Tőzsdetagi algoritmus azonosító regisztráció Budapesti Értéktőzsde Zrt

Figyelem! Csak a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és megfelelően aláírt eredeti nyilatkozatot áll módunkban elfogadni! Az eredeti
aláírt példányt minden esetben el kell küldeni postai úton, még ha előzetesen el lett küldve fax vagy email formájában.

Nyilatkozat
Tőzsdetag:
Teljes név:
Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Kereskedési és Üzletfejlesztési
Igazgatóság részére

Székhely:
Budapest
Szabadság tér 7.
H-1054
Alulírottak, mint a fent nevezett cég cégjegyzésre jogosult képviselői ezúton kérelmezzük a BÉT Zrtt. hogy regisztrálja vagy módosítsa az algoritmus azonosítónkat a következők szerint:
Algo ID
(min.: 10)

Érvényesség
kezdete (ÉÉÉÉHH-NN)

Érvényesség vége
(ÉÉÉÉ-HH-NN vagy
„Vissszavonásig”)

Kereskedési Rendszer
(Xetra és/vagy MMTS2)

Új/ Módosítás/
Törlés

Rövid leírás (opcionális)
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Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a BÉT az algoritmus azonosító beállítását jelen nyilatkozatunk
szerint teszi meg.

Kelt: __________________________

______________________________________________________________

(cégszerű aláírás)

Tőzsdetagi algoritmus azonosító regisztráció Budapesti Értéktőzsde Zrt
Alulírottak ezúton nyilatkozunk arról, hogy a fenti algoritmusok tesztelését az alábbi módszerekkel
elvégeztük az éles alkalmazás, vagy bármilyen lényeges frissítést megelőzően, annak érdekében,
hogy a tőzsdei kereskedési rendszerben történő alkalmazásuk ne járuljon hozzá vagy ne teremtsen
rendellenes kereskedési körülményeket:
A Tőzsdetag által használt szoftver komponens vagy tesztkörnyezet(ek) neve (kötelező):
……………………………………………………………..
A teszteléshez használt BÉT Kereskedési Rendszer komponens vagy interfész neve (kötelező):
………………………………………………………………
Tőzsdetag által használt bármilyen más teszt eszköz (opcionális):
……………………………………………………………….
Teszt esetek (BÉT által meghatározott minimum elvárások, kérjük egészítse ki, ha szükséges):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vételi/eladási; limit/piaci áras; ajánlat/jegyzés (quote); beadás/módosítás/visszavonás
Kötés és részkötés feldolgozása
Investment Decision Maker és Executing Trader Xetra ajánlati mezők vagy Execution ID
MMTS2 ajánlati mezők kitöltése az algoritmus azonosítóval
A BÉT kereskedési rendszeriben alkalmazott volatilitási kontrollok, limitek megfelelő kezelése
A tőzsdetag saját informatikai rendszereiben alkalmazott kontroll funkciók, limitek megfelelő
kezelése.
Algoritmus leállítása a tőzsdetag által, bármilyen rendellenes körülmény előfordulása esetén.

Kelt: __________________________

______________________________________________________________

(cégszerű aláírás)

BÉT BELSŐ HASZNÁLATRA!
Beállítás
Dátum

Ellenőrzés
Idő

Beállította

Dátum

Idő

Ellenőrizte

