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BÉT Információkhoz való hozzáférés a WBAG
adatszolgáltató rendszerén keresztül
2013. június 1-től a BÉT az Információkat kizárólag a Wiener Börse AG (továbbiakban WBAG)
adatszolgáltató rendszerén teszi elérhetővé. Ettől az időponttól a Fizikai Hozzáférési Pont a WBAG
Bécsben található adatszolgáltató szervere, amelyhez csatlakozva a WBAG adatformátumában
érhetőek el a BÉT Információk.
A BÉT Információk WBAG adatszolgáltató rendszerén keresztüli szolgáltatását a BÉT Szerződése
(az Információszolgáltatási Szerződés a BÉT által kibocsátott mindenkor hatályos BÉT
Díjtáblázattal, BÉT Információszolgáltatási Irányelvekkel, BÉT Információs Csomagokkal és BÉT
Műszaki Specifikációval együtt) szabályozza.
A Disztribútornak érvényes BÉT Információszolgáltatási Szerződéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy
a BÉT Információkhoz a WBAG adatszolgáltató rendszerén keresztül hozzáférhessen. Szükség van
arra is, hogy a Disztribútor aláírja a WBAG adatszolgáltatási szerződésének (’Market Data
Agreement’) ’Annex Budapest via Vienna: Subscription of Budapest Stock Exchange Information
Packages’ elnevezésű mellékletét is.

WBAG adatszolgáltató rendszer
A WBAG adatszolgáltató rendszere azzal a céllal jött létre, hogy egy adott műszaki kapcsolaton
keresztül továbbítsa a CEESEG tőzsdecsoport piacainak adatait. A jelenlegi technológia a
TARGIN™ piaci adatszolgáltató rendszerre épül és átfogó, de ugyanakkor személyre szabott
adatfolyamot nyújt a felhasználóknak.
A WBAG adatszolgáltató rendszerének műszaki leírását az ’Interface Specifications’ elnevezésű
dokumentum tartalmazza, amely a WBAG honlapjának zárt oldalán (Vendors Only) található, mely
a BÉT-tel Szerződést kötő Disztribútorok számára elérhető az alábbi weboldalon:
https://www.wienerborse.at/en/market-data/cug-vendors-only/datafeed/
A zárt oldalhoz a belépési azonosítót és jelszót a WBAG munkatársai biztosítják. A regisztrációs
igényt a datafeed@wienerborse.at e-mail címen vagy a +43-1-531-65-288-as telefonszámon
fogadják.
A WBAG hivatalos weboldalának ’Vendors Only’ zárt oldalán található műszaki adatok és
információk mindenkori hatályos formájukban a BÉT Műszaki Specifikációjának részét képezik.
A WBAG műszaki és funkcionális hibabejelentő vonala minden WBAG kereskedési napon 8:00 és
17:30
között
áll
rendelkezésre
a
+43-1-531-65-288-as
telefonszámon
vagy
a
datafeed@wienerborse.at e-mail címen. Ezen szolgáltatási időszakon kívül, valamint azokon a
WBAG kereskedési szünnapokon, amelyek a BÉT-en kereskedési napnak minősülnek, a WBAG
helpdesk szolgáltatásai korlátozottak lehetnek. Az adattartalomra vonatkozó hibabejelentő
szolgáltatást a BÉT biztosítja, és a BÉT kereskedési ideje alatt érhető el a vendor@bse.hu e-mail
címen.
További műszaki információkkal a WBAG munkatársai állnak rendelkezésre a
datafeed@wienerborse.at e-mail címen.
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Egyéb kapcsolódási pontok
•
•
•

BÉT FTP szerver
Szerver neve: download2.bse.hu
IP cím: 82.144.184.235

A szerverhez a belépési azonosítót és a jelszót a BÉT munkatársai biztosítják. A regisztrációs
igényt a vendor-technical@bse.hu e-mail címen vagy a 06-1-429-6758-as telefonszámon fogadják
Technikai és műszaki kapcsolatot a BÉT biztosítja: vendor-technical@bse.hu e-mail címen vagy a
06-1-429-6774-es telefonszámon minden BÉT kereskedési napon 8:00-19:00 óra között
•
•

WBAG FTP szerver
Szerver neve: download.wienerborse.at

A szerverhez a belépési azonosítót és jelszót a WBAG munkatársai biztosítják. A regisztrációs
igényt a mds@wienerborse.at e-mail címen vagy a +43-1-531-65-183-as telefonszámon fogadják.
Rendelkezésre állási idő: Közép-Európai idő szerint 18:00 és 19:30 között minden kereskedési
napon.
Technikai és műszaki kapcsolatot a WBAG biztosítja: a mds@wienerborse.at e-mail címen vagy a
+43-1-53165-183-as telefonszámon minden WBAG kereskedési napon 8:00 és 17:30 óra között.
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