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A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE
1. A RENDELKEZÉS CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI HATÁLYA

1.1

A Rendelkezés célja

1.2.1. „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése az
érdekképviselet rendjéről” c. rendelkezés (továbbiakban: Rendelkezés) célja a Budapesti
Értéktőzsde jogutódlással történő átalakulásával létrejövő Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) működése során a
Tőzsdetagok, a tőzsdei Kibocsátók, és a befektetők szakmai kérdésekben történő
érdekképviseletének szabályozása a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal és az
Alapszabály rendelkezéseivel összhangban.
1.2.2. A szabályozás elsődleges célja, hogy a Tőzsdetagok, a tőzsdei Kibocsátók, és a befektetők
az őket érintő kérdések kapcsán véleményüket rendszeresen, intézményesített formában
jutassák el a Tőzsde részére, annak érdekében, hogy a vonatkozó Tőzsdei Szabályok ezen
vélemények figyelembe vételével alakulhassanak ki, és ezáltal a Tőzsde működését
meghatározó döntések előkészítésében történő részvételükkel a döntések szakmai
kontrolljának intézményes lehetősége biztosított legyen.
1.2

A Rendelkezés tárgya

1.2.3. A Rendelkezés tárgya a Tőzsdetagok, a tőzsdei Kibocsátók és a befektetők
érdekképviseletét ellátó személyek és a Bizottságok legitim megválasztására vonatkozó
eljárási szabályok meghatározása, illetőleg az Érdekképviseleti Szervek feladatkörébe
tartozó kérdések meghatározása, valamint a Rendelkezés hatálya alá tartozó személyeket
megillető jogok és kötelezettségek rögzítése a Rendelkezésben is hivatkozott céllal
összhangban.
1.3

A Rendelkezés hatálya

1.2.4. A Rendelkezés személyi hatálya kiterjed a Tőzsde vezető tisztségviselőire, illetékes
alkalmazottaira, valamint az Érdekképviseleti Szervek megválasztásában részvételre
jogosultakra, illetőleg az Érdekképviseleti Szervekre.
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KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK
Bevezetési és Forgalombantartási Szabályok:

A Szabályzat második könyve.

Bizottságok:

A Kibocsátói Bizottság és a Kereskedési Bizottság együttes
neve.

Érdekképviseleti Szervek:

A Tőzsdetagok, a Kibocsátók, és a befektetők érdekképviseletét
ellátó személyek.

Felügyelet:

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Igazgatóság:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
igazgatósága.

Kapcsolt Vállalkozás:

A Tpt-ben meghatározott fogalom.

Kibocsátó:

A Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Közgyűlés:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közgyűlése.

Közzétételi Szabályok:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Általános Üzletszabályzatának hatodik könyve.

Szabályzat:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Általános Üzletszabályzata.

Tőzsdetag:

A Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Tőzsdetagsági Szabályok:

A Szabályzat harmadik könyve.

Tőzsdei Szabály:

A Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Tpt.:

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rövidített neve.

Vezérigazgató:

A
Budapesti
Értéktőzsde
Zártkörűen
Részvénytársaság vezérigazgatója.

Működő

A Rendelkezésben alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott egyéb fogalmak
esetén a Tpt-ben meghatározott fogalmak az irányadók.
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2. A BIZOTTSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

2.1.

A Bizottságokban való tagságra jogosító mandátumokat a jelen Rendelkezésben
foglaltak figyelembevételével az Igazgatóság állapítja meg.

2.2.

A Bizottságokban való tagságra jogosító mandátumokat a Kibocsátók és a
Tőzsdetagok, és nem természetes személyek kapják. A mandátumot kapott
valamennyi cég köteles egy konkrét, a Bizottság feladatait illetően kellő szakmai
tapasztalattal rendelkező természetes személyt megnevezni, aki a mandátumot nyert
céget képviseli az adott Bizottságban. A mandátumot nyert cég a kijelölt személy
helyett bármikor jogosult a Tőzsde felé küldött írásbeli nyilatkozattal a Bizottsági
munkában való részvételre más személyt kijelölni. A cég által kijelölt tag jogosult
bármely Bizottsági ülésre maga helyett egy meghatalmazottat delegálni a Tőzsde
előzetes értesítése mellett. A meghatalmazást írásba kell foglalni és a Bizottsági ülésen
az ülést vezető személy részére is át kell adni, azt a Bizottsági jegyzőkönyvhöz csatolni
kell. Szabályos meghatalmazás alapján a meghatalmazott a Bizottsági ülésen teljes
jogkörben képviseli a meghatalmazót, helyette és nevében szavazati joggal is
rendelkezik.

2.3.

A Bizottságok összetételének felülvizsgálata háromévente történik; az új Bizottsági
összetételt az Igazgatóság háromévente, legkésőbb az új ciklus első bizottsági ülését
megelőző ülésén hagyja jóvá. A Bizottságokban való tagságra jogosító mandátumok a
következő felülvizsgálat alapján az Igazgatóság által megállapított mandátumokig
állnak fenn. A Bizottságokban való tagságra jogosító mandátumokkal kapcsolatos
minden közleményt a Közzétételi Szabályokban meghatározott módon közzé kell
tenni.

2.4.

A Bizottsági mandátumokra jogosító szempontok szerinti rangsort a Vezérigazgató
állítja össze.

2.5.

Amennyiben a felülvizsgálati feltételek szerinti rangsorban több Kibocsátó vagy
Tőzsdetag azonos helyezést ér el, az Igazgatóság állapítja meg, hogy közülük melyik
cég szerez a Bizottságokban való tagságra jogosító mandátumot. Ebben az esetben a
Vezérigazgató az azonos helyezésű cégek mindegyikét felkéri a jelöltállításra.

2.6.

A Bizottsági mandátumokat nyert Kibocsátókat és Tőzsdetagokat a Vezérigazgató
írásban felkéri az őket képviselő személy megnevezésére. A Bizottsági mandátumokat
nyert cégek képviselőjüket a felkérés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
kötelesek a Vezérigazgató részére írásban bejelenteni.

2.7.

A Bizottsági mandátumokat nyert Kibocsátók és Tőzsdetagok nem kötelesek élni a
Bizottságokban való részvételre jogosító mandátumokkal, és a Bizottságokban való
részvételi jogukról a Vezérigazgatónak küldött írásbeli értesítéssel bármikor
lemondhatnak. Úgyszintén, amennyiben az adott Kibocsátó vagy Tőzsdetag a 2.6.
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pontban megjelölt határidő lejártáig nem közli a Vezérigazgatóval az általa jelölt
személy nevét, úgy kell tekinteni, hogy a mandátumával nem kíván élni.
2.8.

Amennyiben bármely Bizottsági mandátumot nyert cég nem kíván részt venni bármely
Bizottság munkájában (ideértve azt az esetet is, ha a képviselő határidőben történő
megnevezésének elmaradása miatt őt a 2.7. pont alapján így kell tekinteni), akkor a
Bizottsági mandátumra jogosultságot biztosító rangsorban soron következő helyezett
szerzi meg az adott Bizottságban a részvételi jogosultságot.

2.9.

A Vezérigazgató a Bizottsági mandátumokra jogosító szempontok szerinti rangsort,
valamint a rangsorban szereplő cégek által jelölt személyeket az Igazgatóságnak a 2.3.
pont szerinti ülésére előterjeszti.
2.10.
Az Igazgatóság jogosult Bizottsági mandátumot nyert cég által jelölt tagot a
jelölést követően bármikor – így a Bizottságok összetételének felülvizsgálatának
időpontjában, illetve azt követően a mandátum lejáratát megelőzően bármikor –
különösen indokolt esetben visszautasítani, így különösen akkor, ha az Igazgatóság
megítélése szerint a kijelölt személy nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal az
adott Bizottság feladatait illetően, vagy ha a kijelölt személy a Bizottság rendeltetésével
vagy méltóságával össze nem egyeztethető módon használja vagy használta a
bizottsági tagságát. Amennyiben az Igazgatóság a Bizottsági mandátumot nyert cég
által jelölt tagot visszautasítja, úgy erről a Bizottsági mandátumot nyert céget a Tőzsde
e-mailben értesíti, amelyben felhívja az érintett céget a jelölt visszahívására, és új tag
jelölésére, amit az elektronikus értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül tehet
meg. A jelen pont szerinti 8 napos határidő elmulasztása esetében a 2.8. pont
rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

2.11.

Az Igazgatóság indokolt esetben – így különösen akkor, ha az érintett céget a
Felügyelet súlyos szankcióban részesítette, vagy az általa jelölt személyt az
Igazgatóság egy naptári éven belül legalább két alkalommal visszautasította –
határozhat úgy is, hogy a fenti szabályok alapján bizottsági mandátumra jogosult
cégnek nem biztosít bizottsági mandátumot, illetve a bizottsági mandátumot nyert
cégtől a mandátumot annak lejárata előtt megvonja. A jelen pont szerinti esetben a 2.8.
pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

2.12.

Minden Bizottságba az Igazgatóság is jogosult tagokat delegálni. Ez a jog az
Igazgatóságot bármikor, mind a Bizottságok összetételének felülvizsgálata során,
mind azt követően, a Bizottságok mandátumának lejárta előtt is megilleti. Az
Igazgatóság legfeljebb összesen további 3 (három) tagot jogosult a Bizottságokba
delegálni, és ez utóbbi tagok csak a Tőzsdétől független személyek lehetnek, a Tőzsde
sem munkavállalóját, sem tisztségviselőjét nem jogosult a Bizottságokba tagként
delegálni. Az Igazgatóságnak az általa delegált tagok kiválasztásánál a piac
kiegyensúlyozott képviseletét kell szem előtt tartania. Az Igazgatóság általi kijelölés
személyre szól, az így kijelölt tag az érintett Bizottság munkájában csak személyesen
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vehet részt, és az Igazgatóság bármikor jogosult az általa kijelölt személy helyett más
személyt kijelölni.
2.13.

Minden Bizottságba a Tőzsde egy további tagot delegál, aki szavazati joggal nem
rendelkezik.

2.14.

A Bizottságok ügyrendjüket – Rendelkezés keretein belül - maguk állapítják meg és
fogadják el, azzal, hogy az ügyrendet az elnök annak elfogadását követő 30 (Harminc)
napon belül köteles az Igazgatóság részére benyújtani.

2.15.

A Bizottsági mandátumot nyert cégek által jelölt tagok kötelesek az adott évben
megtartott Bizottsági ülések legalább felén személyesen vagy meghatalmazott
helyettes útján részt venni, ellenkező esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy a tagot
jelölő cégtől a következő évben megvonja az adott Bizottságban való tagságra jogosító
mandátumot még abban az esetben is, ha a cég egyébként teljesíti a Bizottságban való
tagságra jogosító mandátumhoz szükséges kritériumokat.

2.16.

A Bizottsági mandátumot nyert cég elveszíti mandátumát, amennyiben tőzsdetagsága,
illetve kibocsátói minősége megszűnik. Ha a Bizottságok összetételének következő
felülvizsgálata előtt szűnik meg a Bizottsági mandátumot nyert cég mandátuma, akkor
ez a körülmény az adott Bizottság összetételének módosítását nem teszi szükségessé,
az Igazgatóság azonban indokolt esetben határozhat úgy, hogy az előző felülvizsgálat
alatt kialakított sorrend alapján, a jelen fejezet szabályai szerint pótolja a kieső
Bizottsági tagokat.

3. A TŐZSDEI KIBOCSÁTÓK ÉRDEKKÉPVISELETE

3.1. A tőzsdei Kibocsátók érdekképviseletét a jelen fejezetben előírt szabályok szerint
megválasztott Kibocsátói Bizottság elnöke látja el.
3.2. A Kibocsátói Bizottság legalább kilenc, legfeljebb tizenkettő tagból áll és tagjait az
alábbi szabályok valamint a 2.13. pont szerint az Igazgatóság jelöli ki.
3.3. A Kibocsátói Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a Bizottságok
összetételének felülvizsgálatát megelőző évi záró BUX kosár 4 (négy) legnagyobb
súlyú részvénykibocsátója.
3.4. A Kibocsátói Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a Bizottságok
összetételének felülvizsgálatát megelőző évi záró BUMIX kosár 2 (két) legnagyobb
súlyú részvénykibocsátója.
3.5. Amennyiben a 3.3 pont szerinti négy Kibocsátói Bizottsági tagságra jogosító
mandátumot szerzett részvénykibocsátó valamelyike Bizottsági tagságra jogosító
mandátumot szerzett a 3.4 pont alapján is, akkor a 3.3 pont szerinti rangsorban a soron
következő helyezett szerzi meg a mandátumot.
3.6. A Kibocsátói Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a Bizottságok
összetételének felülvizsgálatát megelőző 5 naptári évben Tőzsdére bevezetett
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részvények illetve kötvények vonatkozásában a Bevezetési és Forgalomban Tartási
Szabályok szerinti legtöbb Nyilvános Tranzakciót végrehajtó 2 (két) Tőzsdetag azzal,
hogy figyelmen kívül kell hagyni azt az esetet, ha a Tőzsdetag Kapcsolt
Vállalkozásának tranzakciójában közreműködik, valamint azon kibocsátók
tranzakcióit is, amelyek ellen a fenti időszakban bármikor csőd- vagy felszámolási
eljárás indult.
3.7. Az Igazgatóság - amennyiben szükségesnek látja - legfeljebb három további tagot
delegálhat a Bizottságba.
3.8. A Bizottság elnökét a Bizottság saját tagjai közül választja egyszerű többséggel.
3.9. A Bizottság szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben egy alkalommal
ülésezik.

AZ ÉRDEKKÉPVISELET RENDJÉRŐL

8

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE

4.

A TŐZSDETAGOK ÉRDEKKÉPVISLETE

4.1.

A Tőzsdetagok érdekképviseletét a jelen fejezetben előírt szabályok szerint
megválasztott Kereskedési Bizottság elnöke látja el.

4.2.

A Kereskedési Bizottság legalább kilenc, legfeljebb tizenkettő tagból áll és tagjait az
alábbi szabályok valamint a 2.13. pont szerint az Igazgatóság jelöli ki.

4.3.

A Kereskedési Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a felülvizsgálatot
megelőző évi részvény szekció forgalmi lista első 6 (hat) helyén szereplő olyan
Tőzsdetag, amely legalább két tőzsdei szekcióban kereskedési joggal rendelkezik.

4.4.

A Kereskedési Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a származékos
és áru szekcióban a felülvizsgálatot megelőző évi forgalom alapján fizetendő
tranzakciós díj szerinti lista első 2 (két) helyén szereplő olyan Tőzsdetag, amely
legalább két tőzsdei szekcióban kereskedési joggal rendelkezik.

4.5.

Amennyiben a 4.3 pont szerinti hat Kereskedési Bizottsági tagságra jogosító
mandátumot szerzett Tőzsdetag valamelyike Bizottsági tagságra jogosító mandátumot
szerzett a 4.4 pont alapján is, akkor a 4.3 pont szerinti rangsorban a soron következő
helyezett szerzi meg a mandátumot.

4.6.

Az Igazgatóság - amennyiben szükségesnek látja - legfeljebb három további tagot
delegálhat a Bizottságba.

4.7.

A Bizottság elnökét a Bizottság saját tagjai közül választja egyszerű többséggel.

4.8.

A Bizottság szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben egy alkalommal
ülésezik.
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5. A BEFEKTETŐK ÉRDEKKÉPVISELETE
A befektetők érdekképviseletét ellátó személy megválasztására vonatkozó szabályok
5.1. A befektetők érdekképviseletét a jelen fejezetben előírt szabályok szerint megválasztott
képviselő látja el.
5.2. A befektetők képviselőjének megválasztásában, illetve a megválasztott személy
visszahívásában azok a befektetőket képviselő Érdekképviseleti Szervek jogosultak részt
venni, akik önmagukat a Vezérigazgatónál a Tőzsde képviselő választásra felhívó
közleményének a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerinti közzétételétől számított
legalább három hónappal megelőzően bejelentették, és a szükséges nyilatkozat
megtételekor az érdekképviseleti tevékenységet ellátják.
5.3. A bejelentés az alapító okirat, valamint a bírósági bejegyző végzés eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített példányával történik. A bejelentett Érdekképviseleti Szervek
az érdekképviseleti tevékenységükkel kapcsolatos minden változást kötelesek
haladéktalanul bejelenteni a Vezérigazgatónak.
5.4. A Tőzsde a befektetők képviselőjének tekintetében a megválasztás tényét, illetve a
megválasztott személy visszahívását akkor ismeri el, ha arról a választásra jogosultak
egyszerű többségi szavazással döntenek. A szavazás során minden választásra jogosult
érdekképviseleti szervezetet választása szerint minden 100 (Egyszáz) tagja, vagy tagjai
tulajdonában, illetve kezelésében lévő tőzsdére bevezetett értékpapírban megtestesülő,
árfolyamértéken számított minden 10.000.000.000,- (Tízmilliárd) forint vagyon után illeti
meg 1 (Egy) szavazat. Amennyiben az érdekképviseleti szervezet nem rendelkezik 100
(Egyszáz) taggal, illetve a tagjai vagyona, vagy az általa kezelt vagyon fenti feltételek
szerint nem éri el a 10.000.000.000,- (Tízmilliárd) forintot, úgy a szavazás során az
érdekképviseleti szervet 1 (Egy) szavazat illeti meg.
5.5. A választásra jogosultakat megillető szavazatszámokat a szavazás időpontjában 30
(Harminc) napnál nem régebbi hiteles tagnyilvántartás, illetve befektetési szolgáltatók
által kiállított összesített adatokat tartalmazó igazolások alapján kell megállapítani.
5.6. A megválasztott képviselő köteles a megválasztást, és annak szabályosságát igazoló
dokumentumokat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban a Vezérigazgatónak
haladéktalanul eljuttatni. A Vezérigazgató haladéktalanul határozatában állapítja meg,
hogy a képviselő megválasztása a vonatkozó szabályoknak megfelelően történt-e. A
Vezérigazgató határozata ellen bármely érdekelt a határozat nyilvánosságra hozatalától
számított 15 (Tizenöt) napon belül a Vezérigazgatóhoz benyújtott és az Igazgatóságnak
címzett fellebbezéssel élhet jogorvoslattal. A fellebbezésről az Igazgatóság a soron
következő ülésén dönt.
5.7. A megválasztott képviselő megbízatása a soron következő tisztújító Közgyűlésig szól.

5.8. A soron következő tisztújító Közgyűlés időpontját legalább 15 (Tizenöt) nappal
megelőzően a Vezérigazgató közleményben hívja fel a választásra jogosultakat, hogy a
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képviselőjük megbízatása a Közgyűlés napján le fog járni, és a Közgyűlés napjáig az
érdekeiket képviselő személy megválasztásáról gondoskodjanak.
5.9. A befektetők képviselőjének nevét a tisztújító Közgyűlésen a Közgyűlés levezető elnöke
kihirdeti.
5.10. Amennyiben a befektetők képviselőjének pótlására a határidőn belül nem kerül sor, akkor
az eljárást meg kell ismételni mindaddig, amíg az eredményre nem vezet. Az ily módon
megválasztott befektetői képviselő nevét a Vezérigazgató haladéktalanul közzé teszi, és
a levezető elnök a soron következő Közgyűlésen bejelenti.
5.11. Amennyiben a befektetők képviselőjének megbízatása a soron következő tisztújító
Közgyűlést megelőzően bármely okból megszűnik, a Vezérigazgató a megbízatás
megszűnésének tudomására jutásától számított 5 (Öt) napon belül közleményben hívja
fel a választásra jogosultakat, hogy a közlemény megjelenését követő 15 (Tizenöt) napon
belül a befektetők képviselőjét a választásra vonatkozó szabályok szerint pótolják.
Amennyiben a befektetők képviselőjének pótlására a határidőn belül nem kerül sor, akkor
az eljárást meg kell ismételni mindaddig, amíg az eredményre nem vezet. Az ily módon
megválasztott befektetői képviselő nevét a Vezérigazgató haladéktalanul közzé teszi, és
a levezető elnök a soron következő Közgyűlésen bejelenti.
5.12. A befektetők képviselőjének választásával kapcsolatos minden közleményt hivatalos
módon közzé kell tenni.
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6. AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ
KÉRDÉSEK

A Tőzsdetagok és a tőzsdei Kibocsátók érdekképviselete
6.1. A Szabályzatban – a Tpt. és egyéb jogszabályok által meghatározott keretek között – a
Tőzsdetagok és a tőzsdei Kibocsátók érdekképviseletét ellátó személyek véleményének
figyelembe vétele mellett határozza meg a Tőzsdetagokra és a tőzsdei Kibocsátókra
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
6.2. A tőzsdei kereskedés szabályait, valamint a kereskedés felfüggesztésének szabályait és
eljárási rendjét tartalmazó szabályzati rendelkezések elfogadása vagy módosítása előtt az
Igazgatóság köteles kikérni a Tőzsdetagok érdekképviseletét ellátó személy véleményét.
6.3. A Tőzsdei Termék bevezetésének, törlésének feltételeit és eljárási rendjét tartalmazó
szabályzatnak értékpapírra vonatkozó rendelkezései elfogadása vagy módosítása előtt az
Igazgatóság köteles kikérni a tőzsdei Kibocsátók érdekképviseletét ellátó személy
véleményét.

A befektetők érdekképviselete
6.4. A Tőzsdei Szabályokban – a Tpt. és egyéb jogszabályok által meghatározott keretek
között – a befektetők érdekképviseletét ellátó személy véleményének figyelembe vétele
mellett, a piac általános érdekeinek megfelelően biztosítja, hogy a tőzsdei tevékenység, a
kereskedés és az ezekről szóló információ átlátható és ellenőrizhető legyen, ezáltal
teremtve meg a kereskedésben részt vevők esélyegyenlőségét, egyenlő elbírálását és a
befektetők objektív piaci védelmét.
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