
A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE 

 

A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 

 

 

 

 

 

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN 

MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

 

RENDELKEZÉSE 

A 

TŐZSDE ÁLTAL  

ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 
  



A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE 

A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 2 

 

A Igazgatóság 

elfogadó/módosító 

határozatának száma és kelte: 

A Vezérigazgató hatályba 

léptető határozatának 

száma: 

Hatálybalépés dátuma: 

28/2002. október 07.  2002. október 14. 

50/2002. december 02.  2003. január 01. 

24/2003. március 03. 44/2003 2003. március 17. 

51/2003. május 07.  2003. május 07. 

 201/2003 2003. november 24. 

104/2003. december 08. 228/2003 2004. január 01. 

 27/2004 2004. március 01. 

104/2003. december 08. 29/2004 2004. március 04. 

41/2004. április 05. 55/2004 2004. április 20. 

 119/2004 2004. július 01. 

81/2004. augusztus 30.  2004. szeptember 06. 

91/2004. október 04. 217/2004 2004. november 01. 

110/2004. december 13.  2005. január 01. 

 279/2004 2005. január 03. 

 129/2005 2005. július 01. 

68/2005. augusztus 01. 180/2005 2005. augusztus 31. 

57/2005. augusztus 01. 181/2005 2005. szeptember 01. 

 202/2005 2005. szeptember 19. 

68/2005. augusztus 01. 258/2005 2005. november 02. 

95/2005. november 07.  2005. november 08. 

 308/2005 2005. december 19. 

105/2005. december 14.  2006. január 01. 

100/2005. november 07. 319/2005 2006. január 02. 

 313/2005 2006. január 02. 

5/2006. január 23.  2006. február 01. 

19/2006. március 2. 81/2006 2006. április 20. 

42/2006. április 11. 81/2006 2006. április 20. 

 173/2006 2006. július 3. 

 273/2006 2006. szeptember 18. 

 286/2006 2006. szeptember 20. 

69/2006. augusztus 28. 299/2006 2006. szeptember 27. 

77/2006. október 2. 371/2006 2007. január 2. 

 372/2006 2007. január 2. 

 77/2007 2007. április 2. 

 138/2007 2007. július 2. 

 147/2007 2007. július 2. 

40/2007. augusztus 6. 217/2007 2007. október 1. 

 256/2007 2007. november 13. 

 294/2007 2008. január 2. 

53/2007. október 24 3/2008 2008. január 7. 

 5/2008 2008. január 9. 

9/2008. február 12. 57/2008 2008. március 1. 

10/2008. február 12.  2008. március 1. 

36/2008. május 13.  2008. május 23. 

 150/2008 2008. július 1. 



A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE 

A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 3 

44/2008. június 19.  2008. július 1. 

215/2008. augusztus 12.  2008. augusztus 18. 

61/2008. október 6.  2008. október 15. 

 292/2008 2008. október 21. 

73/2008. november 10.  2008. november 15. 

369/2008. december 16.  2009. január 5. 

16/2009. március 12. 114/2009 2009. május 1. 

15/2009. március 12. 122/2009 2009. május 1. 

5/2009. január 15.  2009. július 1. 

40/2009. július 16. 201/2009 2009. augusztus 1. 

280/2009. október 9.  2009. október. 21. 

 358/2009 2009. december 21. 

5/2009. január 15.  2010. január 1. 

41/2009. július 16.  2010. január 1. 

10/2010. február 2. 45/2010 2010. március 1. 

 59/2010 2010. március 16. 

 211/2010 2010. június 21. 

 210/2010 2010. július 1. 

 424/2010 2010. november 24. 

 461/2010 2011. január 3. 

 33/2011 2011. február 15. 

 64/2011 2011. március 9. 

 171/2011 2011. május 24. 

 218/2011 2011. június 20. 

 213/2011 2011. július 1. 

 363/2011 2011. szeptember 7. 

34/2011. június 7. 396/2011 2011. szeptember 15. 

 484/2011 2011. november 3. 

 525/2011 és 527/2011 2011. november 28. 

 562/2011 2012. január 2. 

 90/2012 2012. március 27. 

31/2012. április 25. 155/2012 2012. május 15. 

 156/2012 2012. május 15. 

 210/2012 2012. július 2. 

75/2012. december 7.  2013. január 2. 

 163/2013 2013. július 1. 

 251/2013 2013. július 1. 

 311/2013 2013. augusztus 5. 

 374/2013 2013. szeptember 24. 

 456/2013 2013. október 24. 

 511/2013 2013. november 14. 

 549/2013 2013. december 6. 

 546/2013 2013. december 11. 

 607/2013 2014. január 2. 

 10/2014 2014. január 10. 

9/2014. február 6.  2014. február 28. 

19/2014. március 21. 263/2014 2014. június 2. 

 292/2014 2014. június 17. 
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 293/2014 2014. július 1. 

 470/2014 2014. október 27. 

 563/2014 2014. december 4. 

 616/2014 2015. január 5. 

 196/2015 2015. március 31. 

 261/2015 2015. június 3. 

 286/2105 2015. július 1. 

31/2015. június 22. 416/2015 2015. október 15. 

 520/2015 2016. január 1. 

 10/2016 2016. január 20. 

 140/2016 2016. március 31. 

 260/2016 2016. július 1. 

 262/2016 2016. július 8. 

 529/2016 2017. január 2. 

28/2015. június 22. 54/2017 2017. január 31. 

 57/2017 2017. január 31. 

 219/2017 2017. július 3. 

 234/2017 2017. július 3. 

 244/2017 2017. július 3. 

 333/2017 2017. szeptember 1. 

 359/2017 2017. október 3. 

 405/2017 2017. november 13. 

 431/2017 2017. december 4. 

70/2017. december 8.  2017. december 11. 

 460/2017 2018. január 1. 

 59/2018 2018. február 16. 

 184/2018 2018. július 2. 

 207/2018 2018. július 9. 

 232/2018 2018. augusztus 15. 

 415/2018 2019. január 2. 

 91/2019 2019. április 4. 

 188/2019 2019. július 1. 

60/2019. november 4.  2020. január 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. fejezet 

A RENDELKEZÉS CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 

 
 

1.1 A Rendelkezés célja 
 

1.1.1 A „Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde által alkalmazott 

Díjakról” c. rendelkezése (továbbiakban: Rendelkezés) a Budapesti Értéktőzsde 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) által nyújtott 

szolgáltatások után felszámított (így különösen: a Tőzsdetagsággal kapcsolatos, a 

tranzakciós, a bevezetési és forgalombantartási, a Kereskedési Rendszerhez való 

kapcsolódás illetve a Közzététel) díjak feltételeinek meghatározása. 

 

1.2 A Rendelkezés tárgya 
 

1.2.1 A Rendelkezés tárgya a Tőzsde által nyújtott szolgáltatások után felszámított díjak 

feltételeinek meghatározásával, a Tőzsdét, illetve a Tőzsdei Szabályok hatálya alá 

tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, illetőleg a fenti 

tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a Rendelkezésben is hivatkozott 

céllal összhangban. 
 

1.3 A Rendelkezés hatálya 
 

1.3.1 Jelen Rendelkezés személyi hatálya kiterjed a Tőzsdére, valamint a Tőzsdei Szabály 

hatálya alá tartozó személyre, illetőleg – a felek között létrejött erre irányuló 

megállapodás esetén – kiterjeszthető a Tőzsdével egyéb jogviszonyban álló 

személyekre is.  
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II.: KÜLÖNÖS RÉSZ 

 

1. fejezet: 

A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYOK 

 

 

2 Az általános szabályok 

 

2.1 A Vezérigazgató jogosult a Rendelkezés 012.3.3.2 pontjában foglaltak szerint a 

Származékos Termékek díjának megállapítására. A Vezérigazgató a fentiek szerinti 

díjakat határozatban állapítja meg, és a Vezérigazgató által így meghatározott díjakat 

a vezérigazgatói határozatban megjelölt határidőtől kezdődően kell alkalmazni. A 

Vezérigazgató fentiek szerinti határozata a Rendelkezés külön módosítását nem 

igényli, a Rendelkezés vezérigazgatói határozatnak megfelelő módosításához az 

Igazgatóság külön határozatára nincs szükség. 
 

2.2 A Vezérigazgató jogosult a Végfelhasználói adatértékesítés díjának megállapítására. 

A Vezérigazgató a fentiek szerinti díjakat határozatban állapítja meg, és a 

Vezérigazgató által így meghatározott díjakat a vezérigazgatói határozatban 

megjelölt határidőtől kezdődően kell alkalmazni. A Vezérigazgató által ekként 

meghatározott végfelhasználói adatértékesítési díjai a Díjszabályzat mellékletét 

képezik. A Végfelhasználói adatértékesítés díjának módosításához az Igazgatóság 

külön határozatára nincs szükség. 
 

2.3 A Vezérigazgató jogosult a Rendelkezés 5. és 6. fejezetében foglalt díjakra 

vonatkozó feltételek megállapítására. A Vezérigazgató a fentiek szerinti díjakat 

határozatban állapítja meg, és a Vezérigazgató által így meghatározott díjakat a 

vezérigazgatói határozatban megjelölt határidőtől kezdődően kell alkalmazni. A 

Vezérigazgató fentiek szerinti határozata a Rendelkezés külön módosítását nem 

igényli, a Rendelkezés vezérigazgatói határozatnak megfelelő módosításához az 

Igazgatóság külön határozatára nincs szükség. 

 

2.4 Különös méltánylást érdemlő esetekben a Vezérigazgató jogosult bármely 

Kibocsátóval vagy Tőzsdetaggal egyedi szerződésben a Szabályzattól eltérő feltételű 

díjakban megállapodni. A Vezérigazgató fenti jogkörének gyakorlása nem sértheti 

az egyenlő elbírálás és esélyegyenlőség alapelvét. A jelen pontban hivatkozott, 

Tőzsdetaggal kötött megállapodást a Tőzsde a vonatkozó Tőzsdei Szabály 

rendelkezéseinek megfelelően a megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 3 

tőzsdenapon belül közzéteszi.  

 

2.5 A Rendelkezésben meghatározott díjakat a Tőzsde által kiállított számla alapján, a 

Tőzsde számlájára való átutalás útján kell rendezni 

 

2.6 A jelen Rendelkezésben felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

3 Az általános szabálytól eltérő díjfizetés 
 

A Rendelkezésben nem rögzített szolgáltatások díjait a Tőzsde egyedileg határozza meg.  
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4 Késedelmi kamat 
 

A Rendelkezésben meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Tőzsde késedelmi 

kamatot számít fel. A késedelmi kamatra, mely a fizetési határidőt követő naptól 

kezdődően kerül felszámításra, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A késedelmi kamatot a Tőzsde kamatértesítő levelében meghatározott (legalább a számla 

keltétől számított 8 napos) határidőn belül kell megfizetni. 

 

 Díjfizetés EUR devizanemben 

 

A díjfizetésre kötelezett fél választása szerint jogosult a jelen Díjszabályzatban HUF-ban 

meghatározott díjakat EUR devizanemben kifizetni. Ebben az esetben az adott díj 

összegének elszámolására a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által az utalás indításának 

napján (amennyiben még nem érhető el, az azt megelőző munkanapon) az MNB 

honlapján közzétett hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam mínusz 3,5%-os árfolyamon 

kerül sor. 
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2. fejezet: 

A TŐZSDETAGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÍJAK 

 

 

5 Egyszeri belépési díj 

 

5.1 Valamennyi Tőzsdetag, valamint Kereszttag számára bármely szekcióba történő 

belépés egyszeri belépési díja 0 Ft. 
 

 

6 Részvény Szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos díjak 

 

6.1 Szekció éves minimum díj 

Valamennyi befektetési vállalkozás Részvény Szekcióban történő kereskedésének 

Szekció éves minimum díja 1,8 millió Ft. 

 

 

7 Hitelpapír Szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos díjak 

 

7.1 Szekció éves minimum díj 

Valamennyi befektetési vállalkozás Hitelpapír Szekcióban történő kereskedésének 

Szekció éves minimum díja 500 ezer Ft. 

 

 

8 Származékos Szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos díjak 

 

8.1 Szekció éves minimum díj 

Valamennyi befektetési vállalkozás Származékos Szekcióban történő kereskedésének 

Szekció éves minimum díja 1,5 millió Ft. 

 

 

9 Áru Szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos díjak  

 

9.1 Szekció éves minimum díj 

Valamennyi befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató Áru Szekcióban történő 

kereskedésének Szekció éves minimum díja 200 ezer Ft. 

 

 

10 A Tőzsdetagsággal kapcsolatos díjak esedékessége 
 

10.1 A Szekció éves minimum díjat a Tőzsdetagtag az adott tárgyév első Tőzsdenapjáig 

illetve évközben történő, az adott Szekcióra vonatkozó kereskedési jog megszerzése 

esetén a kereskedési jog megszerzése előtt köteles befizetni. 

 

10.2 A Szekció éves minimum díja egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett 

év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy az adott kereskedési jog mikor jött 

létre. 
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3. fejezet: 

A TRANZAKCIÓS DÍJAK 

 

 

11 Általános szabályok 

 

11.1 Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével 

köteles. 

 

11.1.1 Ajánlatbetevő félnek minősül, akinek az ajánlata időben megelőzi az ügyletet 

létrehozó ajánlatot. Ajánlatmegütő félnek minősül, akinek az ajánlata révén egy másik 

fél által korábban betett ajánlatból ügylet jön létre. 

 

Az ajánlatbetevő és az ajánlatmegütő fél azonosítása azonnali piacon létrejött ügylet 

esetén az ajánlat száma, származékos piacon létrejött ügylet esetén az ajánlat száma és 

a naptári nap alapján történik. Azonnali piacon létrejött ügylet esetén az alacsonyabb 

ajánlatszámmal rendelkező fél minősül ajánlatbetevő félnek. Származékos piacon 

létrejött ügylet esetén az a fél minősül ajánlatbetevőnek, akinek az ajánlata korábbi 

naptári napra esik. Amennyiben a két fél ajánlata azonos naptári napra esik, az 

alacsonyabb ajánlatszámmal rendelkező fél minősül ajánlatbetevőnek. 
 

11.2 A tranzakciós díj számításánál daytrade ügyletekre daytrade kedvezmény adható. A 

daytrade kedvezmény egy adott Tőzsdenapon belül, adott instrumentum 

tekintetében, ugyanazon a pozícióvezetési számlán született vételi és eladási 

ügyletek napi összesített kontraktusszámainak közös kisebb mennyisége után jár, ide 

nem értve azon ügyleteket, ahol az adott kötés vételi és eladási oldalán is ugyanazon 

pozícióvezetési számla áll. A vételi és eladási oldal közül a magasabb napi összesített 

kontraktusszámmal bíró oldal esetében a kedvezményadás a kötések létrejöttének 

időrendi sorrendjében, a közös kisebb mennyiség mértékéig történik. A daytrade 

kedvezmény az időlegesen összevont (888888-as) számlán kötött ügyletekre nem 

érvényes. 

 

11.3 A díjfizetési kötelezettség szempontjából az Önkötés (olyan ügylet, amelyben az 

ügylet vételi és eladói oldalán is ugyanaz a Tőzsdetag szerepel), két ügyletnek, egy 

vételnek és egy eladásnak minősül. 

 

11.4 A forgalmi díjat akkor kell fizetni, amikor a Tőzsdetag által fizetendő forgalmi díj 

meghaladja a Tőzsdetag által befizetett Szekció éves minimum díj összegét. 

 

11.5 A forgalmi díjat a Tőzsdetagnak havonta kell megfizetnie a Tőzsde által kiállított 

számla alapján, az abban megjelölt, legfeljebb a tárgyhót követő hónap 10. napjaként 

meghatározott fizetési határidőben. 
 

11.6 Nem magyar forintban kereskedett tőzsdei termékek forintban kifejezett 

ügyletértékének meghatározása az ügyletkötés napján érvényes hivatalos MNB 

Árfolyam figyelembevételével történik. 

 

 

12 Tranzakciós díjak az egyes Szekciókban 

 



A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE 

A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 13 

12.1 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Részvény Szekcióban 

12.1  

12.1.1 Alapesetben Folyamatos kereskedés Szakaszban a forintban kifejezett ügyleti érték 

0,015%-a15 százezreléke, de legalább 5070,- Ft, illetve legfeljebb 3545.000,- Ft, ahol 

mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból 

létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. 
 

12.1.2 A Záró aukció Szakaszban született kötések esetén a forintban kifejezett ügyleti érték 

0,020%-a, de legalább 70,- Ft, illetve legfeljebb 45.000,- Ft, ahol mind vételi, mind 

eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a 

díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. 

 

12.1.3 A Strukturált termékek (certifikátok/warrantok) forgalmi díja az árjegyzők által 

lebonyolított tranzakciók esetében a forintban kifejezett ügyleti érték 0,015%-a, de 

legalább 70,- Ft, illetve legfeljebb 45.000,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon 

az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás 

szempontjából egy ügyletnek minősül. Nem árjegyzők által lebonyolított tranzakciók 

esetében a tranzakciók fix díja fix 200 Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az 

adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás 

szempontjából egy ügyletnek minősül. 

 

 

12.2 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Hitelpapír Szekcióban 

A forintban kifejezett ügyleti érték 0,01%-a tízezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve 

legfeljebb 2.000,- Ft ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül 

az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. 

 

 

12.3 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Származékos Szekcióban 

 

12.3.1 A Származékos Szekcióban a Tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei 

tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat. 

 

12.3.2 A Származékos Szekció Kontraktusainak tekintetében a daytrade ügyletek esetén 

fizetendő díjakból a Budapesti Értéktőzsde 50%-os kedvezményt ad. 
 

12.3.2.1 A Származékos Szekció határidős és opciós devizatermékei tekintetében a daytrade 

ügyletek esetén fizetendő díjakból a Budapesti Értéktőzsde 66%-os kedvezményt ad. 

 

12.3.3 Határidős termékek 

12.3.3.1 Az egyes határidős termékek tranzakciós díjait az 1. és a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

Azon egyedi részvény alapú Kontraktusok esetén, melyek Alaptermékét a BÉT szabályozott piacán kereskedik, 

illetve az index alapú határidős Kontraktusok esetén a tranzakciós díjak megállapítása az alábbi elvek szerint 

történik:  
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12.3.3.2  

a) Az egyedi részvény és index alapú határidős Kontraktusok tranzakciós díjai minden 

év június 15-ét és december 15-ét követő első Tőzsdenapon felülvizsgálatra 

kerülnek. 

b) A felülvizsgálat során az egyes egyedi részvény és index alapú határidős 

Kontraktusok tranzakciós díjai úgy a következők szerint kerülnek meghatározásra:, 

hogy az adott azon egyedi részvény alapú Kontraktusok esetén, melyek 

Alaptermékét a BÉT szabályozott piacán kereskedik, a tranzakciós díjak az 

Árfolyamértéken vett kontraktusméret 0,006%-a, míg az index alapú határidős 

Kontraktusok esetében a tranzakciós díj az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 

0,00375%-a. 

b) esetében a tranzakciós díj az ajánlatbetevő fél és az ajánlatmegütő fél számára 

egyaránt az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 3 százezreléke legyen a nyitó és 

záró ajánlattételi részszakaszban betett ajánlatok esetében, továbbá az ajánlatbetevő 

fél számára az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 3 százezreléke, az 

ajánlatmegütő fél számára az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 4,5 

százezreléke legyen a szabad szakaszban betett ajánlatok esetében. 

 

c) A felülvizsgálat alapjául az Árfolyamértéken vett kontraktusméret meghatározása 

során az Alaptermékeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy hónap azonnali 

piaci napi Záróárainak számtani átlagát kell figyelembe venni. 

 

d) A fentiek szerint kapott értékek 1,- Ft-ra való, és minimum 1,- Ft-ig történő 

kerekítésével kerülnek meghatározásra az adott felülvizsgálati hónapot követő 

hónap első naptári napjától a következő felülvizsgálati hónap utolsó naptári napjáig 

(január 1-től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig) érvényes tranzakciós 

díjak. 

12.3.3.3 Azon egyedi részvény alapú Kontraktusok esetén, melyek Alaptermékét a BÉTa 

Piacon kereskedik, a tranzakciós díjak megállapítása az alábbi elvek szerint történik:  

a) Az egyedi részvény alapú határidős Kontraktusok tranzakciós díjai minden év június 

15-ét és december 15-ét követő első Tőzsdenapon felülvizsgálatra kerülnek. 

b) A felülvizsgálat során az egyes egyedi részvény alapú határidős Kontraktusok 

tranzakciós díjai úgy kerülnek meghatározásra, hogy az adott Kontraktus esetében a 

tranzakciós díj az ajánlatbetevő fél és az ajánlatmegütő fél számára egyaránt az 

Árfolyamértéken vett kontraktusméret 6 százezreléke legyen a nyitó és záró 

ajánlattételi részszakaszban betett ajánlatok esetében, továbbá az ajánlatbetevő fél 

számára az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 6 százezreléke, az ajánlatmegütő 

fél számára az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 9 százezreléke legyen a szabad 

szakaszban betett ajánlatok esetében. 

 

c) A felülvizsgálat alapjául az Árfolyamértéken vett kontraktusméret meghatározása 

során az Alaptermékeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy hónap BÉTa 

piaci napi Záróárainak számtani átlagát kell figyelembe venni. 
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d) A fentiek szerint kapott értékek 1,- Ft-ra való, és minimum 1,- Ft-ig történő 

kerekítésével kerülnek meghatározásra az adott felülvizsgálati hónapot követő 

hónap első naptári napjától a következő felülvizsgálati hónap utolsó naptári napjáig 

(január 1-től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig) érvényes tranzakciós 

díjak. 

 

12.3.3.412.3.3.3 Új egyedi részvény és index alapú határidős termék bevezetésekor, 

valamint a féléves felülvizsgálat során a 012.3.3.2 és a 12.3.3.3 pontban meghatározott 

elveknek megfelelően a Vezérigazgató határozza meg az adott termék díját. 

 

12.3.4 Opciós termékek 

12.3.4.1 Az egyes opciós termékek tranzakciós díjait a 32. számú melléklet tartalmazza 

 

12.4 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az Áru Szekcióban 
 

12.4.1 Az Áru Szekcióban a Tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei 

tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat. 
 

12.4.2 Az Áru Szekció Kontraktusainak tekintetében a daytrade ügyletek esetén fizetendő 

díjakból a Budapesti Értéktőzsde 50%-os kedvezményt ad. 

 

12.4.3 Az Áru Szekció egyes termékeinek tranzakciós díjait a 43. számú melléklet 

tartalmazza. 
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4. fejezet: 

AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEVEZETÉSÉVEL ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS DÍJAK 

 

 

13 Általános szabályok 

 

13.1 A Kibocsátók által fizetendő tőzsdei díjakra kategóriától függetlenül az alábbi 

szabályok vonatkoznak. 

 

13.2 Valamely már bevezetett értékpapír-sorozat dematerializált értékpapírrá történő 

átalakítása esetén a bevezetési díj vonatkozásában a Kibocsátót díjfizetési 

kötelezettség nem terheli. 

 

 

14 Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetési és 

forgalombantartási díjai 

 

14.1 Bevezetési díj 

Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor a Kibocsátónak nem 

kell bevezetési díjat fizetnie. 

 

14.2 Forgalombantartási díj 

Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei 

forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet. 

 

14.2.1 Kibocsátó – a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját 

leszámítva - az éves forgalombantartási díjként a 5. számú melléklet táblázata szerinti, 

a Kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni. 20.000.000.000 Ft alatti 

Kapitalizáció rész esetén a forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,05%-a, 

20.000.000.000 Ft feletti Kapitalizáció esetén a 20.000.000.000 Ft alatti Kapitalizáció 

részre vonatkozóan esetén a forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,05%-a50 

százalékezreléke, míg a 20.000.000.000 Ft feletti Kapitalizáció részre a 

forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,005%-a, de minden esetben legalább 

3.000.000 Ft, illetve legfeljebb 15.000.000 Ft. 
 

14.2.1.1 A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves 

forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,0114%-a. 
 

14.2.2 A Kapitalizáció, mint vetítési alap meghatározása 
 

14.2.2.1 A Kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal 

történik.  
 

14.2.2.2 A Kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi Átlagár és 

az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs 

adatok egyszerű számtani átlaga. 
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14.2.2.3 A Kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott 

napi Árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra 

nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető Átlagárat kell alatta érteni.  
 

14.2.2.3.1 Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy 

részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott 

névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt 

legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt 

mértékben. 
 

14.2.2.3.2 Amennyiben az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott 

értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni. 

14.2.2.3.2  

14.2.3 Részvénybevezetések esetében a forgalomban tartási díj a terméklistára való 

felvételtől (bevezetési naptól) kerül számításra. 
 

 

15 Határozott futamidejű értékpapír – a 18 pont kivételével - bevezetési és 

forgalombantartási díjai 

 

15.1 Bevezetési díj 

 

15.1.1 Az értékpapír kibocsátója egy adott értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetéséért 

bevezetési díjat fizet. 

 

15.1.2 A bevezetési díj összege, az értékpapír-sorozat össznévértékének 0,01%-a. 
 

15.1.2.1 Annuitásos hitelpapír esetében a bevezetési díj összege a bevezetés napján fennálló 

összmaradványtőke 0,01%-a. Az összmaradványtőke az értékpapír Kibocsátási 

Mellékletében meghatározott, a bevezetés napján fennálló maradványtőke és a 

bevezetésre kerülő értékpapír darabszámának a szorzata. 

 

15.1.3 Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamidejű értékpapír-sorozat(ok) után 

fizetendő bevezetési díj összességében éves szinten legfeljebb 86 millió forint. 

 

15.2 Forgalombantartási díj 

 

15.2.1 Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei 

forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet. 

 

15.2.2 Az éves forgalombantartási díj összege, az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint 

vetítési alapnak a 0,0114%-a. 
 

15.2.3 Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az 

éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint 

vetítési alapnak a 0,0057%-a. 
 

15.2.4 Az Össznévérték, mint vetítési alap meghatározása 
 

15.2.4.1 Az Össznévérték meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy 

alkalommal történik.  
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15.2.4.2 Az Össznévérték a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi névérték 

(annuitásos hitelpapír esetében az adott napra vonatkozóan a KELER által 

meghatározott maradványtőke) és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként 

meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi 

összmaradványtőke) adatok egyszerű számtani átlaga. 

 

 

16 Strukturált termékek bevezetési és forgalombantartási díjai 

 

16.1 A Tőzsdére bevezetésre kerülő strukturált termékek bevezetési és forgalombantartási 

díjainak vonatkozásában kizárólag a Rendelkezés 16. pontjában meghatározott 

díjtételeket kell alkalmazni. 
 

16.2 Bevezetési díj 

A strukturált termék bevezetési díja egy naptári éven belül bevezetett értékpapírok után: 

a) 50 db Strukturált Termékig termékenként: 200.000,- Ft 

b) az 51. Strukturált Terméktől további termékenként: 125.000,- Ft.  

c) a 101. Strukturált Terméktől további termékenként: 100.000,- Ft. 

 

16.3 Forgalombantartási díj 

A strukturált termék éves forgalombantartási díja 125.000,- Ft. 

 

 

17 Hatályon kívül helyezve 

 

 

18 Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai 

 

18.1 A Tőzsdére bevezetésre kerülő állampapírok után fizetendő bevezetési és éves 

forgalombantartási díjat a Tőzsde és a Kibocsátó között létrejövő külön 

megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a Rendelkezés 1515. 

pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 

 

 

19 Kárpótlási jegy bevezetési és forgalombantartási díjai 

 

19.1 Bevezetési díj 

A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint. 

 

19.2 Forgalombantartási díj 

Kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli.  

 

 

20 Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem 

magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok bevezetési és 

forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 

 

20.1 A határozott futamidejű értékpapír bevezetése, illetve a már Tőzsdén lévő értékpapír-

sorozatba történő újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a 

bevezetett értékpapír 15.1 pont szerinti össznévértékét az adott értékpapír 
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bevezetésről szóló határozat keltének napját megelőző napon érvényes hivatalos 

MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. 

 

20.2 Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a bevezetett értékpapír 

jellegének megfelelően a 14.214.2.2.2 illetve a 15.215.2.2 vagy 15.2.3 pontban előírt 

számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír adott napi 

Átlagárát, illetve névértékét (maradványtőke értékét) az adott napon érvényes 

hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. 
 

 

21 Letéti igazolások bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális 

szabályok 

 

21.1 A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a Mögöttes 

értékpapír jellegének figyelembevételével a jelen fejezet vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni a Mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított 

értékét alapul véve. 

 

21.2 Az átszámítást a 2020. pontban meghatározott elvek szerint kell elvégezni. 

 

 

22 Tört időszakra fizetendő forgalombantartási díj 

 

22.1 A Kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves 

forgalombantartási díj időarányos részét fizeti. 

 

22.1.1 A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától 

(a Terméklistára való felvételtől) kezdődik. 

 

22.1.2 A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Terméklistáról 

való törlését megelőző utolsó nap. 

 

 

23 Tőzsdei értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés 

 

23.1 Bevezetési díj 

 

23.1.1 Már a Tőzsdén lévő határozott futamidejű értékpapír-sorozatba történő újabb 

bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a 

korábban bevezetett mennyiségre a 15.115.1 pontban meghatározott díjstruktúra 

szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni. 

 

 

24 A bevezetési és forgalombantartási díjak esedékessége 

 

24.1 Az éves forgalombantartási díjat – egyéb megállapodás hiányában - a Kibocsátónak 

negyedévente, az adott tárgynegyedévet követően – kivezetés esetén pedig a Törlés 

napját követően -, a vonatkozó számlában meghatározott, a számla keltétől számított 

legalább 30 napos határidőn belül,  a Tőzsde számlájára való átutalással kell 

kiegyenlítenie. 
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24.2 A Kibocsátó értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetésekor köteles a bevezetési díj 

átutalásáról legkésőbb az Első Kereskedésia Bevezetési Napot követő Tőzsdenapon 

rendelkezni és annak megtörténtét a Tőzsde felé igazolni. 

 

 

25 Kedvezmények 

 

25.1 Amennyiben a Kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a 

Terméklistán, úgy a Kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) 

tőzsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50%-os 

forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg. 

 

25.1.1 Amennyiben valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelőzte a 

törzsrészvény bevezetésének időpontját, úgy a díjkedvezmény az egyéb értékpapír-

sorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó. 
 

25.2 Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír esetében a bevezetés 

tárgynegyedévére, és az azt követő negyedévre a Kibocsátót a forgalombantartási díj 

tekintetében díjmentesség illeti meg. 

 

25.325.2 Meghatározott futamidejű értékpapír-sorozat bevezetési díjából, amennyiben 

a) az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 nap, úgy 30%, 

b) az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnál hosszabb, de legfeljebb 735 nap, 

úgy 20%, 

c) az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnál hosszabb, de legfeljebb 1.100 

nap, úgy 10% 

kedvezmény illeti meg a Kibocsátót. 

 

25.425.3 A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók. 

 

 

26 A Honlapon történő közzététel díja 

 

26.1 A Honlapon közzétett információk után felszámított díjakat a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

26.2 Amennyiben egy kibocsátó díjfizetési kötelezettsége a 6. számú mellékletben 

foglaltak szerint kiszámítva adott tárgyhónapon (számlázási időszakon) belül 

meghaladná a nettó 200.000.- Ft-ot, úgy az adott kibocsátó adott havi közzétételi 

díjaként nettó 200.000.- Ft fizetendő. 
 

26.3 Az állampapírok bevezetésével és forgalombantartásával kapcsolatban Honlapon 

közzétett információk után felszámított díjakat a Tőzsde és a Kibocsátó között 

létrejövő külön megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a 

Rendelkezés 26.1. pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 
 

26.4 A Honlapon közzétett információk után felszámított díjak esedékessége 

a) A Tőzsde Általános Üzletszabályzatának 6. könyve (Közzétételi Szabályok) szerint 

Közzétételre Köteles Személy által fizetendő díj a tárgyhónapot követő hónap 10. 

napjáig kerül kiszámlázásra, amely összeget 30 napon belül köteles megfizetni. 
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b) A Tőzsde Általános Üzletszabályzatának 6. könyve (Közzétételi Szabályok) szerint 

közzétételre nem köteles személy által fizetendő díj a közzététel napját követő 8 napon 

belül, utólag kerül kiszámlázásra, amely összeget a számlán feltüntetett időpontig 

köteles megfizetni. 
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5. fejezet: 

A TŐZSDEI KERESKEDÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TANFOLYAMOK ÉS VIZSGÁK DÍJAI  

 

A Rendelkezés jelen fejezetében meghatározott díjakra vonatkozó feltételekről a 

Vezérigazgató határozatban dönt.  

 

 

2726 MMTS és Xetra tanfolyam díja 

 

27.126.1 Valamennyi magyarországi székhelyű Tőzsdetag esetében a tanfolyam díja: 

29.000,- Ft/fő.  

 

27.226.2 Valamennyi nem magyarországi székhelyű Tőzsdetag esetében a tanfolyam díja: 

100,- EUR/fő. 
 

27.326.3 A tanfolyam díját  a Tőzsde által kiállított számla alapján, az abban 

meghatározott (legalább a számla keltétől számított 15 napos) határidőn belül kell 

kiegyenlíteni, utólag az oktatáson aláírt jelenléti ív alapján. 

 

 

2827 MMTS és Xetra Vizsga díja 

 

28.127.1 Valamennyi magyarországi székhelyű Tőzsdetag esetében a vizsga díja: 

36.000,- Ft/fő. 

 

28.227.2 Valamennyi nem magyarországi székhelyű Tőzsdetag esetében a tanfolyam díja: 

120,- EUR/fő. 

 

28.327.3 A vizsga díját a Tőzsde által kiállított számla alapján, az abban meghatározott 

(legalább a számla keltétől számított 15 napos) határidőn belül kell kiegyenlíteni, 

utólag, a vizsgán való részvétel alapján. 

 

 

2928 A Pótvizsga díja 

 

29.128.1 Egy pótvizsga ingyenes, minden további pótvizsga díja magyarországi 

székhelyű Tőzsdetag esetében 36.000,- Ft/fő, minden nem magyarországi székhelyű 

Tőzsdetag esetében 120 EUR/fő. 
 

29.228.2 A pótvizsga díját a Tőzsde által kiállított számla alapján, az abban meghatározott 

(legalább a számla keltétől számított 15 napos) határidőn belül kell kiegyenlíteni a 

vizsgán való részvétel alapján. 
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6. fejezet: 

A TARTALÉK MUNKAÁLLOMÁS HASZNÁLATÁNAK A DÍJA 

 

A Rendelkezés jelen fejezetében meghatározott díjakra vonatkozó feltételekről a 

Vezérigazgató határozatban dönt. 

 

 

3029 A Tartalék Munkaállomás használati díja:  

 

50.000,-Ft/Tőzsdenap/ Munkaállomás 
 

30.129.1 A megkezdett Tőzsdenap egész napnak számít.  
 

30.229.2 A díját a Tőzsde által kiállított számla alapján, az abban meghatározott (legalább 

a számla keltétől számított 15 napos) határidőn belül kell kiegyenlíteni utólag.   
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7. fejezet: 

TÉVES KÖTÉSEK ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJKEDVEZMÉNYEK 

 

 

3130 Téves kötés fogalma 
 

A Származékos, az Áru Szekcióban és a Közraktári Jegy Rendszerben téves kötésnek 

minősül az az ugyanazon a napon létrejött két ügylet által alkotott kötéspár, amelynél az 

ügyletek nem az eredetileg szándékozott megbízási feltételek szerint kerültek megkötésre, 

és amely kötéspár megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: 

− vételi és eladási oldalán ugyanaz a két megbízó áll, de az egyes ügyletekben fordított 

irányban; 

− az ügyletek ára és mennyisége is megegyezik; 

− még az adott tőzsdenapon a kereskedési idő alatt az érintett Tőzsdetag(ok) jelzi(k) a 

Tőzsde felé fax formájában a 7. sz. mellékletben szereplő nyomtatványon, hogy 

téves kötésről van szó; 

− amennyiben két különböző Tőzsdetag (illetve megbízója) áll szemben egymással, 

úgy mindkét Tőzsdetagnak nyilatkozni kell a kötés téves voltáról; 

− és amennyiben két különböző Tőzsdetag (illetve megbízója) áll szemben egymással, 

úgy legalább az egyik Tőzsdetag, míg önkötés esetén a Tőzsdetag igazolni tudja, 

hogy az eredetileg szándékozott megbízási feltételek szerint is megkötötte az 

ügyletet, vagy amennyiben a piaci körülmények ezt nem tették lehetővé, úgy az 

eredeti megbízás tartalmáról nyilatkozik. 

 

 

3231 Téves kötés esetén alkalmazandó díjak 
 

Téves kötés esetén a kötéspárra összesen a jelen Díjszabályzat 12.312.3 és 12.412.4 

pontokban foglaltak szerint esedékes tranzakciós díjak összegének 10%-a fizetendő be 

(amennyiben kettő Tőzsdetag szerepel a kötésben, úgy a kötésben résztvevő felek között 

fele-fele arányban megosztva), de legalább 20 ezer és legfeljebb 100 ezer Ft. Amennyiben 

adott Tőzsdetag egy naptári évben több mint 5 alkalommal él a fenti lehetőséggel, úgy a 

díj mértékére vonatkozóan az alábbi szigorítással él a Tőzsde: 

 

        - 6-10 téves kötésig 40 ezer Ft a minimumdíj 

         - 11-15 téves kötésig 60 ezer Ft a minimumdíj 

         - 16-20 téves kötésig 80 ezer Ft a minimumdíj 

         - 20 téves kötés fölött 100 ezer Ft a díj 

 

Az így meghatározott díjat a Tőzsde figyelembe veszi a szekcióminimum díjak tranzakciós 

díjakkal történő csökkentése során. A Magyar Nemzeti Banknak a Tőzsde minden esetben 

megküldi tájékoztatásul a formanyomtatvány, illetve kiegészítő dokumentumok másolatát, 

valamint értesíti a KELER-t is, ha egy kötéspárra a fentiek szerinti díjat határoz meg. 

Amennyiben két különböző Tőzsdetag (illetve megbízója) áll szemben egymással a téves 

kötésben, úgy a köztük levő pénzügyi rendezésről a Tőzsde szabályzataiban nem 

rendelkezik.  
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8. fejezet 

A KÖTÉSTÖRLÉSI ELJÁRÁS DÍJA HIBÁS KÖTÉS ESETÉN 

 

3332 A kötéstörlési eljárás díja 
 

33.132.1 A tőzsde a kötéstörlési eljárással kapcsolatban díjat számol fel. A díjat a 

kötéstörlést kezdeményező tag fizeti, amelynek mértéke kötésenként 10 000 Ft. A díj 

abban az esetben is fizetendő, ha a kötéstörlési kérelmet a Tőzsde elutasítja. 

 

33.232.2 A kötéstörlés eljárásának díját a Tőzsdetag a Tőzsde által kiállított számla 

alapján, az abban meghatározott (legalább a számla keltétől számított 8 napos) 

határidőn belül köteles megfizetni. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: 

A BÉT szabályozott piacán kereskedett Alaptermékkel rendelkező határidős 

termékek tranzakciós díjai 

 

 

a) Index kontraktusok 

Nyitó és záró ajánlattételi részszakaszban ajánlatbetevő és 

–megütő fél egyaránt; szabad szakaszban ajánlatbetevő fél 

 

 
 

Szabad szakaszban ajánlatmegütő fél 

 

 
 

b) Részvénykontraktusok 

Nyitó és záró ajánlattételi részszakaszban ajánlatbetevő és 

–megütő fél egyaránt; szabad szakaszban ajánlatbetevő fél 

 

 
  

BUX 12 ,-Ft/kontraktus

BUMIX 13 ,-Ft/kontraktus

BUX 18 ,-Ft/kontraktus

BUMIX 19 ,-Ft/kontraktus

4iG 132 ,-Ft/kontraktus

AKKO 18 ,-Ft/kontraktus

ALTEO 19 ,-Ft/kontraktus

ANY 40 ,-Ft/kontraktus

APPENINN 14 ,-Ft/kontraktus

AUTOWALLIS 30 ,-Ft/kontraktus

BIF 93 ,-Ft/kontraktus

BUXETF 48 ,-Ft/kontraktus

CIGPANNONIA 12 ,-Ft/kontraktus

DUNAHOUSE 12 ,-Ft/kontraktus

ELMU 42 ,-Ft/kontraktus

EMASZ 74 ,-Ft/kontraktus

ENEFI 1 ,-Ft/kontraktus

ESTMEDIA 3 ,-Ft/kontraktus

FORRAS/OE 16 ,-Ft/kontraktus

FORRAS/T 18 ,-Ft/kontraktus

GSPARK 108 ,-Ft/kontraktus

MASTERPLAST 21 ,-Ft/kontraktus

MOL 39 ,-Ft/kontraktus

MTELEKOM 13 ,-Ft/kontraktus

OPUS 61 ,-Ft/kontraktus

OTP 73 ,-Ft/kontraktus

PANNERGY 53 ,-Ft/kontraktus

RABA 35 ,-Ft/kontraktus

RICHTER 77 ,-Ft/kontraktus

TAKAREKJZB 20 ,-Ft/kontraktus

WABERERS 4 ,-Ft/kontraktus

ZWACK 53 ,-Ft/kontraktus
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Szabad szakaszban ajánlatmegütő fél 

 

 
 

c) Deviza kontraktusok 

Devizakontraktusok és 

keresztkontraktusok egységesen 

6 ,- Ft/kontraktus 

 

 

d) Kamatkontraktusok 

   

   

   

 

  

4iG 198 ,-Ft/kontraktus

AKKO 27 ,-Ft/kontraktus

ALTEO 28 ,-Ft/kontraktus

ANY 61 ,-Ft/kontraktus

APPENINN 22 ,-Ft/kontraktus

AUTOWALLIS 44 ,-Ft/kontraktus

BIF 140 ,-Ft/kontraktus

BUXETF 72 ,-Ft/kontraktus

CIGPANNONIA 18 ,-Ft/kontraktus

DUNAHOUSE 19 ,-Ft/kontraktus

ELMU 63 ,-Ft/kontraktus

EMASZ 112 ,-Ft/kontraktus

ENEFI 2 ,-Ft/kontraktus

ESTMEDIA 4 ,-Ft/kontraktus

FORRAS/OE 23 ,-Ft/kontraktus

FORRAS/T 27 ,-Ft/kontraktus

GSPARK 162 ,-Ft/kontraktus

MASTERPLAST 32 ,-Ft/kontraktus

MOL 58 ,-Ft/kontraktus

MTELEKOM 19 ,-Ft/kontraktus

OPUS 91 ,-Ft/kontraktus

OTP 110 ,-Ft/kontraktus

PANNERGY 80 ,-Ft/kontraktus

RABA 53 ,-Ft/kontraktus

RICHTER 115 ,-Ft/kontraktus

TAKAREKJZB 30 ,-Ft/kontraktus

WABERERS 5 ,-Ft/kontraktus

ZWACK 79 ,-Ft/kontraktus
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2. számú melléklet: 

A BÉTa Piacon kereskedett Alaptermékkel rendelkező egyedi részvény alapú 

határidős termékek tranzakciós díjai 
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32. számú melléklet: 

Az opciós termékek tranzakciós díjai 

 

 

a) Index kontraktusok 

BUX  20 ,- Ft/kontraktus 

b) Részvény kontraktusok 

Magyar Telekom 30 ,- Ft/kontraktus 

MOL 10 ,- Ft/kontraktus 

OTP 25 ,- Ft/kontraktus 

 

c) Deviza kontraktusok 

Devizakontraktusok és 

keresztkontraktusok egységesen 

6 ,- Ft/kontraktus 
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43. számú melléklet: 

Az Áru Szekció termékeinek tranzakciós díjai 
 

 

Gabonatermékek 1100 ,- Ft/kontraktus 
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5. számú melléklet: 

Az éves forgalombantartási díjak meghatározásának alapja a részvények és egyéb 

határozatlan futamidejű értékpapírok esetén 

 

 

Az éves forgalombantartási díj összege a kapitalizáció alapján: 

A sáv alsó határa A sáv felső határa Fizetendő (Ft) 

1 1 000 000 000 1 250 000 

1 000 000 001 5 000 000 000 2 550 000 

5 000 000 001 10 000 000 000 3 800 000 

10 000 000 001 15 000 000 000 5 050 000 

15 000 000 001 20 000 000 000 6 400 000 

20 000 000 001 25 000 000 000 7 600 000 

25 000 000 001 50 000 000 000 8 900 000 

50 000 000 001 75 000 000 000 10 100 000 

75 000 000 001 100 000 000 000 11 450 000 

100 000 000 001  12 650 000 
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6. számú melléklet: 

A Honlapon történő közzététel díjai 

 

 

Fájl mérete (kilobájt) Díjtétel (nettó forint) 

200 alatt 2 000 

201 – 500 5 000 

501 – 1 000  10 000 

1 001 – 2 000 20 000 

2 001 – 3 000 30 000 

3 001 – 4 000 40 000 

4 001 - 5 000 50 000 

5 001 - 6 000 60 000 

6 001 - 7 000 70 000 

7 001 - 8 000 80 000 

8 001 - 9 000 90 000 

9 001 felett 100 000 

 

1. Amennyiben a közzétételre szánt információ közvetlenül jelenik meg a Honlapon 

(legfeljebb 500 karakter!), és nem kerül sor csatolt fájlok beküldésére, úgy a fizetendő díj 

kliensen közvetlenül történő közzététel esetén nettó 1.000,- Ft, míg a Tőzsde által történő 

közzététel esetén nettó 3.000,- Ft. 

 

2. Csatolt fájlok esetén a fenti táblázat alapján számított díjon felül a Honlapon  közvetlenül 

megjelenő (legfeljebb 500 karakter) szöveg közzétételéért nem kell díjat fizetni. 

 

3. Technikai probléma következtében a Kibocsátó nevében a Tőzsde által történő feltöltés 

esetén a díj az alapesetben számított érték háromszorosa. 

 

4. Amennyiben az egyik nyelven feltöltött hírhez a kibocsátó másik nyelvi verziót is csatol az 

adott tárgyhónapon (számlázási időszakon) belül, úgy a BÉT csak az egyik hír után számítja 

fel a fenti díjakat (a díjmentesség a fenti mechanizmust figyelembe véve alacsonyabb díjú 

nyelvi verzióra érvényesül). 

 

5. A Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre nem köteles személy közzététele esetén a 

BÉT a jelen melléklet 3. pontjában foglaltak szerint számított díjat állapít meg. 
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7. számú melléklet: 

Téves kötés bejelentési nyomtatvány 

 

 

Bejelentő tőzsdetag 

neve 

 

 

  

  

I. Téves kötéspár adatai:  

 

Első kötés (hibás kötés) 

dátuma és ideje 

 

              év                          hó         nap 

 

          óra         perc 

Kötésszám 

 

 

Értékpapír / Tőzsdei 

termék 

 

Mennyiség 

 

 

Ár 

 

 

Bejelentő szerepe a 

kötésben 
Vevő / Eladó / Mindkettő 

Partner cég (ha van) 

 

 

 

  

Második kötés 

(visszakötés) dátuma és 

ideje 

 

              év                          hó         nap 

 

          óra         perc 

Kötésszám 

 

 

Értékpapír / Tőzsdei 

termék 

 

Mennyiség 

 

 

Ár 

 

 

Bejelentő szerepe a 

kötésben 

Vevő / Eladó / Mindkettő 

Partner cég (ha van) 
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II. A téves kötés rövid magyarázata 

 

Indoklás, magyarázat  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Eredeti megbízás tartalma 

 

Értékpapír / Tőzsdei 

termék 

 

Mennyiség 

 

 

Ár 

 

 

Megbízás szerinti kötés 

dátuma és ideje (ha van) 

 

              év                          hó         nap 

 

          óra         perc 

Megbízás szerinti kötés 

száma (ha van) 

 

 

Kelt: ______________ 200______________________-án 

 
 

 

____________________________ 

Bejelentő tőzsdetag 

(cégszerű aláírás) 
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8. számú melléklet: 

A végfelhasználói adatértékesítés díjai 

 

 

1. Igazolás jellegű adatok 

Az igazolás jellegű adatszolgáltatás papíralapú, hivatalos levélen történik. 

Ár: 5 000 Ft. 

 

2. Forgalmi adatok 

 

2.1 Forgalmi adatok napi bontásban 

• Részvény és Hitelpapír szekcióban szereplő összes értékpapír.  

• Egy határidős és /vagy egy opciós instrumentum lejáratonként. 

  Ár: 2 000 Ft/minden megkezdett hónap. 

 

2.2 Összesített piaci adatok  

• Részvény és Hitelpapír szekcióban szereplő összes értékpapír.  

• Összes határidős és /vagy egy opciós instrumentum instrumentumonként. 

 

Ár: 5 000 Ft/ minden megkezdett év. 

 

2.3 Napi részletes kötéslista 

• Összes értékpapír: 5 000 Ft/nap  

• Egy értékpapír: 10 000 Ft/hónap vagy 2 000 Ft/nap 

• Összes lejárat: 5 000 Ft/nap 

• Egy instrumentum összes lejárata: 10 000 Ft/hónap vagy 2 000 Ft/nap. 

 

2.4 Terméklista adatai 

Ár: 2 000 Ft/ értékpapír vagy instrumentum. 

 

2.5 Ajánlati könyv adatai 

• Egy értékpapír/instrumentum: 100 000 Ft/minden megkezdett év vagy 10 000 

Ft/megkezdett hónap vagy 2 000 Ft/nap 

• Három értékpapír/instrumentum: 200 000 Ft/minden megkezdett év vagy 20 000 

Ft/megkezdett hónap vagy 5 000 Ft/nap  

• Összes értékpapír/instrumentum: 500 000 Ft/minden megkezdett év vagy 50 000 

Ft/megkezdett hónap vagy 15 000 Ft/nap. 

 

3. Kizárólag Tőzsdetagoknak nyújtható adatszolgáltatás 

 

3.1 Tőzsdetagok saját kötéslistája 

Az adott tőzsdenapot követő tőzsdenap zárásáig ingyenes, minden egyéb esetben 

minden megkezdett nap ára 2 000 Ft. 

 

3.2 Valamennyi szekcióban vagy adott értékpapírban az adott Tőzsdetagnak a forgalom 

alapján számított helyezése 
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Ár: 2 000 Ft/riport. 

 

3.3 Tőzsdetag saját ajánlatainak listája 

Az adott tőzsdenapot követő tőzsdenap zárásáig ingyenes, minden egyéb esetben 

minden megkezdett nap ára 2 000 Ft. 

 

 

4. Egyéb adatok 

 

4.1 Historikus BUX záró értékek 

Ár: 2 000 Ft/megkezdett hónap. 

 

4.2 Historikus BUX napon belüli értékek 

Ár: 5 000 Ft/megkezdett hónap vagy 50 000 Ft/megkezdett év. 

 

4.3 Budapest Liquidity Measure (BLM) adatok napi bontásban 

 

• Egy értékpapír: 30 000 Ft/megkezdett év 

• Három értékpapír: 80 000 Ft/megkezdett év 

• Összes értékpapír: 300 000 Ft/megkezdett év. 

 

4.4 Fenti kategóriákba nem sorolható egyéb adatkérés 

Ár: 20 000 Ft/óra figyelemmel a kimutatás elkészítésére fordított idővel a Vezérigazgató 

döntése alapján. 

 

A vezérigazgató jogosult legfeljebb 50% engedményt adni abban az esetben, ha az 

adatokat tudományos célra kívánják felhasználni. A Tőzsdetagok 100% kedvezményre 

jogosultak abban az esetben, ha nem tudják elérni a saját napi tranzakciós adataikat és 

kérelmüket legkésőbb az adott napot követő tőzsdenap zárásáig benyújtják.  

A fent feltüntetett árak nettó árak. 

 

 
 


