanki feladataival és felelősségével. Egyéb tevékenysé-
get csak az elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nélkül folytathat.

Az MNB hatósági eljárásaira a közigazgatási eljárás általános szabályait és az adott ága-
zati (jelen esetben tőkepiaci) jogszabályok eljárási szabályait egyaránt alkalmazni kell.

 



AZ MNB, MINT SZABÁLYOZÓ 
Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott és a pénzügyi intéz-
ményrendszer működési kereteire vonatkozó szektorális jogszabályok alapján látja el 
alapvető feladatait.

Az MNB elnöke jogosult jogi norma, rendelet alkotására.

Az MNB által felügyelt hitelintézeti, biztosítási, pénztári és tőkepiaci szektorok tevékeny-
ségét érintő jogszabályokon túl szükség van olyan felügyeleti eszközökre is, amelyek a 
felügyelt intézményeket segítik, orientálják a jogszabályok értelmezésével és alkalmazá-
sával kapcsolatban. Ennek érdekében az MNB-nek számos olyan felügyeleti szabályo-
zó eszköz áll a rendelkezésére, amelyek ugyan nem kötelező erejűek, de alkalmazá-
sukat az MNB vizsgálja és értékeli. Ezek tipikusan az ajánlások, vezetői körlevelek, 
módszertani kézikönyvek, mintaszabályzatok és mintatájékoztatók, tájékoztatók.

Az ajánlásokat a Pénzügyi Stabilitási Tanács adja ki. Az ajánlás kötelező erővel nem bír, a 
jogalkalmazást ismertető eszköz, valamint az Európai Felügyeleti Hatóságok iránymutatá-
sai és ajánlásai átültetésének az eszköze. Az ajánlások célja a jogalkalmazás kiszámítha-
tóságának növelése, a vonatkozó uniós és a hazai jogszabályok egységes alkalmazásá-
nak elősegítése, az MNB által alkalmazni javasolt elvek, módszerek ismertetése. Az aján-
lások címzettjei az MNB által felügyelt intézmények, piaci szereplők. Az ajánlásoknak való 
megfelelést az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva vizsgálja és értékeli.

Az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva a felügyelt intézmények vezetőit a vezetői 
körlevelekben közvetlenül keresi meg. A vezetői körlevél célja egy konkrét részletszabály 
betartására vonatkozó figyelemfelhívás egy meghatározott, megszemélyesített vezetői kör 
számára. A vezetői körlevélben megfogalmazott elvárásoknak történő megfelelést az MNB 
vizsgálja és értékeli. Címzettjei az MNB által felügyelt intézményi kör, az adott témakörben 
érintett szervezetek vezetői.

Az MNB felügyeleti, fogyasztóvédelmi feladatai ellátása során betartja a felügyeleti ható-
ságokra előírt uniós és hazai jogszabályokat, és a felügyelt intézményekkel, piaci szerep-
lőkkel be is tartatja a rájuk vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. Ennek megvalósításá-
hoz felügyelési és ellenőrzési tevékenységet folytat, amelyre vonatkozóan módszertani 
kézikönyveket állít össze és ad ki. A módszertani kézikönyvek publikálásának célja, hogy 
az MNB nyilvánosságra hozza az egyes ellenőrzési feladatai során alkalmazott módszere-
it, eljárásait, ezáltal a felügyelt szervezetek felé transzparens módon közvetítve az elvárá-
sait. A kézikönyvek ugyanakkor a felügyelt intézmények számára segítséget is nyújtanak a 
jogszabályi, felügyeleti elvárások értelmezésében és az annak való megfelelésben.

Az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva mintaszabályzatokat is kibocsát a felügyelt 
intézmények, szolgáltatók számára. Ezek a mintaszabályzatok elsősorban segítséget ad-
nak, de egyben minimum elvárásokat is közvetítenek a felügyelt intézmények saját sza-
bályzatainak kialakításához. Az intézmények saját belső szabályzatukba a mintaszabály-
zatot beemelhetik, de azt az intézményi specifikumokkal minden esetben ki kell egészíte-
niük. 

A mintatájékoztatók a szolgáltatók ügyfeleinek jobb felkészültségét, tájékozottságát előse-
gítő tájékoztatók, amelyeket javasolt az intézményeknek a fogyasztók számára átadni.

 



Az MNB által kiadott tájékoztatók – az MNB törvényben az EU tagságból eredő és az 
egyéb kötelezettségek teljesítéseként – egy adott kérdés vagy kérdéskör leglényegesebb 
információit foglalják össze. A tájékoztatók címzettjei elsősorban az MNB által felügyelt in-
tézmények, piaci szereplők. Céljuk az egyes témakörökhöz kapcsolódó szabályozó esz-
közök összegyűjtése azok betartásának megkönnyítése érdekében, illetve egy-egy bonyo-
lultabb kérdéskör részletes értelmezése.

A hazai jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök mellett az MNB szabályozói sze-
repkörében fontos szerepet játszik az EU jogalkotás figyelemmel kísérése, tekintettel arra, 
hogy az EU rendeletek a tagállamokban, így Magyarországon is teljes egészében közvet-
lenül alkalmazandók (szemben az EU irányelvekkel, melyeket elfogadásukat követően 
nemzeti szinten szükséges átültetni). E tekintetben kiemelendő a hitelintézetek és befekte-
tési vállalkozások új prudenciális követelményeit tartalmazó szabályozás és az ezekhez 
kapcsolódó végrehajtási szabályok.

 



ENGEDÉLYEZÉS – INTÉZMÉNY 
FELÜGYELET, PRUDENCIA 

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL ÁLTALÁBAN 

Az MNB az ügyfelek kérelmére engedélyeket bocsát ki. Az ügyfélnek az engedélyezési 
eljárás során – az általános közigazgatási eljárási szabályok mellett - az adott tevékeny-
séget szabályozó specifikus ágazati jogszabályban meghatározott feltételeket kell teljesí-
teni. 

Nagy jelentőségű és valamennyi piaci szereplőt érintő kérdés a felügyelet eljárásaira vo-
natkozó ügyintézési határidő egyértelmű meghatározása. Ez az általános szabályok sze-
rint 30 nap, amit minden esetben a hiánytalan kérelem benyújtásától kell számítani. Ettől a 
határidőtől azonban a speciális eljárásra irányadó határidő sok esetben eltér: így az alapí-
tási, egyesülési, szétválási, tevékenységi engedély megszerzésére, megszüntetésére irá-
nyuló eljárásban az ügyintézési határidő 3 hónap, az állományátruházás engedélyezésére 
irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 2 hónap, míg a forgalomba hozatali eljárásban 
a tájékoztató jóváhagyására kevesebb, 20 munkanap áll az MNB rendelkezésére. A fenti 
határidők azonban indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb az eljárásra előírt határ-
idővel meghosszabbíthatók. Ha pedig az ügyfél a kérelmét hiányosan nyújtotta be, a fel-
ügyelet a kérelmezőt egy alkalommal - az általános szabályok szerint 30 napon belül - hi-
ánypótlásra hívja fel. Ha a kérelem (és mellékletei) nem felelnek meg a jogszabályban fog-
lalt feltételeknek, az MNB a hiánytalan beérkezést követő 30 napon belül - megfelelő ha-
táridő megjelölése mellett - az ügyfelet a kérelem vagy annak melléklete kiegészítésére, 
illetve módosítására hívja fel, és annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése ese-
tén a rendelkezésre álló adatok alapján érdemben bírálja el a kérelmet.

Ha a felügyelet hatáskörébe tartozó eljárásra az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
eltérő határidőt állapít meg, a fentiektől eltérően azt kell alkalmazni.

Általános szabály, hogy a kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy az engedély kiadása 
érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt az MNB-vel. Az MNB a ké-
relemmel összefüggő és a rendelkezésére álló okiratokat, adatokat és információkat mér-
legeli, valamint - szükség esetén helyszíni ellenőrzés útján is - meggyőződik arról, hogy az 
engedély kiadása nem ütközik jogszabályba.

Az MNB előtti eljárásban a kérelem módosításának - a hiánypótlás, valamint az alapítási, 
az egyesülési, a szétválási és a tevékenységi engedély megszerzésére irányuló eljárások 
kivételével - nincs helye. 

Az MNB az engedélyezési eljárása végén - az általános szabályok szerint - határoza-
tot hoz.

TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉS 

A pénzügyi piacokon végzett szolgáltatói tevékenységek különös kockázattal járó tevé-
kenységek, emiatt ilyen tevékenységet csak az végezhet, aki megfelelő felügyeleti enge-
déllyel rendelkezik. A tőkepiacon ennek megfelelően az adott tevékenységre jogosító en-
gedéllyel kell rendelkezni bármely befektetési szolgáltatási illetve a kiegészítő tevékeny-
 



ség végzése (lásd Szabályozási alapok) esetén. Bár a közvetítői tevékenység (ügynök) 
önállóan nem engedélyköteles, azonban ha valaki közvetítőként kíván működni, alapvető, 
hogy meggyőződjön arról, az őt megbízó szolgáltató rendelkezik a felügyelet engedélyé-
vel. 

A tevékenység engedélyezést Magyarországon a pénzügyi felügyeleti jogkörében 
eljáró MNB végzi. A befektetési szolgáltatási tevékenységre jogosító, az MNB által kiadott 
engedély a vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy ezt a tevékenységet ne csak Ma-
gyarországon, hanem bármely EU tagállamban végezze, egy egyszerű értesítési (notifiká-
ciós) eljárás lefolytatását követően (ún. egységes európai útlevél).

Annak érdekében, hogy az engedélyköteles tevékenységet végezni kívánó ne tévedjen el 
a jogszabályok sűrűjében, az MNB honlapján - az általa felügyelt piacok szerinti megosz-
tásban - ún. engedélyezési útmutatókkal segíti az induló befektetési vállalkozások tevé-
kenységét, de ugyanígy a befektetési alapkezelők, árutőzsdei szolgáltatók tevékenységé-
nek megkezdését is.

Ha valaki befektetési szolgáltatási tevékenységet kíván végezni, ahhoz befektetési 
vállalkozást kell alapítania. A befektetési vállalkozás tevékenysége kizárólagos, azaz 
– törvényi kivétellel - csak befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet, és 
minden befektetési szolgáltatási tevékenység engedélyköteles. Tehát bár a befekteté-
si szolgáltatási tevékenységet majdan végző cég létrejöttéhez alapítási engedély nem 
szükséges, és így a cég alapításával kapcsolatos cégeljárás engedély nélkül lefolytatható, 
az engedélyhez kötött tevékenység csak a tevékenységi engedély MNB általi kiadását kö-
vetően kezdhető meg. 

A befektetési vállalkozás részvénytársaságként vagy külföldi befektetési vállalkozás ma-
gyarországi fióktelepeként működhet. Az induló tőkekövetelmény attól függ, hogy a vállal-
kozás jogosult lesz-e az ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére, és 
milyen tevékenységet kíván végezni. Ha nem kíván jogosultságot szerezni az ügyfél 
pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére, úgy a minimális induló tőke-köve-
telmény 50.000 euró, ha jogosulttá kíván erre válni, akkor legalább 125.000 euró induló 
tőkét kell igazolnia, míg kereskedelem és portfóliókezelés tevékenységek végzése esetén 
730.000 euró az induló tőke minimális összege. Az induló tőkének az engedélykérelem 
benyújtásakor rendelkezésre kell állnia, és azt pénzben kell teljesíteni.

Az engedélykérelemben meg kell határozni azt, hogy mely pénzügyi eszközökre kívánja a 
kérelmező az általa meghatározott befektetési illetve kiegészítő tevékenységeket végezni, 
és természetesen meg kell határozni az engedélyeztetni tervezett tevékenységet is. A 
végzett tevékenységgel összefüggésben - az ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatások 
szerződési feltételeinek bemutatásaként - általános szerződési feltételeket, üzletszabály-
zatot kell készíteni és benyújtani a felügyelet számára. Ezen túl természetesen igazolni 
kell az MNB számára azt is, hogy az alapítandó vállalkozás nem csak az ügyfelekkel kiépí-
tendő szerződéses kapcsolataiban, hanem belső szabályozásában is betartja a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, így igazolnia kell a felügyelet számára a jogszabályok által 
előírt, a vállalkozás tevékenységének szabályszerűségét és biztonságát szolgáló szabály-
zatok meglétét és szabályszerűségét, továbbá a belső ellenőrzési, kockázatkezelési, meg-
felelési és panaszkezelő funkciók ellátását.

Annak érdekében, hogy a felügyelet meg tudja ítélni, hogy az engedélyért folyamodó gaz-
daságos tevékenységet fog-e folytatni, és a jövedelmezőségi elvárásokkal is tisztában 
van-e, a kérelmezőnek be kell mutatnia a felügyelet számára az első 3 pénzügyi évre vo-

 



natkozó előzetes számviteli tervét. Ebbe beletartoznak a mérlegtervek, előzetes ered-
ménykimutatások vagy jövedelemkimutatások, az ezek készítéséhez használt feltételezé-
sek is.Ezek elkészítése során tekintettel kell lenni az ügyfelek várható számára, típusára, 
az ügyletek várható volumenére, a várhatóan kezelt eszközökre, továbbá a tőke- és likvidi-
tási követelményekre.

A befektetési vállalkozás működése alapvetően a tevékenységének nyomon követését 
szolgáló rendszerek biztonságán múlik. Emiatt - az egyéb tárgyi és technikai feltételek tel-
jesülésének igazolásán túl - a kérelmező befektetési vállalkozásnak olyan informatikai 
rendszerrel kell rendelkeznie - beleértve a készenléti rendszereket is -, amelynek megfele-
lőségét tanúsító szervezet igazolja. Csak olyan informatikai rendszert használhat, amely 
biztosítja a rendszerelemek zártságát és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, to-
vábbá amely megfelel az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek. 

A felügyelet számára benyújtandó információknak nem csak a vállalkozás központi ügyvi-
teli helyére, hanem fióktelepeire és függő ügynökeire is ki kell terjedniük.

TULAJDONOSOK ÉS VEZETŐK ENGEDÉLYEZÉSE 

Tekintettel arra, hogy a társaság tulajdonosai, részvényesei nagymértékben befolyásolják 
a társaság működését, az MNB arról is meg kíván bizonyosodni, hogy az engedélyt kérő 
befektetési vállalkozás tulajdonosi szerkezete, részvényesei nem veszélyeztetik sem a 
konkrét vállalkozás, sem pedig - tekintettel az ún. dominó effektusra is - általában a pénz-
ügyi piacok működését. 

Ennek érdekében a befektetési vállalkozásban közvetlen vagy közvetett befolyással ren-
delkező személyeket azonosítani kell, egy csoport tagjait képező részvényesek esetében 
magát a csoportot is be kell mutatni a felügyelet számára, továbbá a jó üzleti hírnevüket és 
a befektetési vállalkozásra gyakorolt valószínűsíthető pozitív befolyásukat is igazolni kell.

A befektetési vállalkozás alapítása esetén - illetve a tevékenység során bármikor - ha egy 
részvényes vagy egy személy befolyásoló részesedést szerez, azaz olyan közvetlen 
vagy közvetett részesedéssel bír a vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati jo-
gok legalább 10 %-át képviseli, illetve amely lehetővé teszi számottevő befolyás 
gyakorlását a vállalkozás irányítása felett, ehhez a felügyelet előzetes engedélyét 
szükséges megszerezni. A befolyás mértékének megállapításánál a szavazati jog kiszá-
mítására mindazon részesedés alapján kerül sor, amelyhez a vállalkozás alapszabályának 
rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik. A befolyás mértékének megállapítása so-
rán azokat a szavazatokat, amelyek egy meghatározott személyhez vagy csoporthoz kap-
csolódnak, egybe kell számítani (pl. összehangolt magatartás esetén, a szavazati jog ide-
iglenes átruházása esetén, a szavazati jog haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlása 
esetén stb.).

A befolyásszerzővel szembeni elvárás, hogy ne veszélyeztesse a vállalkozás független, 
megbízható és körültekintő tulajdonosi irányítását, a befolyásszerző üzleti tevékenysége, 
kapcsolatainak jellege vagy más vállalkozásokkal fennálló tulajdonosi részesedésének 
szerkezete ne akadályozza a felügyelet munkáját, rendelkezzen jó üzleti hírnévvel és ter-
mészetes személy esetén a jogszabály szerinti bűncselekményi kör tekintetében büntetlen 
előéletű legyen.

A felügyelet 60 munkanapon belül dönt a befolyásszerzési szándékról. Alapvetően az ve-
zérli a döntése során, hogy a befolyásszerzés (részvényszerzés) megvalósulását követő-
 



en a törvényben foglaltak teljesítése biztosítható legyen. A felügyelet a minősített befolyás 
megszerzését vagy növelését megtagadja, ha ezt nem látja biztosítottnak. 

A befektetési vállalkozásként történő engedélyezésért folyamodó kérelmezőnek a társa-
ság üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személyeket (vezető állású személyek, ki-
emelt munkakörök), valamint hatásköreiket is be kell mutatniuk a felügyelet számára, ide-
értve a társaság tervezett szervezeti struktúráját, a vezető állású személyek végzettségét, 
szakmai gyakorlatát, tapasztalatát, jó üzleti hírnevét. A befektetési vállalkozás vezető 
állású személyének az nevezhető ki, akinek személyét a megválasztás, illetve a ki-
nevezés tervezett időpontját megelőzően a felügyeletnek - az előzetes engedély 
megszerzése érdekében - bejelentették, és a felügyelet az engedélyt megadta.  

ÉRTÉKPAPÍR FORGALOMBA HOZATAL ENGEDÉLYEZÉSE 

Az értékpapírok forgalomba hozatala a befektetők szempontjából különös jelentőséggel 
bír, emiatt elengedhetetlen, hogy a felügyelet ellenőrizze, hogy az értékpapírok csak olyan 
eljárással és körülmények között kerüljenek a piacra, amely biztosítja a jogszabályok által 
előírt befektetővédelmet.

A hatályos szabályok szerint értékpapírok vagy tájékoztatóval, vagy tájékoztató nélküli el-
járással kerülhetnek forgalomba (más szóhasználattal ez a megkülönböztetés az ún. nyil-
vános és zártkörű értékpapír forgalomba hozatal). Az értékpapírok forgalomba hozatalára 
vonatkozó szabályok 2019. nyara óta az egész EU-ban egységesek, így tehát azonos 
szabályok szerint lehet az EU bármely tagállamában értékpapírt nyilvánosan forgalomba 
hozni. A nem nyilvános (zártkörű) forgalomba hozatalra az egyes tagállamok eltérő szabá-
lyokat is megállapíthatnak.

Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala jellemzően engedélyköteles, míg a zártkö-
rű forgalomba hozatal általában nincs felügyeleti engedélyhez kötve.

A nyilvános forgalomba hozatal az az eljárás, amely az átlagos befektető számára a tel-
jeskörű védelmet és információszolgáltatást biztosítja, emiatt az értékpapír tájékoztató 
nélkül (zárt körben) csak a jogszabályok által meghatározott esetekben hozható forgalom-
ba. Ilyen eset pl. ha kizárólag minősített befektetők részére tesznek ajánlatot, vagy ha tag-
államonként 150-nél kevesebb személy részére, vagy legalább 100.000 euró névértékű 
értékpapírra vonatkozik az ajánlattétel, vagy olyan befektetők számára tesznek ajánlatot, 
akik legalább 100.000 euró értékben szereznek az értékpapírokból, vagy ha az értékpapí-
rok uniós szinten számított teljes ellenértéke 1.000.000 eurónál kisebb 12 hónapon belül.

Ha az értékpapír zártkörű forgalomba hozatalát indokló vonatkozó speciális körülmények 
nem merülnek fel, úgy az értékpapírt nyilvánosan, tájékoztatóval és a felügyelet en-
gedélyével kell forgalomba hozni. A tájékoztató az az alapdokumentum, amelyet a kibo-
csátó illetve az értékpapírt a piac számára felajánló személy készít, és amelyben minden, 
mind a kibocsátóra, mind pedig az értékpapírra vonatkozó, az értékpapír értékét, árfo-
lyamalakulását befolyásoló információt feltár a befektetők előtt. A tájékoztató kötelező tar-
talmát az uniós jogszabályok tartalmazzák, illetve végrehajtási rendeletei sémák és modu-
lok alkalmazásával taxatíve határozzák meg azokat az információkat, amelyeket a kibo-
csátónak meg kell osztania a befektetőkkel. A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a 
kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garan-
ciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alaku-
lásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő 
megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az 
 



értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, 
elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, a fenti cél elérésére alkalmasnak 
kell lennie. A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levoná-
sára alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, 
amely a fenti cél elérését veszélyezteti. A tájékoztató fő szabály szerint 3 részből áll: az 
összefoglalóból - amely tartalmazza a kiemelt információkat is -, a regisztrációs okmányból 
- amely a kibocsátóra vonatkozó információkat tartalmazza -, és az értékpapírjegyzékből, 
amely a kibocsátandó értékpapírra vonatkozó tartalmi és a forgalomba hozatalra vonatko-
zó eljárási szabályokat foglalja össze.

A kibocsátó (ajánlattevő) az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához köteles befekte-
tési vállalkozást igénybe venni.

A tájékoztatót általában a kibocsátó készíti, a kötelezően igénybe vett befektetési vállalko-
zás közreműködésével. A tájékoztató minden részéért valakit (tipikusan a kibocsátót, illet-
ve a befektetési vállalkozást) felelősség terheli. A felelős személyeket egyértelműen azo-
nosítani kell a tájékoztatóban, és a szabályozás megköveteli az arra vonatkozó nyilatkoza-
tukat is, hogy legjobb tudomásuk szerint a tájékoztatóban foglalt információk a tényeknek 
megfelelőek, és a tájékoztatóból nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az ab-
ból levonható következtetéseket.

A felügyelet a számára jóváhagyásra benyújtott tájékoztatót mind formai, mind tartalmi 
szempontból ellenőrzi: megvizsgálja egyrészt azt, hogy az minden, a jogszabályban meg-
határozott információt tartalmaz-e, másrészt azt is, hogy az a megfelelő információkat tar-
talmazza-e. 

A felügyeleti eljárás határideje azon kibocsátók esetében, amelyek még egy értékpapírt 
sem vezettek be a szabályozott piacra, 20 munkanap, egyébként 10 munkanap, a hiányta-
lan kérelem benyújtásától számítva. 

Nem szükséges a tájékoztatóhoz a felügyelet engedélye, ha azt az EU másik tagállamá-
nak hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága engedélyezte és a felügyeletnek igazolja, 
hogy a tájékoztató megfelel az EU szabályainak.

A felügyelet által a tájékoztatóra adott jóváhagyás 12 hónapig érvényes. Ez az a ha-
táridő, amelyen belül a tájékoztató birtokában az értékpapír nyilvánosan forgalomba hoz-
ható. Az MNB engedélye birtokában az értékpapír nem csak Magyarországon, hanem az 
EU más tagállamában is forgalomba hozható, ha az MNB az adott másik EU tagállam ha-
táskörrel rendelkező felügyeleti hatósága részére igazolja, hogy a tájékoztató megfelel az 
EU szabályainak.

Jó tudni, hogy nem szükséges felügyeleti engedély és tájékoztató egy értékpapír multila-
terális kereskedési rendszerbe (MTF) történő regisztrációja esetén, ha a regisztrálan-
dó értékpapír kibocsátási összértéke 12 hónapon belül nem haladja meg az 5 millió eurót 
vagy annak megfelelő összeget, vagy a regisztrálandó értékpapír-sorozat szabályozott pi-
acra vagy az OECD tagállamában bejegyzett tőzsdére be van vezetve. Ilyen esetben az 
értékpapír-sorozat regisztrációjának feltételeként a kibocsátó, illetve az értékpapír MTF-be 
történő regisztrációját kérő személy a piacműködtető által meghatározott tartalmú és általa 
jóváhagyott információs dokumentumot készít. A kibocsátót a forgalomba hozatali eljárás 
lezárását követő 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli a felügyelet felé. Az MNB 
ez esetben azt ellenőrizheti, hogy a forgalomba hozatal a fenti feltételeknek megfelelt-e.

 



BEFOLYÁSSZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSE 

Igen könnyű belátni, hogy egy nyilvánosan működő részvénytársaság feletti befolyás gya-
korlása nagyban különbözik egy zártkörűen működő részvénytársaságban érvényesíthető 
befolyástól. A zártkörű társaság kevés taggal bír, a tagok aktívan és rendszeresen gyako-
rolják a tagsági jogaikat, ebből következően tipikusan 75 % feletti, de legalább 50 % feletti 
az a tulajdoni hányad, aminek esetén már meghatározó befolyásról beszélhetünk. Nem 
igaz ez a nyilvánosan működő részvénytársaságokra: egy elaprózott tulajdonosi szerkeze-
tű nyilvánosan működő részvénytársaságban az ún. kisrészvényesek tipikusan nem gya-
korolják a tagsági jogaikat, így nem mennek el a közgyűlésre, nem élnek a szavazati jo-
gukkal stb., így egy relatíve kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező, ámde aktív részvényes 
vagy részvényesi csoport meghatározó befolyásra tehet szert a társaság irányításában, az 
irányító testületek megválasztásában, tevékenységi kör meghatározásában stb. Éppen 
ezért a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében főszabály szerint a 33 %-ot 
meghaladó befolyás megszerzését tekintik olyan meghatározó befolyásnak, amelynek át-
lépéséhez a jogszabály speciális követelményt fűz. Tekintettel arra, hogy ilyen mértékű be-
folyással a befolyásszerző akár a kisrészvényesek érdekeivel ellentétes döntéseket is el-
fogadhat, a méltányos és a tőkepiac működését biztosító rendelkezés az, hogy ilyen eset-
ben a befolyásszerző a 33 %-os határérték átlépéséhez köteles a többi szavazó rész-
vénnyel rendelkező részvényes számára nyilvános vételi ajánlatot tenni. 

A befolyásszerzésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a Magyarországon nyilváno-
san forgalomba hozott, szabályozott piacra bevezetett részvényekre vonatkozó és a ma-
gyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságokban megvalósuló befo-
lyásszerzésre.

A befolyás mértékének megállapítása során azt kell figyelembe venni, hogy melyek azok 
az esetek, amikor egy részvényes - vagy személyek egy csoportja - képes irányítása alá 
vonni a részvénytársaságot. Így nem csak a részvényes tulajdonában álló részvényeket 
kell a befolyás mértékének szempontjából figyelembe venni, hanem a harmadik személy 
által saját nevében, de a részvényes javára történő szavazati jog gyakorlást is, vagy a biz-
tosítékul adott részvény alapján a biztosíték jogosultját megillető szavazati jogot, és egybe 
kell számítani az összehangoltan eljáró személyek által birtokolt szavazati jogot is. 

Az ajánlattevő a befolyásszerzési eljárás lefolytatásához köteles befektetési vállalkozást 
igénybe venni.

Mivel a kisrészvényes ebben az esetben is csak megfelelő információk birtokában tud 
dönteni arról, hogy elfogadja-e a befolyásszerző vételi ajánlatát, a jogszabály kiterjedt in-
formációs kötelezettséggel terheli a befolyásszerzőt. Így a befolyásszerző köteles ún. kö-
telező nyilvános vételi ajánlatot készíteni. A vételi ajánlat olyan alapvető információkat tar-
talmaz, mint hogy ki az ajánlattevő, eddig milyen befolyással rendelkezett a társaságban, 
mennyi a részvényekért ajánlott ellenérték pénzben kifejezett értéke és azt milyen eszköz-
ben kívánja a befolyásszerző teljesíteni (pénzben vagy értékpapírban), mennyi ideig áll 
fenn a vételi ajánlat, az hogyan fogadható el, ki az igénybe vett befektetési vállalkozás, hol 
lehet a kapcsolódó dokumentumokat megtekinteni, közös ajánlat esetén hogyan oszlanak 
meg a részvényesek között a részvények, milyen az ajánlattevő kapcsolata a céltársaság-
gal, hogyan kívánja foglalkoztatni a céltársaság alkalmazottait a befolyásszerző, továbbá 
ha a befolyásszerző eléri a 75 %-os befolyást, úgy az ún. áttörési szabály eredményeként 
esetleges megszűnő jogok miatt milyen kártalanítási összeget ajánl fel, és hogyan kívánja 
kifizetni, valamint a befolyásszerző 90 %-ot meghaladó befolyás megszerzése esetére az 
ún. kiszorítási szabályok alkalmazására vonatkozó nyilatkozatát, azaz, hogy a vételi joggal 
 



kíván-e élni, a vételi ajánlati eljárás során rá át nem ruházott részvényekre is. Tartalmazza 
továbbá a vételi ajánlattól való elállási jog fenntartására vonatkozó befolyásszerzői nyilat-
kozatot arra az esetre, ha az eljárás eredményeként nem kerülne sor 50 %-ot meghaladó 
befolyás megszerzésére.

A vételi ajánlatban meghatározandó minimális vételárat maga a törvény tartalmazza: 
ez legalább a megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei - vagy esetenként tőzsdén 
kívüli - átlagára, de az ár meghatározása során esetleges speciális körülményeket (pl. il-
likvid piac vagy a befolyásszerző részéről folyamatos megelőző vásárlás) is figyelembe 
kell venni. A megajánlott vételár fedezetével a befolyásszerzőnek rendelkeznie kell, annak 
meglétét a befolyásszerző a felügyeleti eljárásban köteles igazolni. A befolyásszerző a vé-
teli ajánlatot nem határozhatja meg oly módon, hogy az a részvényesek tekintetében az 
elfogadó nyilatkozatra vonatozóan sértse az egyenlő bánásmód követelményét.

Amennyiben a befolyásszerző gazdálkodó szervezet, a vételi ajánlathoz a gazdasági te-
vékenységéről szóló jelentést, továbbá minden befolyásszerző a sikeres befolyásszerzés 
esetére működési tervet köteles készíteni, amiben tájékoztatja a vételi ajánlattal megcél-
zott részvényeseket a részvénytársaság általa tervezett jövőbeli működéséről. Az ajánlat-
tevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés valóságtartalmáért az ajánlattevő és az ál-
tala igénybe vett befektetési vállalkozás írásban felelősséget vállal. Eszerint a jelentés a 
valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan 
tényt és információt, amely az ajánlattevő és a vételi ajánlat szempontjából jelentőséggel 
bír. A gazdasági tevékenységről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhall-
gatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az ajánlattevő és a befektetési vállal-
kozás egyetemlegesen felel.

Ez a részvényeseknek szóló információszolgáltatás alapvető fontosságú a kisbefektető 
szempontjából, így ezen dokumentumok ellenőrzéséhez is felügyeleti kontroll kell, így a 
vételi ajánlatot a felügyeletnek jóvá kell hagynia.

Ha a vételi ajánlatot jóváhagyásra benyújtották a felügyeletnek, egyidejűleg azt meg kell 
küldeni a céltársaság igazgatósága részére is, és kezdeményezni kell annak haladéktalan 
közzétételét annak érdekében, hogy az ajánlatról minden piaci szereplő - a bennfentes 
információkra vonatkozó szabályokkal párhuzamosan - megfelelően tájékoztatva legyen. 

A felügyelet a hiánytalan kérelem benyújtását követően 10 munkanapon belül dönt a vételi 
ajánlat jóváhagyásáról. A felügyeleti jóváhagyás birtokában (illetve ha a felügyelet a törvé-
nyi határidőn belül nem döntött), kezdeményezni kell a felügyeleti eljárás eredményének 
és a vételi ajánlatnak a közzétételét, az elfogadó nyilatkozat megtételére megadott határ-
idő kezdő és záró napjának megjelölésével. Ezzel kezdhető meg a befolyásszerzési eljá-
rás lefolytatása, azaz a vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozatok átvétele. 

 



ELLENŐRZÉS 

AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSRÓL ÁLTALÁBAN  

Az MNB ellenőrzési jogköre az MNB tv., az MNB hatáskörébe tartozó személy és 
szervezet működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályok, és az MNB elnö-
ke rendelete megtartásának, valamint az MNB hatósági határozatai végrehajtásának 
ellenőrzésére terjed ki.

Az ellenőrzés (a) a jogszabály szerinti adatszolgáltatásbeli adatok ellenőrzését, va-
lamint (b) az MNB által hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzési eljárást foglalja 
magába (ez az ellenőrzési eljárás). Az MNB az ügyfél kérelmére nem folytat le ellenőrzési 
eljárást.

Az adatszolgáltatásból származó adatokat az MNB folyamatosan ellenőrzi.

A hatósági ellenőrzési eljárás során az MNB átfogó vizsgálatot, célvizsgálatot, témavizsgá-
latot, rendkívüli célvizsgálatot és utóvizsgálatot végez. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi 
előírások határozzák meg. Rendkívüli célvizsgálatra súlyos piaci visszaélés gyanúja ese-
tén kerülhet sor, így ez az eljárástípus gyorsabb reagálást tesz lehetővé az MNB számára. 

Az MNB helyszínen kívüli és helyszíni eljárást is lefolytathat, valamint próbaügyletet is 
köthet. A helyszíni vizsgálat során indokolt esetben lezárt területet, épületet, helyiséget 
felnyithat, akár az ott tartózkodók akarata ellenére is (ügyészi jóváhagyással). Az MNB bi-
zonyos esetekben jogosult előzetesen is intézkedni.

Az MNB közvetlen ellenőrzését segíti, hogy az MNB elnöke által kijelölt személy jogosult 
elektronikus úton a tőzsdei forgalmat figyelemmel kísérni, a hatáskörébe tartozó szerveze-
tek igazgatósági ülésein, közgyűlésein, ügyvezető testületének, és a legfőbb szervének 
hatáskörét gyakorló testület ülésein jelen lenni.

Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe be-
léphet, az ellenőrzéssel összefüggő iratot, adathordozót, tárgyat, munkafolyamatot meg-
vizsgálhatja, az ügyféltől, az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely személytől felvilá-
gosítást, nyilatkozatot kérhet vagy készíthet, próbaügyletet köthet. A tényállás tisztázása 
érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szükséges felvilágosítást írás-
ban is megadni az MNB-nek, illetve az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokat az 
MNB-nek megküldeni. 

Ha az MNB az ellenőrzése eredményeként nem észlel jogszabálysértést, akkor az eljárást 
megszünteti. 

Az MNB az ellenőrzési eljárás során tett megállapításait viszonylag hosszú határidővel (6-
9 hónap) vizsgálati jelentésben rögzíti, és azt az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel 
közli, aki arra írásban észrevételt tehet. Az észrevétel birtokában az MNB a vizsgálatot le-
záró döntést hoz a vizsgálati jelentés, a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok, valamint a 
hivatalosan ismert és köztudomású tények alapján.

  

 



AZ MNB PRUDENCIÁLIS ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSA 

Az MNB felügyeleti tevékenységének része tehát az ellenőrzési eljárás, melyet mind az 
adatszolgáltatásból származó adatok, mind a részére átadott dokumentumok, információk, 
illetve a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósít meg.

Az MNB a prudenciális ellenőrzésekre, azaz az üzleti megbízhatóságot vizsgáló el-
lenőrzésekre éves tervet készít, amit a jogszabályi előírások alapján közzétesz. Ez - 
éves bontásban - tartalmazza az ellenőrzések tárgyát, szempontrendszerét, az ellenőrzési 
időszakot, az ütemezést, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint az ellenőrzött szerve-
zetek körét intézménytípusonkénti megjelöléssel.

Az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi területe a 2019. évre a következő kiemelt 
szempontokat határozta meg az ellenőrzési tervhez 

a) az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai,

b) az európai felügyeleti hatóságok és testületek döntéseiből, ajánlásaiból, munkater-
veiből adódó felügyelési feladatok,

c) az azonosított makroprudenciális kockázatok,

d) magyar jogszabályok megjelenésével, módosításával kapcsolatos új felügyeleti fel-
adatok.

2019-ben a teljes pénzügyi szektorra vonatkozóan vizsgálja az MNB a visszaélések, csa-
lások kiszűrését segítő belső és külső ellenőrzési kontrollokat, az adatszolgáltatások 
adatminőségének biztosítását, valamint a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kocká-
zatát.

A tőkepiacon a jogszabályok betartatása mellett évek óta kiemelt felügyeleti feladat 
az ügyfélkövetelések rendelkezésre állásának ellenőrzése. Itt a vizsgálatok során az 
MNB hangsúlyost fektet az ügyfelek eszközeinek kezelésére vonatkozó előírások ellenőr-
zésére. Prioritás továbbá a befektetési szolgáltatók és az ügyfelek közötti érdekkonfliktus 
kockázata a forgalmazási tevékenység keretében elfogadott jutalék okán. És természete-
sen továbbra is alapvető az európai szabályoknak megfelelő (az ún. MiFID II) szabály-
rendszer megvalósulásának, illetve a befektetési alapok piaci sérülékenységének, likvidi-
tási kockázatainak ellenőrzése, valamint az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenységek 
térnyerésének megelőzése.

Mivel mind piaci, mind felügyeleti szempontból kihívást jelentenek az elmúlt években élet-
be lépett Uniós szabályok, amelyek számos területen jelentenek új elvárásokat a piaci 
szereplő számára, ezek betartásához az MNB szakmai támogatást nyújt, és felügyeleti 
eszközeivel ellenőrzi is az előírások betartását. Kiemelt fogyasztóvédelmi feladat a lakos-
ság pénzügyi intézmények általi tájékoztatása megfelelőségének, és a fogyasztóvédelmi 
szabályok alkalmazásának elemzése, ellenőrzése. Az MNB hangsúlyosan kezeli a nem 
kívánatos pénzügyi termékekkel szembeni fellépést is.

A FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS 

Az MNB a fogyasztóvédelmi eljárással biztosítja a hatékony fellépést az egyedi 
pénzügyi fogyasztóvédelmi jogsértések esetén. Nem tartozik ugyanakkor a fogyasz-
 



tóvédelmi eljárás körébe az egyedi szerződések létrejöttére, érvényességére, jogha-
tásaira és megszűnésére vonatkozó jogvita, amelynek során a bíróság - vagy a Pénz-
ügyi Békéltető Testület (PBT) - jár el. 

A fogyasztóvédelmi eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az MNB az eljárás során 
ellenőrzi, hogy a szolgáltató (befektetési vállalkozás) a szolgáltatást igénybe vevő fo-
gyasztóval szemben betartotta-e a tanúsítandó magatartásra vonatkozó jogszabályban 
előírt, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
törvény, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, továbbá az elektronikus keres-
kedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-
sokról szóló törvény rendelkezéseit (ún. fogyasztóvédelmi rendelkezések), továbbá a 
pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettségeket (ez a fogyasztóvédelmi eljá-
rás).

A fogyasztóvédelmi szabályok speciális fogalomrendszert alkalmaznak. Ennek értelmében 

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 
érdekében eljáró természetes személy,

b) szolgáltatási szerződés: bármely olyan szerződés, amelynek értelmében az MNB ha-
táskörébe tartozó személy vagy szervezet a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy 
szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti 
a szolgáltatás ellenértékét, 

c) online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében az 
MNB hatáskörébe tartozó személy vagy szervezet, illetve annak közvetítője egy honla-
pon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szol-
gáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresz-
tül kezdeményezi a szolgáltatás igénybevételét.

A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután 
a szolgáltatónál, a szolgáltató által meghatározott és közzétett elérhetőségein keresztül - 
személyesen, telefonon, postai úton, telefaxon, az erre a célra üzemeltetett informatikai 
rendszeren keresztül - azonosítására alkalmas tartalommal, szóban vagy írásban a sze-
mély vagy szervezet szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát már koráb-
ban előterjesztette, azonban a panaszára nem kapott választ, vagy a panasz kivizsgálása 
nem jogszerűen történt, vagy az MNB a szolgáltató válaszából egyéb, fogyasztói jogot sér-
tő körülményt vélelmez.

A fogyasztóvédelmi eljárás a jogsértés bekövetkezését követő 5 éven túl nem indítható 
meg. Az ügyintézési határidő a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban 3 hónap.

Az MNB soron kívül jogosult a határozat meghozataláig terjedő időtartamra megtiltani a 
jogsértő magatartás további folytatását, és elrendelni a jogsértő állapot megszüntetését, 
ha erre - a fogyasztók jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt - halaszthatatlanul 
szükség van. Ha az MNB megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasz-
tóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, az arányosság követelmé-
nyének szem előtt tartásával többféle jogkövetkezményt alkalmazhat onnan kezdve, hogy 
felhív a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére, elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, megtiltja a jogsértő maga-
tartás további folytatását, a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezi a jogsér-
tőt, addig, hogy a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a 
jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását, és - akár nagy 
összegű - fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhat.
 



Ezen túl más, fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabály további jogkövetkez-
ményt is előírhat tekintettel a jogsértéssel érintett fogyasztók számára, érdekeik sérelmé-
nek körére, a jogsértő magatartás kiterjedtségére. Az MNB minden esetben fogyasztóvé-
delmi bírságot szab ki akkor, ha a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti. 

A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS 

Az MNB a pénzügyi piacok védelme és az irántuk fennálló bizalom megőrzése érdekében 
hatósági jogkörrel bír olyan szervezetekre és személyekre is, amelyeknél felmerül, hogy 
engedély vagy bejelentés nélkül végeznek valamely olyan pénzügyi tevékenységet, amely 
engedélyhez kötött (ez a piacfelügyeleti eljárás).

Az MNB piacfelügyeleti eljárást indít különösen, ha engedély nélkül vagy bejelentés 
hiányában végzett tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, befek-
tetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, közvetítői (ügynöki) te-
vékenységet, bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást, piaci visszaélést 
észlel, továbbá ebben a körben  ellenőrzi a bennfentes személyre vonatkozó beje-
lentési és közzétételi kötelezettség, a vállalatfelvásárlásra (befolyásszerzésre) vo-
natkozó szabályok és a fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok tel-
jesítését.

A pénzügyi piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében az MNB olyan jogosítványt is 
kapott, amely hatékonyabbá teszi a jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszközök felkuta-
tását: ez a helyszíni kutatás. Az MNB a tulajdonos (birtokos), illetve a helyszínen tartózko-
dó személyek akarata ellenére vagy távollétükben is elvégezheti a helyszíni kutatást bár-
mely olyan helyen, ahol a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték lelhető fel, ennek 
keretében lezárt terület, épület, helyiség felnyitásának is helye van, és ehhez az MNB a 
rendőrség közreműködését is kérheti (előzetes bírói engedéllyel, a megfelelő garanciális 
szabályok betartásával). Az MNB az eljárásra nem csak a vizsgált vállalkozásnál, hanem a 
vizsgált tevékenységért felelős vagy azzal közvetlenül összefüggésbe hozható személynél 
is jogosult bizonyos értékpapír-, ügyfél- vagy fizetési számlák vizsgálatára, illetve ezen 
személy eljárásba történő bevonására. 

Az MNB a piacfelügyeleti eljárásban ideiglenes biztosítási intézkedést rendelhet el abban 
az esetben is, ha a jogosulatlanul tevékenységet végző személy vagy szervezet ügyfelei 
érdekeinek megóvása ezt indokolja.

Engedély nélkül végzett tevékenység megállapítása esetén az MNB megtiltja a tevékeny-
ség végzését, és büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység bűn-
cselekménynek minősül, továbbá intézkedést alkalmazhat. Bejelentés hiányában végzett 
tevékenység esetén az MNB megtiltja a tevékenység végzését, és intézkedést alkalmaz. 
Az MNB mindegyik esetben jogosult - akár nagyon nagy összegű - piacfelügyeleti bírságot 
is kiszabni. Ha a piacfelügyeleti eljárásra okot adó magatartásban cég esetén érdemben 
közreműködött valamely magánszemély is, vele szemben is kiszabható piacfelügyeleti bír-
ság.

Az MNB az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén, ha 
arra az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában tevékenységet végző személy vagy 
szervezet ügyfelei jogi vagy gazdasági érdekei, vagy a közérdek védelme miatt szükség 
van, honlapján közzéteszi a határozata alapvető információit, így a jogsértő természetes 
személy családi és utónevét és lakcímét, a jogsértő jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet nevét és székhelyét, és a határozat rendelkező részét (azaz az 

 



érdemi döntést) ezzel nyilvánossá téve az adott jogsértőre vonatkozó minden érdemi in-
formációt. 

EGYENLEG LEKÉRDEZÉS 

A 2015-ös magyarországi tőkepiaci visszaélések (különösen az ún.  Quaestor-ügy) rávilá-
gított arra a problémára, hogy amennyiben az ügyfél kizárólag az általa igénybe vett be-
fektetési vállalkozástól értesül a vállalkozásnál nyilvántartott eszközei egyenlegéről, úgy a 
vállalkozás visszaélései esetén nem zárható ki az, hogy az ügyfél túl későn értesül arról, 
ha a szolgáltató hibás értesítést küld számára. 

Mivel a befektetési vállalkozások az MNB felé is folyamatos adatszolgáltatással tartoznak, 
amelynek keretében jelentik az ügyfelek értékpapírszámláinak egyenlegét, fontos annak 
ellenőrzése, hogy a befektetési vállalkozás azonos adatokról tájékoztatja-e az ügyfeleit, 
mint amely adatokat az MNB-nek jelent. Erre szolgál az MNB által bevezetett értékpa-
pírszámla online lekérdező, amely alkalmazás segítségével az ügyfél ellenőrizheti, 
hogy a befektetési vállalkozástól kapott számlaértesítőjében szereplő adatok meg-
egyeznek-e a szolgáltató által az MNB-nek küldött információkkal (ISLA). Az alkalma-
zás minden értékpapírszámla, értékpapír letéti számla és ügyfélszámla tulajdonos számá-
ra elérhető. 

Az értékpapírszámla az a nyilvántartás, ahol a befektetési vállalkozás az ügyfél tulajdonát 
képező, a befektetési vállalkozás által nyilvántartott értékpapírokat szerepelteti, míg a be-
fektetési vállalkozás az ügyfélszámlán az ügyfél pénzét tartja nyilván. Az értékpapírszám-
lát vezető befektetési vállalkozások a jogszabályi előírások alapján minden hónapban kö-
telesek az MNB részére megküldeni az általuk vezetett számlák egyenlegét, és a számlá-
kon vezetett értékpapírok listáját. A jelentések nem tartalmazzák az ügyfelek nevét, az in-
tézmények anonim adatokat közölnek az MNB-vel. A szolgáltatók az ügyfelek kérésére 
bármikor, de legalább évente egyszer megküldik az ügyfél titkos belépési azonosító kódját 
és a havonta változó jelszót. Ennek segítségével a számlatulajdonos ügyfél az MNB által 
üzemeltetett online egyenleglekérdező segítségével elektronikus úton megtekintheti a rá 
vonatkozó adatokat. Így lehetősége van arra, hogy összehasonlítsa a szolgáltató által 
számára megküldött kivonatot a szolgáltató által az MNB számára jelentett adatokkal.

Az opciós és határidős termékek a kimutatásban nem jelennek meg.

Ha az ügyfél eltérést tapasztal a számára küldött és az MNB számára jelentett adatok kö-
zött, lehetősége van arra, hogy az internetes felületen jelzést küldjön az MNB-nek, de a 
konkrét probléma rendezéséhez az adott szolgáltatóval kell felvennie a kapcsolatot, és a 
panaszkezelési szabályok szerint kell panaszt tennie.

  

 



VITARENDEZÉS, BEJELENTÉSEK 

ALTERNATÍV VITARENDEZÉS - BÉKÉLTETÉS 

Ha az ügyfélnek vitája merül fel a befektetési vállalkozással, annak rendezésére több fó-
rum is rendelkezésre áll. Ezek egyike  a fogyasztók számára a bíróságon kívüli vitarende-
zés céljára létrehozott alternatív vitarendezési hely, a Pénzügyi Békéltető Testület 
(PBT). A PBT a bírósági eljárásoknál gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt a fogyasztók 
és a velük szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató közötti anyagi, polgári eljárást igény-
lő jogviták rendezésére. A PBT az MNB által működtetett, szakmailag független testület. 
Magyarországon a PBT látja el a Pénzügyi Alternatív Vitarendezési Fórumok Európai Há-
lózatának (FIN-Net) alapító okiratában megállapított feladatokat.

A PBT hatáskörébe és illetékességébe tartozik - többek között - a fogyasztó és a be-
fektetési vállalkozás közötti jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos 
vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

Lényeges szabály, hogy az eljárás megindítása megszakítja az elévülést.

A PBT eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az MNB által felügyelt szolgál-
tatást, így a tőkepiacon befektetési szolgáltatást vegyen igénybe, és a kérelem benyújtá-
sát megelőzően a fogyasztói jogvitával érintett személynél vagy szervezetnél (tipikusan a 
vitában másik fél befektetési vállalkozásnál) közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezé-
sét, vagy e szervezetnél eredménytelenül méltányossági kérelemmel éljen. 

A PBT-nek szóló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani (a 
méltányossági kérelem kivételével). A formanyomtatványt a szolgáltatónak kell a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátani. Nem lehet azonban eljárást kezdeményezni akkor, ha a jogvita 
rendezése érdekében akár közvetítői eljárást, akár pert indítottak, vagy „ítélt” jogvitáról van 
szó, esetleg korábban ugyanazon ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt a PBT 
előtt már indítottak eljárást.

Az általános szabályok szerint az eljáró tanácsok 3 tagúak, a tanács elnökéből és 2 to-
vábbi tagból állnak. Az 50 ezer forintot meg nem haladó összegre vonatkozó, továbbá az 
egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmet jelentő és a méltányossági kérelmet tartalmazó 
pénzügyi fogyasztói jogvitákban pedig 1 testületi tag jár el. Az eljárás a felek személyes 
megjelenésével zajlik, de az eljáró tanács elnöke a körülmények mérlegelése alapján kez-
deményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, azzal, hogy a meghallgatás mellőzéséhez 
mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. Ha a felek a meghallgatás előtt nem járulnak 
hozzá az eljárás írásbeli lefolytatásához, azonban bármelyik fél a meghallgatáson nem je-
lenik meg, akkor az eljáró tanács - a meghallgatás megtartását követően - a felek előzetes 
hozzájárulása nélkül is lefolytathatja írásban az eljárást.

Az eljárás során a PBT eljáró tanácsa egyezséget kísérel meg létrehozni a szolgálta-
tó és ügyfele között. Ennek hiányában vagy kötelezést tartalmazó döntést hoz, vagy 
ajánlást tesz. E döntések ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít a törvény, viszont a 
bíróság azt hatályon kívül helyezheti.

A PBT hatásköre és illetékessége kiterjed a méltányossági eljárásra is. Méltányos-
sági ügy az olyan ügy, amelyben a kérelmező a szolgáltatótól személyi vagy anyagi 
körülményeire tekintettel kedvezményt vagy könnyítést kér. A PBT méltányossági ké-
 



relmek esetében szintén egyezség létrehozatala érdekében közvetít a szolgáltató és a ké-
relmező között. Egyezség hiányában az ügyet megszüntető határozattal lezárja.

A KÖZÉRDEKŰ KERESET 

Az MNB pert (közérdekű kereset) indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvé-
nyesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a pénzügyi szervezetek működésére 
vonatkozó törvények és az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései-
be, vagy a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, továb-
bá, akinek tevékenységével kapcsolatban felmerül a Ptk. szerinti tisztességtelen általános 
szerződési feltétel alkalmazása, feltéve, hogy a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, 
a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti. Az MNB ennek körében - az 
egyéb közérdekű igényérvényesítési jogosítványai mellett - a Ptk. alapján közérdekű kere-
setet terjeszthet elő a fogyasztó és pénzügyi intézmény közötti szerződés részévé váló 
tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt is. A 
jogsértés bekövetkezésétől számított 3 év eltelte után közérdekű perindításnak nincs he-
lye, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A törvény az MNB jogkörét kiterjeszti a fo-
gyasztókat ért kár, illetve személyiségi jogi sérelem miatt érvényesíthető követelés érvé-
nyesítésére is. 

Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az 
igényben megjelölt kár, sérelemdíj összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tar-
talma - a jogsértéssel érintett egyes fogyasztók egyedi körülményeire tekintet nélkül - egy-
értelműen megállapítható, az MNB kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a felügye-
leti hatáskörébe tartozó személyt vagy szervezetet az ilyen követelés teljesítésére. Ellen-
kező esetben azt kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben 
meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. 

Ha a bíróság a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiter-
jedő hatállyal megállapította, a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa az MNB felügyeleti 
jogkörébe tartozó személy vagy szervezet (a tőkepiacon tipikusan a befektetési vállalko-
zás) ellen indított kártérítési perben - a kártérítési igénynek a Ptk.-ban meghatározott, a 
felperes által bizonyítandó feltételei közül - kizárólag a kárának összegét, valamint a jog-
sértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani.

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSE 

Tekintettel arra, hogy a pénz- és tőkepiacokon is nagy jelentőséggel bírnak a közérdekű 
bejelentések, a törvény a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó rendelkezéseket is 
megállapít. 

Így a felügyelethez az MNB által felügyelt személy (szervezet) működésének szabály-
talanságával kapcsolatban bárki bejelentéssel élhet. 

A felügyelet a beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja a közérdekű bejelen-
tést, és amennyiben az abban foglalt szabálytalanság valószínűsíthető, megindítja a meg-
felelő eljárást. Az eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről, illetve a mellőzés indo-
kairól tájékoztatja a bejelentőt.

A felügyeleten a jogsértésről szóló bejelentéseket külön munkatársak kezelik, akik tájékoz-
tatást nyújtanak a jogsértések bejelentésével kapcsolatos eljárásokról, átveszik és nyo-

 



mon követik a jogsértésről szóló bejelentéseket, és kapcsolatot tartanak a bejelentő sze-
méllyel, amennyiben az felfedte személyazonosságát.

A felügyelet a honlapjának elkülönült részén, könnyen hozzáférhető módon közzéteszi a 
jogsértésről szóló bejelentések átvételére és nyomon követésére, valamint a kijelölt mun-
katársakkal való kapcsolatfelvételre szolgáló kommunikációs csatornákat (telefonszámo-
kat, a biztonságos postai és elektronikus elérhetőséget), a jogsértésről szóló bejelentések-
re vonatkozó eljárásokat, a bejelentések bizalmas kezelésére vonatkozó szabályozást, és 
a munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelmére szolgáló eljárásokat;

Bár a bejelentések kezelése bizalmas, bizonyos rendkívüli esetekben - így különösen, ha 
az adatok közlése jogszabályok által előírt szükséges és arányos kötelezettség, - az ada-
tok bizalmas kezelése nem biztosítható.

A felügyelet a jogsértésről szóló bejelentések átvétele és nyomon követése céljára függet-
len és önálló kommunikációs csatornákat jelöl ki, amelyek biztonságosak, és biztosítják a 
bizalmas kezelést.

A felügyelet a jogsértésről szóló bejelentésekről nyilvántartást vezet. Haladéktalanul 
visszaigazolja a jogsértésről szóló írásbeli bejelentést, kivéve, ha a bejelentő személy kife-
jezetten kérte ennek mellőzését, vagy ha a felügyelet ésszerű indokkal feltételezi, hogy az 
írásbeli bejelentés visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személy személyazonossá-
gának védelmét.

A felügyelet a teljes eljárás során biztosítja a személyes adatok védelmét. 

 



TŐZSDE (BÉT) 

 



BEVEZETÉS 
Tőzsdei tevékenység a tőzsdei termék (a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz és 
áru) szervezett, szabványosított kereskedésének üzletszerű lebonyolítása. Tőzsdei 
tevékenységet kizárólag tőzsde végezhet.

A magyar tőzsde 1861-ben kezdte meg működését Pesten. 80 éven át Európa egyik veze-
tő tőzsdéje volt, 1948-ig. 1990-ben alakult újjá Budapesti Értéktőzsde (BÉT) néven 41 ala-
pító taggal és egyetlen bevezetett részvénnyel. Akkor még önszabályozó és önkormányzó 
speciális jogi személyként vett részt a rendszerváltást követő hazai privatizációban. A ki-
lencvenes évek elején számos vezető magyar részvénytársaság privatizációjában játszott 
jelentős szerepet.

Az évek során a BÉT működési feltételei, szervezete, szabályozottsága és funkciója is so-
kat változott. A tőzsdetermi nyílt kikiáltásos kereskedést a kilencvenes évek második felé-
ben felváltotta a távkereskedési rendszer, és a kilencvenes évek végétől ez vált kizáróla-
gossá a multi market trading system (MMTS) bevezetésével. Az azonnali piacot a kilenc-
venes évek közepén követte a határidős és opciós ügyletek kötésére alkalmas származé-
kos piac. A 2000-es évek közepén bekövetkezett a BÉT és a Budapesti Árutőzsde tevé-
kenységének integrációja, így azóta árupiaci kereskedelem is folyik a BÉT-en. A BÉT 
2011-ben elindította alternatív kereskedési platformját BÉTaPiac néven, ahol európai 
nagyvállalatok értékpapírjaival lehet kereskedni. 2017-ben a BÉT megnyitotta a hazai kis- 
és középméretű vállalatok részvényeinek kereskedése számára az Xtend piacot, amely 
lehetőséget teremt a nyilvánosan működő részvénytársaságok részére arra, hogy megis-
merjék a nyilvános működéssel járó előnyöket és kötelezettségeket és később sikeresen 
szólíthassák meg a befektetőket egy nyilvános részvénykibocsátás alkalmával. 2019-ben 
a BÉT új piacot hozott létre BÉT XBond néven a kötvény kibocsátást tervező vállalatok 
számára, amelyen a cégek könnyített feltételek mellett léphetnek ki a nyilvános piacra.

A tőzsde jogi hátterének újraszabályozásával (a tőkepiacról szóló törvény hatályba lépését 
követően) 2002-től a BÉT zártkörűen működő részvénytársasági formában működik (BÉT 
Zrt.). Tulajdonosi szerkezetében is jelentős változások zajlottak le: kezdetben a kereske-
dőként is eljáró befektetési vállalkozások voltak a tőzsde tulajdonosai, majd a 2000-es 
évek első felében tőkeerős osztrák bankok, valamint a Wiener Börse AG és az Österrei-
chische Kontrollbank AG vásárolta meg a tőzsde többségi tulajdonát. 2015-től a Magyar 
Nemzeti Bank vált a BÉT minősített többségű tulajdonosává. 

A tőzsdén kötött ügyletek elszámolása és teljesítése a központi értéktár (KELER 
Zrt.) és a központi szerződő fél (KELER KSZF Zrt.) közreműködésével történik.

 



A BÉT SZERVEZETE, TULAJDONOSAI 
ÉS TEVÉKENYSÉGE 
A TŐZSDE FOGALMA, TEVÉKENYSÉGE ÉS LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTE-
LEI 

Tőzsdei tevékenység tehát a tőzsdei termék szervezett, szabványosított kereskedésének 
üzletszerű lebonyolítása. Tőzsdei tevékenységet kizárólag tőzsde végezhet, Magyaror-
szágon ilyen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT).

A tőzsde dematerializált részvényekkel rendelkező részvénytársaságként vagy fiók-
telepként alapítható. Árualapú ügyletek, deviza, valamint határidős kamatláb ügyletek 
kereskedése esetén legalább 150 millió forint, egyéb tőzsdei termék kereskedése esetén 
legalább 500 millió forint pénzben befizetett alaptőke (dotációs tőke) a követelmény. 

A tőzsde alapításához és a tőzsdei tevékenység végzéséhez a felügyelet engedélye 
szükséges. A felügyelet a tevékenységi engedélyt tőzsdei termékenként vagy a tőzsdei 
termékekre együttesen adhatja meg. Az engedély nélkül végzett tőzsdei tevékenység 
bűncselekmény.

A tőzsde kizárólag tőzsdei tevékenységet, tőzsdei tevékenységet segítő kiegészítő tevé-
kenységet, MTF működtetése tevékenységet és - a tőzsde által végezhető tevékenységek 
kiterjesztésével a KKV-k tőkepiaci jelenlétének növelése érdekében, összhangban az eu-
rópai és régiós piacokon indult kezdeményezésekkel gazdasági társaságok tőkepiaci for-
rásbevonását elősegítő platformok működtetése, azaz a KKV-k igényeire specializálódott 
alpiacok, így zártkörű finanszírozási platform és ún. crowdfunding platform működtetése 
tevékenységet folytathat. Tőzsdei tevékenységet segítő kiegészítő tevékenység különösen 
az oktatási, az informatikai, a kiadvány-előállítási és -terjesztési, az adatszolgáltatási, és a 
kibocsátóknak nyújtott, az értékpapír tőzsdei bevezetését elősegítő szakmai tanácsadói 
tevékenység.

Tőzsdei tevékenységre jogosító engedély feltétele, hogy biztosított legyen a kereskedési 
rendszerhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés, a tevékenység folytatásához 
szükséges minden személyi, tárgyi és biztonsági feltétel, a tőzsdei kereskedelem elszá-
molása, és a stabil, megbízható működése vélelmezhető, rendelkezik a felügyelet által jó-
váhagyott szabályzatokkal, káreseményenként megfelelő felelősségbiztosítással. A pénz-
ügyi eszközök valamelyikének kereskedésére engedéllyel rendelkező tőzsdét a felügyelet 
szabályozott piacként tartja nyilván.

Tőzsde mint részvénytársaság tagjaként minősített (33 %-ot meghaladó) befolyást csak 
olyan személy szerezhet, aki elfogultságtól mentesen, az általános piaci érdekeket szem 
előtt tartva képes irányítani, illetve befolyásolni - mind szakmai, mind pénzügyi, gazdálko-
dási szempontból - a tőzsde megbízható, stabil, versenysemleges működését, és akivel 
szemben nem áll fenn a törvénybeli kizáró ok. A zártkörű részvénytársaságként működő 
tőzsde alapszabálya előírhatja az egy tulajdonos által gyakorolható szavazati jog legma-
gasabb mértékét. Aki a tőzsdében 33, 50, 66, 75, vagy a 100 %-os határértéket megha-
ladó, illetve elérő (100%) részesedést szerez, köteles ehhez a felügyelet engedélyét 
kérni. A BÉT meghatározó tulajdonosa jelenleg az MNB.  

 



A TŐZSDE SZABÁLYOZOTTSÁGA 

A tőzsde - törvény által meghatározott keretek között - szabályzatban határozza meg 
a tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre 
és kibocsátókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A tőzsde által alkalmazott 
eljárások, rendszerek és megoldások biztosítják a jogszabályi és a tőzsdeszabályzatban 
foglalt előírások teljesülését, ideértve a következetességet, a folyamatos figyelemmel kí-
sérhetőséget és az ellenőrizhetőséget.

A tőzsdei szabályzatot Magyarország és az EU jogával összhangban kell értelmezni. A 
szabályzat értelmezése során az általánosan elfogadott jogértelmezési elvek szerint, illet-
ve a szakmai szabályoknak, valamint az elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell eljárni. A 
szabályzat rendelkezései kötelező erejűek, azoktól eltérni csak a szabályzatban meghatá-
rozott esetekben lehetséges, a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint kell eljárni. Elvárás, hogy a szabályzat minden alanya kö-
teles jóhiszeműen és tisztességesen gyakorolni a szabályzatból eredő jogait és kötelezett-
ségeit, és együttműködésre köteles a szabályzatból eredő jogok gyakorlása körében. A 
szabályzatból eredő jogokat és kötelezettségeket minden érintett köteles a piac általános 
érdekeinek megfelelően gyakorolni, illetve teljesíteni, és tilos a szabályzatból eredő jogok-
kal való visszaélés. 

A tőzsde szabályzatainak elfogadására és módosítására kizárólag az igazgatóság 
jogosult. A tőzsdei kereskedés szabályairól és a kereskedés felfüggesztésének szabályai-
ról és eljárási rendjéről szóló szabályzatok elfogadása vagy módosítása előtt az igazgató-
ság köteles kikérni a tőzsdei kereskedők, illetve, ha a tőzsde által alkalmazható szankciók-
ról, valamint a jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat értékpapírra vonatkozik, a tőzsdére 
bevezetett értékpapírok kibocsátóinak vagy azok szakmai szervezetének véleményét.

A tőzsdei szabályzatok biztosítják a tőzsde működésével összefüggésben felmerülő koc-
kázatok kezelését, valamint a piac általános érdekeinek megfelelően a tőzsdei tevékeny-
ség, a kereskedés és az ezekről szóló információk átláthatóságát és ellenőrizhetőségét, 
ezáltal teremtve meg a kereskedésben részt vevők esélyegyenlőségét, egyenlő elbírálását 
és a befektetők objektív piaci védelmét.

A tőzsde szabályzatában határozza meg – többek között - a tőzsdei kereskedési jog felté-
teleit és szabályait, a tőzsde által alkalmazható szankciókat, valamint a jogorvoslat rendjét, 
a tőzsdei kereskedés szabályait, a tőzsdei termék bevezetésének, és kivezetésének felté-
teleit és eljárási rendjét, az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hoza-
talának módját, az adatszolgáltatás tartalmát, módját, az  összeférhetetlenség kezelésére 
vonatkozó szabályokat, és a tőzsde által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámí-
tott díjakat. A tőzsde szabályzata az egyes tőzsdei kereskedőre, illetve kibocsátóra nézve 
megtartja az egyenlő bánásmód követelményét.

A tőzsde szabályzatainak érvényességéhez - főszabály szerint - a felügyelet jóváha-
gyása szükséges. 

A tőzsde a szabályzatait, valamint azok módosítását a felügyelet jóváhagyását követően a 
felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a saját honlapján (www.-
bet.hu) közzéteszi. A tőzsde szabályzata - a tőzsdei kereskedő, a kibocsátó, a befektető 
által - bíróság előtt megtámadható, ha az a Tőkepiaci törvény vagy más jogszabály előírá-
saival ellentétes.

 



A szabályzatok alapján az egyedi ügyekben a határozatot a BÉT vezérigazgatója hozza 
meg. A BÉT vezérigazgatója egyedi döntései ellen - 15 napos fellebbezési határidővel - az 
igazgatósághoz jogosult fellebbezni az, akire a döntés rendelkezést tartalmaz. Az igazga-
tóság döntése ellen a BÉT szervezetén belül nincs további jogorvoslati lehetőség.

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK 

A tőzsde a tőzsdei kereskedők és a befektetők tájékoztatása érdekében köteles biz-
tosítani a tőzsdei adatok nyilvánosságát. A felügyelet felmentést adhat a tőzsde ezen 
kötelezettsége alól, ha a piaci modell vagy a megbízások típusa és nagyságrendje a vo-
natkozó uniós szabályok  alapján indokolttá teszik. A felügyelet engedélyezheti a tőzsdére 
bevezetett részvényekkel folytatott ügyletek adatainak halasztott közzétételét is ugyanilyen 
okból. Ezen engedély feltétele, hogy a tőzsde a halasztott közzétételre vonatkozó szabá-
lyait jóváhagyásra benyújtsa a felügyeletnek, valamint a szabályokat saját honlapján nyil-
vánosságra hozza.

A tőzsde jogosult a tőzsdei adat - szabályzatában meghatározott időn, de legfeljebb 20 
percen belüli - átadásáért ellenértéket kérni oly módon, hogy az információért kért ár mér-
téke ne akadályozza meg a tőzsdei adathoz való hozzáférést (ésszerű üzleti alapon való 
közzététel követelménye). A szabályzatban meghatározott időt követően a tőzsdei adat 
bárki által szabadon felhasználható.

A tőzsde a felügyeletnek köteles bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra 
hozni a tevékenységével, működésével kapcsolatos alapvető információkat, így pl. a tőzs-
dei tevékenység megkezdését; a kereskedési szünnap elrendelését; a részvényesei nevét 
(cégnevét), illetve tulajdoni hányadukat; a közgyűlésének összehívását, valamint a köz-
gyűlés által hozott határozatokat; a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót 
és a könyvvizsgálói jelentést.

A tőzsdei ügylet megkötésekor a tőzsdetagok számára a kereskedési rendszer különböző 
információkat tesz hozzáférhetővé, így a tőzsdei termék vagy ISIN azonosító megnevezé-
sét, a mennyiséget, az árat, valamint a vevő és az eladó megnevezését.

A BÉT hivatalos közzétételi helye a honlapja (www.bet.hu), mint egységes elektronikus 
és biztonságos adattovábbítási és tárolási rendszer, amely hivatalos megjelenései helynek 
számít. A közzétételi kötelezettségnek mind a BÉT, mind pedig a közzétételre köteles 
személy a honlapon keresztül tesz eleget. Ennek megfelelően a honlapon jelennek meg a 
BÉT szabályzatai, közgyűlési határozatai, az igazgatóság azon határozatai, amelyek akár 
a kibocsátókra, akár a szekció tagokra nézve jogokat és kötelezettségeket állapítanak 
meg, a késleltetett tőzsdei adatok a tőzsdei ajánlatok kivételével, a tőzsdei információk, a 
végrehajtási helyszínre és a pénzügyi eszközre vonatkozó információk, az árakra vonat-
kozó információk, amelyeken az adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízásokat vég-
rehajtották, a költségek (végrehajtási díjak, piaci adatokhoz való hozzáféréssel, terminálok 
használatával összefüggő díjak, elszámolási, kiegyenlítési díjak, a végrehajtásban részt-
vevőknek fizetett díjak), a kapott megbízások és végrehajtott ügyletek száma, a kijelölt ár-
jegyzők száma, a folyamatos aukciós ajánlati könyvvel és folyamatos jegyzésvezérelt ke-
reskedési rendszert működtető végrehajtási helyszín esetén a legjobb vételi és eladási ár 
és a vonatkozó volumenek, az ajánlati könyv mélysége három áremelkedés tekintetében, 
a jegyzések átlagos jelenléte különösen, és a közzétételre köteles személy által a BÉT 
szabályok szerint megjelentetésre szánt közlemény.

 



A BÉT az ajánlatokon kívüli tőzsdei adatokat a honlapon megjeleníti, a tőzsdei adat kelet-
kezésétől számított 15 percet követően. A megjelentetés úgy történik, hogy az adatok bár-
ki által hozzáférhetőek legyenek, azonban azok felhasználására csak a BÉT illetve a jog-
szabályok által meghatározott feltételekkel és engedélyezett körben kerülhet sor. Az átlát-
hatóság érdekében a BÉT-nek a kereskedés előtti és kereskedés utáni adatait nyilvános-
ságra kell hoznia a valós időhöz legközelebb eső időpontban és a kereskedési időben is 
folyamatosan közzé kell tennie. A BÉT ezt a kötelezettségét méltányos üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetésmentes módon biztosítja a hivatalos disztribútorain (vendoro-
kon) keresztül. A BÉT a befektetési vállalkozások számára a disztribútorokon kívüli elérés 
mellett a közvetlen hozzáférés lehetőségét is biztosítja azon mechanizmusokhoz, melye-
ket a kereskedés előtti és kereskedés utáni adatai közzétételére alkalmaz. 

A szolgáltatott adatok tartalmáért és megjelenési formájáért a közzétételre köteles sze-
mély felel.  

BEFEKTETŐVÉDELEM 

A befektetővédelem legfőbb eszköze a megfelelő tájékoztatás: azzal, hogy minden 
piaci szereplő biztosítja a piaci transzparenciát, azaz mind a kibocsátó közzéteszi a rá és 
az által kibocsátott, forgalomba hozott, tőzsdére bevezetett pénzügyi eszközre vonatkozó 
valamennyi, a befektetés értékét, hozamát, árfolyam-alakulását befolyásoló információt, 
mind az ügyletben közreműködő befektetési vállalkozás megadja a befektető számára a 
jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatást, a megfelelő felkészültséggel és gondosan 
eljáró befektető képessé válik arra, hogy a befektetésről megalapozott és felelős döntést 
hozzon. 

Ezen túl van a befektetővédelemnek intézményesített formája is, ez a Befektetővédelmi 
Alap (BEVA). (www.bva.hu)

A BEVA összegszerűen 100 ezer euró összegig, pénzben nyújt kártalanítást, ami Eu-
rópában az egyik legmagasabb összeg (1 M Ft-ig teljes körű kártalanítást nyújt, az e fölötti 
összeg esetében 10 %-os önrész érvényesül). Ezt az összeget a BEVA tagjai biztosítják. 
Azok a befektetési vállalkozások ugyanis, amelyek az úgynevezett biztosított tevékenysé-
geket végzik, kötelesek a BEVA tagjaivá válni. A biztosított tevékenységek a következő be-
fektetési szolgáltatások és kiegészítő tevékenységek: megbízás felvétele és továbbítása, 
megbízás végrehajtása az ügyfél javára, saját számlás kereskedés, portfóliókezelés pénz-
ügyi eszközre, a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, és az ehhez kapcsolódó 
ügyfélszámla vezetése, valamint a letétkezelés, továbbá az ehhez kapcsolódó értékpapír-
számla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az 
ügyfélszámla vezetése. 

A hazai befektetővédelem ennek alapján a BEVA tagjai által vezetett értékpapír- és 
ügyfélszámlákra terjed ki. Külföldi szolgáltatókra a BEVA védelme nem vonatkozik, ezek 
a szolgáltatók a székhelyük szerinti védelmi szabályrendszerhez tartoznak, amely szerinti 
kártalanítási mérték és a részletszabályok is lényegesen különbözhetnek a magyar rend-
szertől. A felügyelet engedélye nélkül működő cégek szolgáltatásaira a BEVA védelem 
szintén nem terjed ki. Az árutőzsdei szolgáltatók számára nem kötelező a BEVA tagság, 
azonban önkéntesen ők is csatlakozhatnak a BEVÁ-hoz. Az az árutőzsdei szolgáltató, 
amely nem tagja a BEVA-nak, köteles feltűnő módon feltüntetni az üzletszabályzatában és 
az ügyfélszámla-szerződésben azt a tényt, hogy a BEVA védelme nem terjed ki a befekte-
tő követeléseire.

 



A BEVA által nyújtott biztosítás alapvetően az átlagbefektetőket védi, így nem terjed ki a 
védelem különösen az állam, a költségvetési szerv, a tartósan 100 %-ban állami tulajdon-
ban lévő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat, az intézményi befektető, a befektetési 
vállalkozás, a tőzsdetag illetőleg árutőzsdei szolgáltató, a pénzügyi intézmény, valamint az 
Alap kártalanításra okot adó tagjában 5 %-ot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg 
közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy ter-
mészetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdo-
nos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi meg-
felelőinek követeléseire. A BEVA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből 
eredő követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy 
a befektetés forrása bűncselekményből származott, és az olyan ügyletekből eredő pénz-
követelésre sem, amely nem euróban, vagy az EU illetve az OECD tagállamának törvé-
nyes fizetőeszközében áll fenn.

A BEVA abban az esetben fizet a befektetőnek, ha a szolgáltató nem képes a befektető 
számára kiadni az általa vezetett számlán nyilvántartott eszközeit, azaz korlátozott kárta-
lanítást nyújt arra az esetre, ha a BEVA valamely tagja az ügyfeleinek a biztosított tevé-
kenységéből eredő követeléseit nem képes teljesíteni. A BEVA kártalanítási kötelezettsége 
akkor áll be, ha a BEVA adott tagjával szemben a felügyelet felszámolási eljárást kezde-
ményez, vagy a felszámolást bíróság rendeli el. Az igényérvényesítés lehetőségéről, kez-
dő időpontjáról és módjáról a BEVA a saját és a felügyelet honlapján, közzététel útján ér-
tesíti a befektetőket.

A BEVA eljárása a befektető kérelme alapján indul, amelyet az igényérvényesítés BEVA 
által meghatározott első napjától számított egy éven belül kell előterjeszteni. A BEVA leg-
később a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül elbírálja a befektető kártalanítási 
kérelmét, és a kártalanítási összeget annak megállapítását követő 90 napon belül teljesíti.

 



BÉT-PIACOK ÉS KERESKEDŐK 
A BÉT azonnali piacot, származékos piacot, árupiacot és BÉTa piacot üzemeltet, ezen kí-
vül külön platformként működnek az Xtend és az Xbond piacok.

Termékcsoportok szerint a BÉT-en a következő szekciók működnek: 

− indexek (BUX, BUMIX, CETOP, BMBX indexek),

− részvényszekció,

− hitelpapír szekció,

− származékos szekció,

− áruszekció,

− BÉTa piac.

BÉT ÉRTÉKPAPÍR SZEKCIÓK 

Részvénypiac

A részvény szekcióban elsősorban természetesen részvényekkel lehet kereskedni, 
de ebbe a kategóriába tartoznak a befektetési jegyek, illetve a strukturált termékek 
is. 

A részvény a részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő érték-
papír. A részvénypiac mind a hazai, mind a belföldi részvénytársaságok számára haté-
kony forrásbevonási lehetőséget, az ilyet kereső befektetők számára pedig megfelelő pia-
cot biztosít. Azzal pedig, hogy a kibocsátók egyetlen európai hatóság által kiadott nyilvá-
nos forgalomba hozatali engedéllyel ún. egységes európai útlevelet szereznek, vala-
mennyi uniós társaság számára egyszerűsödött a BÉT-en való regisztráció is.

A BÉT-en a részvényeket három kategóriába lehet bevezetni:

1. Prémium kategória: Mind a bevezetendő sorozat nagysága, mind a tulajdonosi kör, 
mind pedig a működés meghatározott időtartama az elvárások közé tartozik. Ebbe a kate-
góriába a likvidebb, szélesebb befektetői körrel rendelkező részvények tartoznak.

2. Standard kategória: Az olyan közepes és kis kapitalizációjú cégek számára megfelelő 
kategória, amelyek már első megjelenésük alkalmával is nyilvános tranzakciót szeretné-
nek megvalósítani.

3. „T” kategória: A „technikai” kategória a BÉT korábbi kategória besorolása. Ebbe a ka-
tegóriába főszabály szerint új bevezetésre nem kerülhet sor, azonban a korábban ebbe a 
kategóriába sorolt kibocsátók, amennyiben nem kérelmezik átsorolásukat, ebben a kate-
góriában maradhatnak. 

A befektetési jegy a befektetési alap által kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat 
megtestesítő kollektív befektetési értékpapír. A nyilvánosan kibocsátott befektetési je-
gyek másodlagos forgalmának a BÉT szintén a részvény szekcióban biztosít lehetőséget 
 



mind a zártvégű (azaz vissza nem váltható befektetési jegyeket kibocsátó), mind a nyíltvé-
gű (azaz visszaváltható befektetési jegyeket kibocsátó) befektetési alapok számára. A 
zártvégű befektetési alapok esetében a másodpiaci likviditást a tőzsdei bevezetés biztosít-
ja, míg a nyíltvégű alapok esetében ez a tőzsdén kívüli forgalmazás alternatívája lehet.

A BUX ETF az OTP Alapkezelő által kezelt nyíltvégű, nyilvános részvényalap kibocsátott 
befektetési jegye. Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetősé-
get nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési 
jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a jelentős kockázatot is vál-
laló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre javasolt. A BUX ETF - mint a 
részvény szekcióban kereskedett termék - egyesíti az egyedi részvények vételének gyor-
saságát és rugalmasságát a befektetési alapok széleskörű kockázatmegosztásával és 
alacsony költségeivel. Ezen eszköz megvásárlásával a befektető a kibocsátó befektetési 
alap által követett BUX indexre köthet ügyletet költséghatékonyan, indexkövető jelleggel, 
ami biztosítja az átláthatóságot, a kockázatmegosztást és a piac lefedését. A tőzsdei for-
galmazás ugyanakkor likviditást és folyamatos forgalmazást biztosít. 

A certifikátok bankok által kibocsátott speciális instrumentumok, amelyek bármely pénz-
ügyi eszközre, illetve ezek tetszőleges kombinációjára létrehozhatók. A certifikát („igazo-
lás”) mint értékpapír a kibocsátóval szembeni követelésre jogosít: a befektető arra 
szerez jogot, hogy a kibocsátóval szemben esedékességkor előre meghatározott 
alaptermék értékétől függő pénz- vagy egyéb követelést érvényesítsen. Változatos 
lehet mind az értékpapír által lefedett piac és termékek, mind pedig az egyes certifikát faj-
ták által megtestesített stratégia.

A BÉT részvény szekciójába tartoznak a kárpótlási jegyek is. A kárpótlási jegy az állammal 
szemben fennálló követelést névértékben megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátása 
– és legintenzívebb felhasználása is - a rendszerváltozáshoz és a privatizációhoz kapcso-
lódott. 

Hitelpapír szekció

A hitelpapír szekcióban állampapírokkal, jelzáloglevelekkel és vállalati kötvényekkel 
kereskednek. 

A tőzsde másodlagos piacot biztosít az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok számára. Az állampapírok kibocsátásában az állam ügynökeként az Állam-
adósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) működik közre, és a forintban kibocsátott állampapí-
rok, azaz államkötvények és kincstárjegyek többségét bevezetik a BÉT-re. 

A jelzáloghitel-intézetek (jelzálogbankok) jelzáloghitelezési tevékenységük finanszírozásá-
ra – a kötvény mellett - jogosultak ún. jelzáloglevelek, azaz olyan értékpapírok kibocsátá-
sára, amelyek áttételesen ingatlanra alapított jelzálogjoggal fedezettek. A tőzsdei termék-
kör változó és fix kamatozású jelzálogleveleket is tartalmaz.

A magasabb minőségi követelményeknek is eleget tevő kibocsátók forrásbevonásukat 
ezen szekcióbeli kötvénykibocsátással biztosíthatják. A BÉT-en mind nagyvállalatok, mind 
pénzügyi intézmények által kibocsátott fix és változó kamatozású kötvények szerepelnek.

 



EGYÉB SZEKCIÓK 

Indexek

A tőkepiaci folyamatok jelzésére a BÉT mind hazai, mind regionális indexeket, va-
lamint jelzáloglevél indexeket számol. A hazai részvényindexek a BÉT-en jegyzett rész-
vények árainak alakulását egy-egy mutatószámban sűríti: a BUX a BÉT legnagyobb kapi-
talizációjú részvényeinek indexe, míg a BUMIX a BÉT közepes-, és kis kapitalizációjú 
részvényeinek indexe.

A közép-európai tőzsdék részvénypiaci tendenciáit a BÉT regionális Blue Chip indexe, a 
CETOP index követi nyomon, amely a legnagyobb tőkeértékű közép-európai részvények 
teljesítményét mutatja.

A jelzáloglevél indexek a BÉT-re bevezetett forint jelzáloglevelek hozam alakulásáról ad-
nak információt, hogy ezáltal segítsék a jelzáloglevelek árazását és az ilyen portfoliók tel-
jesítményének értékelését.

Származékos szekció

A származékos szekció termékei: 

− határidős termékek,

− határidős BUX árjegyzés,

− opciós termékek.

A határidős piac a tőkeáttételen keresztül arra teremt lehetőséget, hogy kis tőkebe-
fektetéssel nagy értékű pozíciót mozgasson a befektető. Az itt bonyolított ügylete-
ken keresztül kiugróan magas hozamú, azonban ezzel együtt magas kockázatú po-
zíció éppúgy létrehozható, mint a portfólió kockázatának csökkentése. A BÉT folya-
matosan változó határidős termékpalettáján elérhetők a részvényindex alapú határidős 
termékek, az egyedi részvényalapú határidős termékek és a devizaalapú határidős termé-
kek is. A tőzsdei határidős termékek szabványosítottak, a BÉT határozza meg az egyes 
alaptermékekre köthető határidős ügyletek paramétereit (lejáratot, kötésegységet, és a tel-
jesítés módját). A BÉT vezető index alapú származékos terméke, a határidős BUX eseté-
ben árjegyzők támogatják a kereskedést azzal, hogy folyamatosan vételi és eladási ajánla-
tokat tartanak fenn, ezáltal növelve a likviditást és csökkentve a kereskedés implicit költ-
ségét.

Opciós termékek

Az opciós piac egyrészt arra teremt lehetőséget a befektető számára, hogy olyan befekte-
tési stratégiát alkalmazzon, amelyben – fenntartva a nyereség lehetőségét – csökkenti a 
veszteség kockázatát, mértékét. Mivel azonban az opciós termékek tőkeáttételes termé-
kek, kis tőkebefektetéssel nagy értékű portfólió mozgatható, így alkalmasak erősen speku-
latív, nagy kockázatú pozíciók létrehozatalára is, tetszőleges befektetési stratégiával, akár 
emelkedő, akár csökkenő vagy stagnáló piaci viszonyok között is.

A termékstruktúra változó, azon belül részvényindex opciók, egyedi részvény opciók és 
deviza opciók is elérhetők. A tőzsdei opciók szabványosítottak, a BÉT határozza meg az 
egyes alaptermékekre köthető opciók paramétereit (típusát: vételi, eladási), jellegét 
 



(amerikai, azaz határidő alatt érvényesíthető, vagy európai, azaz határnapon lehívható), a 
lejáratokat, a kötésegységet, a lehívási árak lehetséges értékét és a teljesítés módját.

Áruszekció

Mivel a BÉT tevékenységébe beletartozik az árutőzsdei kereskedés is, a BÉT-en azonnali 
és határidős árupiac is működik.

Az azonnali piacon gabona termékekkel lehet kereskedni. Az azonnali gabona ügyletek 
esetében a szerződő felek bizonyos, jellemzően a minőségellenőrzéssel, szállítással kap-
csolatos paraméterekben egyedileg állapodnak meg. A teljesítés fizikai szállítással törté-
nik.

Az azonnali piac mellett határidős gabonapiac is működik a kalászos gabonafélék és ipari 
olajos magvak szabványosított kontraktusainak határidős kereskedésére. A terméklista ha-
tározza meg azt, hogy mely lejáratokra lehet előre kereskedni.

A legnagyobb forgalmú határidős termékekre (búza, napraforgómag és kukorica) opciós 
ügyleteket is lehet kötni. Az opciók alapterméke az azzal megegyező lejáratú határidős 
kontraktus, így az opció lehívásakor az adott termékre vonatkozó határidős pozíció nyílik 
meg. Valamennyi gabona opció amerikai típusú, azaz az a határidő lejáratáig bármikor le-
hívható.

BÉTa Piac

A BÉT a külföldi részvényekkel és ETF-ekkel történő kereskedésre a BÉTa piacot 
hozta létre. Az itt elérhető pénzügyi eszközök azonosak a külföldi piacokon forgó értékpa-
pírokkal. A kereskedés forintban zajlik, a likviditást árjegyzők biztosítják. Bár külföldi érték-
papírok kereskedéséről van szó, a piac nyitva tartása, a kereskedés és az elszámolás 
megegyezik a BÉT részvény szekciójának szabályaival, és az itt elért árfolyamnyereség is 
a tőzsdei piacon elért árfolyamnyereséghez hasonlóan adózik.

A BÉT ÁLTAL MŰKÖDTETETT MTF-EK 

A BÉT tevékenysége kiterjed arra, hogy nem csak tőzsdei tevékenységet, hanem multila-
terális kereskedési rendszereket, ún. MFT-eket is működtessen, üzemeltessen. Jelenleg 
ilyen az XTend és az XBond piac. 

XTend

Az XTend a BÉT által üzemeltetett multilaterális kereskedési platform (MTF). Célja, 
hogy a tőkepiacon való nyilvános megjelenést segítse a zártkörűen működő rész-
vénytársaságok számára, alacsonyabb díjak, egyszerűbb feltételek és speciális támoga-
tó eszközök mellett, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy ezek a vállalkozások fokozatosan 
szokjanak hozzá a tőzsdei jelenléttel együtt járó kötelezettségekhez. Azok a részvénytár-
saságok, amelyek még nem állnak teljesen készen a szabályozott piaci megjelenésre, 
azonban készek azt megtanulni, arra fokozatosan felkészülni, belépési pontként tudják 
használni a BÉT XTend-et, majd innen tovább léphetnek a BÉT Standard kategória irá-
nyába.

A hagyományos tőzsdéktől az XTend abban különbözik, hogy – bár a tőzsdékhez hasonló 
funkciót lát el, hiszen itt is a részvényekre irányuló kereslet és kínálat találkozik – szabá-

 



lyozottsági szintje a tőzsdékénél alacsonyabb. Így például egyszerűsített a könyveléssel, 
könyvvizsgálattal kapcsolatos elvárás (nem szükséges megfelelni a nemzetközi könyv-
vizsgálati standardoknak /IFRS/), illetve lehetséges a részvények XTend-en megvalósuló 
regisztrációja nyilvános tranzakció nélkül is. Ugyanakkor a kibocsátóknak adott könnyíté-
sek és a kisebb mérethatár miatt kevésbé biztonságos a szabályozott piacokhoz képest. A 
befektetővédelem erősítése érdekében éppen emiatt a BÉT többféle szűrőt alkalmaz: egy-
részt szabályzatában meghatározza az ilyen vállalkozásokkal szembeni követelményrend-
szert és információs, dokumentációs kötelezettséget, másrészt a kibocsátó egy ún. kijelölt 
tanácsadót (nominated advisor /NOMAD/) köteles igénybe venni, aki egyrészt megítéli, 
hogy az adott vállalkozás alkalmas-e a nyilvános piaci jelenlétre, másrészt támogatja őt 
ebben a folyamatban, és folyamatosan figyelemmel is kíséri az adott cég működését, te-
vékenységét, ezért önálló felelősséggel tartozva.

XBond

Míg az XTend a részvények induló piaca, a BÉT létrehozta az XBond-ot új kötvénypi-
acként, alternatív kereskedési platformként a kötvénykibocsátást tervező vállalatok 
számára. 

Az XBond szintén multilaterális kereskedési platformként, MTF-ként működik, amely szin-
tén könnyített adminisztrációt és mérsékelt költségeket jelent a kibocsátók számára a 
tőzsdei jelenléthez képest. Egyszerűsített a dokumentációkészítési kötelezettség (a nyil-
vános piacon általában kötelező tájékoztató helyett elég egy, a BÉT által meghatározott 
tartalmú ún. Információs Dokumentum készítése az éven belüli 5 M eurót meg nem haladó 
kibocsátási összérték esetén), és itt sem alkalmazandó a kibocsátók számára az IFRS 
standard. A befektetővédelmet biztosítja ugyanakkor, hogy az új piac a professzionális 
kötvényvásárlókat célozza meg azzal a kötelező elvárással, hogy a regisztrálható értékpa-
pírok minimális névértéke 100.000 euró (vagy annak megfelelő összeg). Lakossági befek-
tetők számára így elsősorban befektetési alapokon, pénztárakon, biztosítókon keresztül – 
tehát szakértő közreműködéssel – jut el ez a termékcsoport.

A TŐZSDEI KERESKEDŐK 

A tőzsde tulajdonosaitól - a BÉT Zrt. mint részvénytársaság részvényeseitől, tagjaitól - 
meg kell különböztetni azokat a piaci szereplőket, akik a tőzsde szolgáltatásait igénybe 
veszik, akik a tőzsde által alkotott piacon kereskednek, azaz a tőzsdei kereskedőket, köz-
használatú kifejezéssel a tőzsdetagokat.

A tőzsdetagság szerződéssel jön létre a tőzsde és a tőzsdén kereskedni vágyó maj-
dani tag között, amely az adott tőzsdei szekcióban való kereskedésre, valamint a 
tőzsdetagsághoz kapcsolódó jogok gyakorlására jogosít. A tőzsdetagság nem ruház-
ható át és a hozzá kapcsolódó jogok gyakorlása ideiglenesen sem engedhető át másnak.

Tőzsdei kereskedő (a fenti szóhasználattal: tőzsdetag) nyilvánvalóan csak az lehet, aki 
egyébként jogosult arra a tevékenységre, amit a tőzsdén végez. Így aki a tőzsdén érték-
papírral kíván kereskedni, annak rendelkeznie kell a „megbízás végrehajtása pénzügyi 
eszközre” vagy „kereskedelem pénzügyi eszközzel” elnevezésű, az MNB mint felügyelet 
által kiadott, befektetési szolgáltatási tevékenységre jogosító engedéllyel, amire Magyar-
országon a befektetési vállalkozások jogosultak. A tőzsdetagok tehát az értékpapírok 
területén, azaz a részvény, hitelpapír és származékos szekcióban a befektetési vál-
lalkozások. Ha pedig valaki az áruszekcióban kíván kereskedni, úgy árutőzsdei tevékeny-
ségre jogosító, szintén az MNB mint felügyelet által kibocsátott engedéllyel kell, hogy ren-
 



delkezzen. Ezen túl a tőzsdetag meg kell, hogy feleljen a tőzsde szabályzataiban foglalt 
feltételeknek, és vállalnia kell a tőzsde szabályzataiban előírt feltételek teljesítését. 

Tekintettel arra, hogy a tőzsdei ügylet megkötésén túl fontos biztosítani annak elszámolá-
sát (klíringjét) is, a tőzsdetagnak az elszámolásra vagy magának rendelkeznie kell ún. klí-
ringtagsággal, vagy pedig szerződést kell kötnie egy klíringtaggal - ezáltal ő ún. alklíring-
taggá válik -, és a központi szerződő féllel is. A tőzsdei szabályok – az egyéb feltételek 
mellett – biztosítják a tőzsdei kereskedők számára az elszámolási rendszer megválasztá-
sának jogát is, feltéve hogy a kiválasztott rendszerek és infrastruktúrák közötti összekötte-
tések biztosítják az érintett ügylet hatékony és gazdaságos elszámolását, és a tőzsdén 
végrehajtott ügylet elszámolásának technikai feltételei is lehetővé teszik az adott tőzsdei 
kereskedő által kijelölt – a tőzsde által választott rendszertől eltérő – elszámolási rend-
szerben a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését.

A tőzsde köteles a kérelmezővel szerződést kötni, ha az megfelel a fenti feltételeknek. A 
kereskedési jog tartalmát és gyakorlásának módját a tőzsde szabályzata határozza meg, 
így a BÉT és a tőzsdetagok közötti szerződés általános szerződési feltételei a BÉT Üzlet-
szabályzatában szerepelnek, így itt találhatók meg a Tőzsdetagsági Szabályok,a  Techni-
kai Csatlakozási Szabályok, a Kereskedési Szabályok, a Közzétételi Szabályok, az Össze-
férhetetlenségi Szabályok, és a Működési Kockázatkezelési Szabályok. Az Üzletszabály-
zatnak a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok része is tartalmaz rendelkezése-
ket a tőzsdetagok tőzsdei bevezetéssel és forgalomban tartással kapcsolatos feladataira, 
jogaira és kötelezettségeire.

A tőzsdei kereskedők száma nem korlátozható. 

A tőzsdei kereskedő cégek a tőzsdei kereskedésben erre megfelelő ismeretekkel, szakmai 
vizsgával rendelkező üzletkötőik útján vesznek részt. Az üzletkötőket a BÉT nyilvántartás-
ba veszi, és ennek során ellenőrzi, hogy a tőzsdei kereskedő üzletkötésre bejelentett 
munkatársa rendelkezik-e a megfelelő üzleti, szakmai feltételekkel.

A tőzsde jogosult a tőzsdei kereskedőktől a tőzsdén folytatott tevékenységükkel kapcsola-
tos információk kérésére, gyűjtésére, a tőzsdei kereskedők tőzsdén folytatott tevékenysé-
gének, valamint tőzsdén folytatott tevékenységével kapcsolatos adatok, nyilvántartások 
helyszíni ellenőrzésére, aminek alapján a tőzsde a szabályzatok megsértése esetén - a 
szabályzatában meghatározott - intézkedéseket is tehet, ha pedig jogszabálysértést ész-
lel, haladéktalanul értesíti a felügyeletet.

A tőzsde a tőzsdei kereskedővel kötött szerződést felmondja, ha a tőzsdei kereskedő a 
kötelezettségeit - szankció alkalmazását követően - sem teljesíti.

A TŐZSDEI ÜGYLET ÉS A TŐZSDEI KERESKEDÉS 

A tőzsdei ügylet az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei sza-
bályzat által lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt. 

A tőzsdei ügylet lehet azonnali, határidős vagy opciós ügylet. Az azonnali ügylet esetén a 
tőzsdei ügyletben az ügylet tárgyának tényleges átadására anélkül vállalnak kötelezettsé-
get, hogy a teljesítés módját és idejét meghatározták volna, a kötelezettséget a tőzsdei 
szabályzatban meghatározott módon és időben kell teljesíteni. A határidős ügyletben a fe-
lek abban állapodnak meg, hogy a tőzsdei ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei 
szabályzat által meghatározott későbbi időpontban teljesítik. Az opciós ügylet lehet vételi 
 



vagy eladási opció: a vételi opcióval a kötelezett tőzsdei termékre másnak vételi jogot en-
ged, és a jogosult a vételi jog tárgyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja, míg az el-
adási opcióval a kötelezett a jogosulttal szemben a tőzsdei termékre vételi kötelezettséget 
vállal, és a jogosult arra szerez jogot, hogy a tőzsdei terméket egyoldalú nyilatkozattal el-
adhatja. Opciós ügylet a vételi és az eladási ügylet kombinációja is.

A tőzsdei ügylet érvényességéhez a tőzsdei ügylet adatainak a tőzsdei szabályzatban 
meghatározott módon történő rögzítése, ezenfelül központi értéktár, illetve központi szer-
ződő fél által történő nyilvántartásba vétele és visszaigazolása is szükséges. A tőzsdei 
ügylet tehát a tőzsde szabályzata szerinti teljesítési feltételekkel azáltal jön létre, hogy az 
ügyletet a központi értéktár vagy a központi szerződő fél nyilvántartásba veszi és vissza-
igazolja. A tőzsdei ügyletből eredő kötelezettséget - a szabályzat által meghatározott mó-
don - mindkét fél irányában a központi értéktár vagy a központi szerződő fél teljesíti. 

A határidős ügylet teljesítése történhet az ügylet tárgyának tényleges átadásával, közrak-
tári jeggyel, illetve számlapénzben történő teljesítéssel. A teljesítésre vonatkozó szabályok 
a szerződés tárgyának tényleges átadásával történő teljesítését korlátozhatják vagy kizár-
hatják.

Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tartalmazza a tőzsdei termék, a vételár, az 
opciós díj és az opció gyakorlásának időtartama (határnapja) meghatározását. Az opció a 
tőzsdei ügylet megkötésétől számítva legfeljebb 5 évre köthető ki. Az opció gyakorlása 
meghatározott határnapra is kiköthető, ez esetben a határnap nem lehet távolabbi, mint a 
tőzsdei ügylet megkötésétől számított 5 év. Az 5 évet meghaladó időtartamra vagy 5 évnél 
távolabbi határnapra, illetve határozatlan időre kikötött opció semmis. A tőzsdei szabályzat 
az opció - egyes tőzsdei ügyletekben kiköthető - időtartamát és határnapját meghatároz-
hatja. 

A kereskedés során ügylet az egyes szekciókban bármely, a tőzsdei terméklistában sze-
replő tőzsdei termékre az adott termék első kereskedési napjától köthető. A tőzsde vala-
mennyi szekciójában a kereskedés elektronikus kereskedéssel bonyolódik, azzal, hogy a 
tőzsdei termékek kereskedésének szabályai az egyes szekciók, instrumentumcsoportok 
és az egyes tőzsdei termékek esetében eltérőek is lehetnek.

A tőzsdei ügylet létrejöttéhez szükséges, hogy mindkét szerződő fél ajánlatát elektronikus 
úton megtegye a kereskedési rendszerben, és az ügyletet a kereskedési rendszer az ügy-
letkötési algoritmusok valamelyike alapján a szerződő felek ajánlatának párosításával lét-
rehozza. A tőzsdei ügylet érvényességéhez a tőzsdei ügylet adatainak a tőzsdei szabály-
zatban meghatározott módon történő rögzítése, ezen felül az elszámolóházi tevékenysé-
get végző szervezet vagy a központi szerződő fél nyilvántartásba vétele és visszaigazolá-
sa is szükséges. A tőzsdei ügylet főszabály szerint nem törölhető, és érvénytelenség cí-
mén nem támadható meg. 

A TŐZSDEI KERESKEDÉS FELFÜGGESZTÉSE 

A tőzsde szabályzatában meghatározott személy legfeljebb 10 tőzsdenapra felfüggeszthe-
ti meghatározott tőzsdei termék tőzsdei forgalmazását, ha a további forgalmazás nem biz-
tosítja a rendezett, áttekinthető és tisztességes kereskedelmet, ha gyanú merül föl, hogy a 
kibocsátó megsérti a tájékoztatásra vonatkozó előírásokat, illetve a tőzsdei kereskedés 
elszámolása nem biztosított. Értékpapír tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése ese-
tén a felfüggesztésről történő döntésről a kibocsátót értesíteni kell. A 3 tőzsdenapot 
meghaladó felfüggesztéshez a felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges.
 



Meghatározott tőzsdei termékcsoport tőzsdei forgalmazását vagy a teljes tőzsdei forgal-
mazást a tőzsde szabályzatában meghatározott személy - a felügyelet azonnali tájékozta-
tása mellett - legfeljebb 1 tőzsdenapra felfüggesztheti, ha a forgalmazás fenntartása a be-
fektetők jogos érdekeit, a piac egyensúlyát vagy a tőzsde működését veszélyezteti.

A felügyelet meghatározott tőzsdei termékcsoport tőzsdei forgalmazását vagy a teljes 
tőzsdei forgalmazást határozott időre felfüggesztheti, ha az általános pénzügyi, gazdasági, 
politikai helyzet nem teszi lehetővé, hogy a tőzsdei forgalom rendezett és áttekinthető le-
gyen, és ezáltal nem tartható fenn a folyamatos és tisztességes tőzsdei forgalmazás. A 
felügyelet a magyarországi székhelyű szabályozott piacon és MTF-en felfüggeszti a ke-
reskedését vagy törli a kereskedésből az olyan pénzügyi eszközt, amely kereskedését fel-
függesztette vagy amelyet a kereskedésből törölt másik tagállam illetékes hatósága, kivé-
ve, ha ez jelentős mértékben sértené a befektetők érdekeit vagy a belső piac rendezett 
működését.

A felügyelet a magyarországi székhelyű szabályozott piacon és MTF-en felfüggeszti a ke-
reskedését vagy törli a kereskedésből az olyan pénzügyi eszközt, amelynek kereskedését 
másik tagállam illetékes hatósága felfüggesztette, vagy amelyet a kereskedésből törölt, 
kivéve, ha ez jelentős mértékben sértené a befektetők érdekeit vagy a belső piac rende-
zett működését.

A tőzsde igazgatósága vagy a felügyelet legfeljebb 30 napra - két alkalommal meg-
hosszabbíthatóan - felfüggesztheti meghatározott tőzsdei termék tőzsdei forgalmazását, 
ha a további forgalmazás nem biztosítja a rendezett, áttekinthető és tisztességes tőzsdei 
kereskedelmet, veszélyezteti a befektetők esélyegyenlőségét, jogos érdekeit, illetve a piac 
egyensúlyát, valamint ha a tőzsdei kereskedés elszámolása nem biztosított. A teljes tőzs-
dei forgalmazást érintő, 10 tőzsdenapnál hosszabb időtartamú felfüggesztéshez az ágaza-
ti miniszter (jelenleg a nemzetgazdasági miniszter) jóváhagyása szükséges.

A tőzsde, illetve a felügyelet a felfüggesztésre vagy a kereskedés visszaállítására 
vonatkozó döntéséről haladéktalanul értesíti a másik felet és döntését a felügyelet 
által üzemeltetett honlapon - és a saját honlapján - nyilvánosságra hozza. Ezen túl a 
felügyelet a felfüggesztésről vagy a kereskedés visszaállításáról értesíti a többi tagállam 
illetékes hatóságait és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.

Ha a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt, a felfüggesztést elrendelő haladékta-
lanul köteles intézkedni a forgalmazás visszaállítása iránt. Ha a felfüggesztést a tőzsde 
rendelte el és a forgalmazás visszaállítása iránt indokolatlanul nem intézkedik, a felügyelet 
az intézkedést határozattal pótolja.

 



TŐZSDEI BEVEZETÉS ÉS FORGALOM-
BAN TARTÁS, ÁTVEZETÉS ÉS TÖRLÉS 
A tőzsdei termék bevezetésének, átvezetésének és kivezetésének feltételeit és eljárási 
rendjét tőzsdei szabályzat tartalmazza, amely biztosítja a tőzsdére bevezetett pénzügyi 
eszközzel történő tisztességes, hatékony kereskedést, a tőzsdére bevezetett átruházható 
értékpapír esetén a korlátozásmentes átruházhatóságot, valamint származtatott ügylet 
esetén, hogy annak kialakítása egyértelmű árazást és hatékony elszámolást tegyen lehe-
tővé. A bevezetésre, átvezetésre és kivezetésre alkalmazandó szabályokat mind a tőzsdé-
re, a tőzsde tisztségviselői és alkalmazottai, mind az egyes szekciók tagjai, mind az egyes 
tőzsdei termékek kibocsátói, mind az egyes tőzsdei termékek bevezetésének kérelmezői, 
sőt esetenként az egyes mögöttes értékpapír kibocsátók is kötelesek betartani.

TŐZSDEI BEVEZETÉS (REGISZTRÁCIÓ, TERMÉKLISTÁRA VALÓ 
FELVÉTEL) 

A tőzsdére lépés nagy elhatározás, fordulópont egy kibocsátó életében. Indokolhatja fi-
nanszírozási igény, az, hogy a kibocsátó a tőzsdére való bevezetés útján az alaptőkéjét 
növelje, vagy hogy kötvénykibocsátás útján új forrásokat vonjon be, de ennek okát adhatja 
a terjeszkedési igény is, vagy esetleg az, hogy a tulajdonosok – például a ma egyre sürge-
tőbbé váló generációváltás kapcsán – meg kívánnak válni jelenlegi részvényeiktől (exit). 
Ahhoz azonban, hogy a kibocsátó a tőzsdére léphessen, megfelelő érettséggel kell ren-
delkeznie, hiszen fel kell készülnie arra, hogy a nyilvánosság elé lép.

A BÉT-re való bevezetés feltételei, eljárásrendje tőzsdei szabályzatban, a BÉT Üzlet-
szabályzatában találhatók, a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokként. 

A kibocsátónak először is át kell tekintenie, hogy a működési formája alkalmas-e az adott 
értékpapír tőzsdei bevezetésére: egy kft. formájában működő gazdasági társaság első 
dolga az kell, hogy legyen, hogy átalakul zártkörűen működő részvénytársasággá (zrt.), és 
a működési forma nyilvánossá tételével nyilvánosan működő részvénytársaságként (nyrt.) 
kezdeményezze a tőzsdei bevezetést. Ezen túl fel kell készülnie a belső ellenőrzési és 
irányítási folyamatai reformjára, a folyamatos jelentésszolgálatra, a befektetők tájékoztatá-
sára, valamint a BÉT és a felügyelet felé történő megfelelésre. A tőzsde szabályzatában a 
tőzsdei termék bevezetésének és forgalomban tartásának feltételeként előírhatja, hogy a 
kibocsátó jó üzleti hírnévvel – azaz a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó 
megbízható, gondos irányítására való alkalmasságát, átlátható üzleti kapcsolatrendszerét 
igazoló feltételekkel - rendelkezzen.

A bevezetési feltételeket teljesítő kibocsátók számára a BÉT biztosítja az adott ér-
tékpapír sorozat tőzsdei regisztrációját a megfelelő kategóriában (Prémium és Stan-
dard kategória esetén nyilvános tranzakcióval), a későbbiekben pedig a kibocsátó folya-
matos ellenőrzését. A folyamatos ellenőrzés keretében a BÉT adminisztratív, konzultatív 
szolgáltatásokat nyújt, szakmai tevékenységet végez, szervezési és felügyeleti tevékeny-
séget lát el a kibocsátó irányában. A befektetők a BÉT-től - illetve a tőzsdei regisztrációtól - 
azonnali teljes körű és korrekt tájékoztatást várnak, és hatékony befektetővédelmet igé-
nyelnek a visszaélő kibocsátókkal szemben. Természetesen a kibocsátók érdeke is a be-
fektetők megőrzése és a reputáció fenntartása, továbbá a hirtelen reakciók, ármozgások 
és az ún. dominó effektus elkerülése. A BÉT ennek érdekében kiterjedt és hatékony esz-

 



közrendszert hozott létre a befektetők védelmére és megőrzésére, a piac tájékoztatására, 
valamint a kibocsátók megtartására a saját reputációja megőrzése mellett. Emellett a BÉT-
nek mint üzleti vállalkozásnak arról is gondoskodnia kell, hogy nyereségesen működjön. A 
felügyelet szerepe ebben a piac prudens működésének biztosítása és a befektetővéde-
lem. 

Mivel a kibocsátók itt két olyan szereplővel is találkoznak, aki felügyeletet lát el, érdemes 
tisztázni a két intézmény, a BÉT és az MNB mint pénzügyi felügyelet közötti feladatmeg-
osztást: 

− az MNB mint felügyelet a kapuőr szerepet látja el: jóváhagyja a nyilvános forgalom-
ba hozatalhoz a jogszabályok által megkövetelt tájékoztatót, ellátja a piacfelügyeleti 
feladatokat, hatósági eljárásokat folytat le, míg

− a BÉT a tőzsdei regisztráció során a bevezetési dokumentációt bírálja el, valamint 
nyomon követi a szabályzatoknak és a jogszabályoknak való megfelelést.

Mindkét szerv folyamatos ellenőrzést gyakorolt a tőzsdei kibocsátókkal szemben, és 
mindkét szervnek - eltérő jogkörben és mélységben, de - rendelkezésére áll bizonyos 
szankciórendszer. Ezen belül a BÉT eszköztára a figyelmeztetéstől a pénzbírságon és az 
átsoroláson (Prémiumból kategóriából Standard kategóriába) a tőzsdei terméklistáról való 
törlésig terjed.

Azzal, hogy a kibocsátó kérelmezi az értékpapírja tőzsdei regisztrációját, magára nézve 
kötelezőnek elfogadja a tőzsdei szabályokat és az elszámolási szabályokat.

A bevezetési feltételek tőzsdei szekciónként – a szekcióban kereskedett eszközök jellegé-
re tekintettel – eltérőek lehetnek. Az értékpapírok tőzsdei bevezetéséhez – valamennyi ér-
tékpapír-szekciókban - általában a felügyelet által jóváhagyott, a befektetők alapvető tájé-
koztatását szolgáló, a jogszabályok által meghatározott tartalmú tájékoztató szükséges, 
amely minden, a befektetőket érintő, az értékpapírra illetve a kibocsátóra vonatkozó infor-
mációt tartalmazza. Az egyes tőzsdei kategóriák esetében további követelmény lehet a 
bevezetendő értékpapír sorozat minimális árfolyamértéke és a minimális közkézhányad, 
valamint a BÉT meghatározhatja az értékpapír fajtáját (pl. Prémium kategóriába jelenleg 
csak törzsrészvény sorozatok vezethetők be). A bevezetésről - azaz a regisztrációról, a 
BÉT terméklistára való felkerülésről - a BÉT vezérigazgatója dönt, a szabályzatokban a 
kibocsátóval szemben támasztott feltételek teljesítése alapján. Az adott értékpapírra való 
kereskedés ezt követően kezdődhet meg.

Elvileg elképzelhető – bár kevés gyakorlattal bíró – lehetőség, hogy a tőzsdei bevezetést 
nem a kibocsátó, hanem az értékpapír nagyobb mennyiségének tulajdonosa kezdemé-
nyezi (pl. exit esetén). Ilyen esetben, ha az adott értékpapír tőzsdére történő bevezetése a 
kibocsátó hozzájárulása nélkül történik, a kibocsátó nem kötelezhető a tőzsdei adatszol-
gáltatás teljesítésére, a tőzsde csupán tájékoztatja a kibocsátót arról a tényről, hogy az 
általa kibocsátott értékpapírral az adott tőzsdén kereskednek.

 



FORGALOMBAN TARTÁS, ÁTSOROLÁS 

Forgalomban tartás

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok a tőzsdei forgalmazhatóság alapfeltételé-
ül - a befektetők egyenlő eséllyel történő tájékozódásának érdekében – a kibocsátókra 
vonatkozó széleskörű információk nyilvánosságra hozatalát követeli meg.

A bevezetést követően ennek megfelelően a kibocsátót a forgalomban tartással kapcso-
latban számos kötelezettség terheli. A legfontosabb a transzparencia követelménye: a 
kibocsátó köteles biztosítani, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a ki-
bocsátó helyzetének és helyzete várható alakulásának a szabályozott piacra beveze-
tett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja. 
Ennek érdekében a kibocsátó olyan belső eljárásrendet köteles kidolgozni és alkalmazni, 
amely megfelelően biztosítja a rendszeres (pénzügyi jelentések és egyéb rendszeres tájé-
koztatások, felelős társaságirányítási jelentés, közgyűlési és osztalék információk stb.), 
rendkívüli és egyéb információszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

Átsorolás

A kibocsátó kérheti, hogy részvényeit a T illetve Standard kategóriából a Prémium 
kategóriába sorolják át. Ennek feltétele a Prémium kategóriához a szabályzatban 
előírt, megfelelő időtartamú megelőző működés, a kategória feltételeinek való meg-
felelés, és a nyilvános tranzakció. 

A Prémium kategóriába bevezetett részvények esetenként átsorolhatók Standard kategó-
riába. Ennek oka lehet például a nyilvános tranzakció végrehajtásának elmaradása, vagy 
ha az adott részvénysorozat két egymást követő vizsgálati időszakban nem felel meg a 
szabályzatokban a Prémium kategóriára meghatározott feltételeknek, vagy ha a kibocsátó 
csődeljárás alá kerül. De a szabályzatok arra is lehetőséget adnak, hogy a BÉT által al-
kalmazott szankció eredményeképpen kerüljön a részvény alacsonyabb kategóriába átso-
rolásra.

A RÉSZVÉNY ÁTVEZETÉSE, TŐZSDEI TERMÉK TÖRLÉSE 

Tőzsdei szabályzat tartalmazza a tőzsdei részvény átvezetésének és kivezetésének felté-
teleit és eljárási rendjét. 

Az átvezetés a szabályozott piacra bevezetett részvény adott szabályozott piacon 
való forgalomban tartásának megszüntetését jelenti, feltéve, hogy a részvényt más 
szabályozott piacon forgalmazzák. A terméklistán szereplő részvénysorozat átvezeté-
sének a kibocsátó értesítése alapján van helye, ha az tartalmazza az értékpapír adatait 
(név és ISIN azonosító), az átvezetés tervezett időpontját, a kibocsátó átvezetésről szóló 
döntését, annak a szabályozott piacnak az elérhetőségét, amelyen a részvénysorozattal 
kereskednek. Amennyiben a tőzsde - az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) honlap-
ja vagy egyéb, a szabályozott piacokra és az azokra bevezetett értékpapírokra vonatkozó 
hivatalos jegyzék alapján megállapítja, hogy az érintett részvényt valóban más szabályo-
zott piacon is forgalmazzák, a vezérigazgató határozatot hoz az átvezetésről.

Kivezetésnek pedig a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának va-
lamennyi szabályozott piacon történő megszüntetése számít. A terméklistán szereplő 
részvénysorozat kivezetésének szintén a kibocsátó értesítése alapján van helye, amely 
 



tartalmazza az értékpapír adatait (név és ISIN azonosító), valamint a kivezetés tervezett 
időpontját, a kibocsátó kivezetésről szóló döntését. A tőzsde vezérigazgatója határozattal 
dönt az utolsó kereskedési napról és a kivezetési napról, és a részvénysorozatot törli a 
terméklistáról.

A részvénysorozatok törlésére kerül sor átvezetés, kivezetés, ún. kivételes eljárás (ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaság tőzsdére bevezetett részvényei teljes egészében 
egy részvényes tulajdonába kerültek), a részvénysorozat automatikus kivezetése (ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szabályai alapján a 
nyilvános vételi ajánlatot tett befektető a tulajdonába még nem került részvények meg-
szerzésére vonatkozólag kezdeményezte a nyilvános társaságokban történő befolyás-
szerzést szabályozó hatályos jogszabályok szerinti vételi jogának gyakorlását, azaz az ún. 
kiszorítási eljárást), a kibocsátó jogutód nélküli vagy jogutóddal történő megszűnése, vagy 
a bevezetésről szóló döntésben meghatározott, a kereskedés megkezdéséhez szükséges 
feltételek nemteljesítése miatt. 

A BÉT törölheti a kereskedésből azt a tőzsdei terméket, amely nem felel meg a BÉT sza-
bályzatoknak, kivéve, ha a törlés jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac 
szabályozás működését. A terméklistáról való törlésre kerül sor tipikusan akkor, ha az ér-
tékpapír határozott futamidejű, és lejár a futamidő, vagy a kibocsátó a futamidő lejárta előtt 
a teljes értékpapír sorozatot visszavásárolja, vagy ha az értékpapír sorozatot átalakítják, 
ha a kibocsátó megszűnik vagy strukturált termék esetén az alaptermék szűnik meg, vagy 
ha az értékpapírra kötött tőzsdei ügyletek elszámolása nem biztosított. Ha a kibocsátó a 
jogutód nélküli megszűnéséről határoz vagy ha a kibocsátó ellen felszámolási eljárás indul 
a kibocsátó köteles kérni az értékpapír sorozatai törlését a BÉT-től. 

Az értékpapír törlése a terméklistáról való levétellel történik.
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