
 

 
 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Vezérigazgatójának 164/2020. számú határozata  

az Egyeztető Bizottság ügyrendjének módosításokkal egységes 
szerkezetben való megállapításáról 

 

 
Budapest, 2020. április 8.         

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) titkárságvezetőjének 267/2001. számú határozatával 
létrehozott Egyeztető Bizottság (továbbiakban: Bizottság) Ügyrendjét a BÉT vezérigazgatója a „A 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat 
Kereskedési Szabályok című Ötödik Könyve (továbbiakban: a Kereskedési Szabályok) 3.2. z) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a Kereskedési Szabályok 30.7 pontjának megfelelően jelen határozattal 
állapítja meg a módosításokkal egységes szerkezetben:  

 

1. Az Egyeztető Bizottság feladata az egyedi határidős és opciós részvénykontraktusok tekintetében 
azon társasági események hatására szükséges korrekciók meghatározása, amelyekről a 
Kereskedés Szabályok nem rendelkezik, illetve amelyekről való rendelkezést a Kereskedési 
Szabályok az Egyeztető Bizottság hatáskörébe utalja.  
Az Egyeztető Bizottságnak lehetősége van a Kereskedési Szabályokban megszabott korrekciós 
eljárásoktól eltérő korrekciós eljárást is meghatározni, amennyiben a Kereskedési Szabályokban leírt 
korrekció az adott társasági esemény vonatkozásában nem alkalmazható teljeskörűen. 

 
2. A Bizottság feladatát a mindenkor hatályos jogszabályok, a BÉT szabályzatai, valamint jelen 

Ügyrend rendelkezéseinek megfelelően köteles végezni.  
 
3. A Bizottság munkája felett a BÉT vezérigazgatója gyakorol felügyeletet. 
 
4. A Bizottság 4 főből áll, melyben 2 (Kettő) fő a KELER KSZF és 2 (Kettő) fő a BÉT képviselőiből 

kerül ki. A Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.  
 
5. A Bizottság BÉT által delegált tagjait a BÉT vezérigazgatója kéri fel és erre vonatkozó utasításával 

jelöli ki. A Bizottság KELER KSZF által delegált tagjait a KELER KSZF vezérigazgatója kéri fel és 
erre vonatkozó utasításával jelöli ki, amelyet a BÉT részére megküld. A Bizottsági tagok 
megbízatása a kijelölő utasítás BÉT által történő kézhezvételétől kezdődően a 7. pontban 
meghatározott események bármelyikének bekövetkezéséig tart. 

 
6. A Bizottság tagja(i) megbízatásának megszűnése esetén a BÉT vezérigazgatója és a KELER 

KSZF vezérigazgatója köteles a Bizottság új tagjá(ai)t kijelölni. 
 
7. A Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 

a. visszahívással, 
b. lemondással, 
c. munkaviszonya megszűnésével vagy megszüntetésével; 
d. bármely olyan körülmény bekövetkezése esetén, amellyel egyidejűleg a tagnak a 

Bizottsági taggá történő választhatósága megszűnik. 
 
8. A Bizottság tagja köteles a tagsági viszonyáról írásban lemondani, ha a személyi körülményeiben 

olyan változások következtek be, hogy a Bizottság munkájában nem tud részt venni. 
 



 

 
 

 

9. A Bizottság munkáját a Bizottság elnöke vezeti, aki minden esetben BÉT által delegált tag. A BÉT 
vezérigazgatója a Bizottsági tag kijelölésekor dönt az elnök személyéről. 

 
10.  Az elnök feladatai: 
 

a. szükség esetén a Bizottság ülésének összehívása 
b. a Bizottság szükség esetén tartandó üléseinek levezetése, 
c. a Bizottság döntéseiről készült dokumentumok elkészít(tet)ése, valamint annak őrzése, 
d. a Bizottság képviselete harmadik személy(ek) felé. 

 
11. A tag(ok) feladatai: 

a. a Bizottság munkájában aktívan részt venni,  
b. ülés összehívását kezdeményezni, amennyiben a tag olyan információ birtokába jut, amely 

szerint valamely társaság olyan társasági esemény megvalósítására készül, amelynek 
kezelése jelen határozat értelmében a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

c. az ülésen szavazni, 
d. a Bizottsági ülés napirendi pontjára javaslatot tenni, 
e. akadályoztatása esetén őt helyettesítő személyt kijelölni,  
f. a Bizottság munkájával kapcsolatos minden dokumentumba betekinteni. 

 
12.  A Bizottság szükség szerint ülésezik. A Bizottság szakmai kérdésekben a döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg. 
 
13. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bizottság jegyzőkönyvét, határozatait az elnök 

és egy tag írják alá. A Bizottság döntéseiről és határozatairól egységes nyilvántartást vezet. A 
Bizottság határozatainak egy hiteles példányát a BÉT részére meg kell küldeni. A Bizottság 
határozatait a BÉT megjelenteti a honlapján. 

 
14.  A Bizottság zavartalan működésének a biztosítása a BÉT feladata. Ezen belül: 

a. a Bizottság feladatkörét érintő anyagok időben való megküldése, 
b. a Bizottság elnökének haladéktalan tájékoztatása az Igazgatóság, a Budapesti Értéktőzsde és 

más bizottság által tett, a Bizottság munkáját érintő javaslatokról, 
c. az ülésekhez szükséges terem biztosítása, 
d. az ülések meghívójának, anyagainak eljuttatása a tagokhoz és az esetleges meghívottakhoz, 

a Bizottság munkájával, döntéseivel kapcsolatos anyagok archiválása. 
 
Jelen vezérigazgatói határozattal módosított Egyeztető Bizottság Ügyrend 2020. április 9. napján lép 
hatályba. 
 
 
 

 

 

Végh Richárd 
vezérigazgató 

 

 


