
                                                                                                                            
 

 

A vezető feladatokat ellátó személyek részvény vásárlásárlása vonatkozó irányelvek 

 

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, adószám: 

11683991-2-43, továbbiakban: „Társaság”) jelen dokumentumban rögzíti a Társaságnál vezető 

feladatokat ellátó személyeknek1 és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek2 a 

Társaság részvényei kereskedelmével kapcsolatos irányelveit tekintettel a Budapesti Értéktőzsde 

Zrt. által elfogadott és közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások című dokumentumban 

foglaltakra.  

 

1 Bejelentési kötelezettség a küszöbérték elérése esetén 

A vezető feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló 

személyeknek értesíteniük kell a Társaság Vezérigazgatóját és a Felügyeletet a Társaság részvényeire 

vonatkozó saját javukra bonyolított minden ügyletről, amennyiben az ügyletek összértéke egy 

naptári éven belül elérte az 5000 EUR-t. Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása valamennyi ügylet 

nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.  

 

Az ügyletek értékének kiszámítására az ügylet végrehajtásának napján érvényes az Európai 

Központi Bank honlapján közzétett napi záró EUR árfolyam az irányadó3.  

 

A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon 

belül meg kell történnie.  

 

A Társaság a bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet követő 3 munkanapon 

belül köteles közzétenni. 

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell4: 

1. a bejelentésre kötelezett személy nevét; 

2. a bejelentési kötelezettség indokát; 

 
1 vezető feladatokat ellátó személy: olyan, a kibocsátóval, a kibocsátási egységek piacának szereplőjével vagy a 19. cikk 
(10) bekezdésében említett egyéb szervezettel jogviszonyban álló személy, a) aki e szervezet ügyvezető, döntéshozó 
vagy felügyeleti szervének a tagja; vagy b) aki olyan, az a) pontban említett szervekben tagsággal nem rendelkező vezető 
tisztségviselő, aki az e szervezettel közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen 
hozzáfér, és jogosult e szervezet jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára. 
2 szoros kapcsolatban álló személyek”: a) az érintett személy házastársa vagy olyan partnere, aki a nemzeti jog 
értelmében a házastárssal egyenértékűnek számít; b) a nemzeti jog szerint eltartottnak minősülő gyermek; c) az érintett 
személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt; vagy d) 
bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezető feladatokat egy vezető 
feladatokat ellátó személy vagy valamely, az a), b) vagy c) pontban említett személy látja el, amely ilyen személy 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy gazdasági érdekei 
alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel; 
3https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html  
4 MAR 19. cikk (6) bekezdés 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html


                                                                                                                            
3. a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; 

4. az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz leírását és azonosítását; 

5. az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet összefügg-e részvényopció-

programokkal, vagy a jelen pontban foglalt egyedi példákkal; 

6. az ügyletkötés időpontját és helyét; 

7. az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz árfolyamát és volumenét (mennyiségét). Olyan 

zálogosítás esetében, amelynek feltételei lehetővé teszik a zálog értékének változását, ezt is 

közzé kell tenni a zálogosítás időpontjában érvényes értékkel együtt. 

 

2 A bejelentés teljesítése 

A vezető feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó bejelentést a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

mellékletében meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesíteni5.  

 

A 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az MNB és a nem természetes 

személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás kizárólag elektronikus kapcsolattartás keretében, 

az ERA rendszeren (az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, 

biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer) keresztül 

történik. 

 

Természetesen személyek esetében: a kötelezett a beadványát az ERA rendszerben elérhető, az 

adott beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs 

Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott beadvány céljára rendszeresített 

ÁNYK űrlapon az azokban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, 

illetve az MNB által előírt egyéb dokumentum egyidejű feltöltésével nyújtja be. ÁNYK-űrlapot 

(általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló 

speciális űrlap) alkalmazva kell teljesíteni.  

 

3 A kibocsátó kötelezettsége 

A Társaság köteles írásban értesíteni a nála vezető feladatokat ellátó személyeket a bejelentési 

kötelezettségeikről.  

 

4 A vezető feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége 

A vezető feladatokat ellátó személyek kötelesek írásban értesíteni a velük szoros kapcsolatban álló 

személyeket bejelentési kötelezettségeikről, és az értesítés másolatát megőrizni6.  

 

5 Tilalmi időszak  

A MAR 19. cikk (11) bekezdése alapján a vezető feladatokat ellátó személyek egy harmincnapos 

tilalmi időszak leteltéig nem bonyolíthatnak ügyleteket saját javukra vagy közvetve vagy közvetlenül 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523 
6 MAR 19. cikk (5) bekezdés   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523


                                                                                                                            
harmadik fél javára a Társaság részvényeivel azt megelőzően, hogy sor kerül az év végi jelentés 

közzétételére. E tilalmi időszak főszabály szerint a Társaságra, mint jogi entitásra nem vonatkozik.  

 

Ez a tilalmi időszak a hatályos jogszabályok (Ptk. 3:272 § (3) bekezdése) alapján, az éves jelentés 

kötelező közzétételét (legkésőbb folyó év április 30. napját) megelőző 21. naptól számítandó 

visszafelé, ekkor kell ugyanis legkésőbb a Társaság közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel 

kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat 

közzé tennie a Társaságnak.  

 

A Társaság ugyanakkor engedélyezheti a nála vezető feladatokat ellátó személy számára az általa 

saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet a tilalmi időszakban: 

a) eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte 

következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; vagy 

b) a kereskedés sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram megtakarítási 

konstrukció, részvényminősítés vagy részjogosultság keretében történik, vagy olyan 

ügyletek esetén, ahol az érintett értékpapírban lévő vagyoni érdekeltség nem változik. 

 

 

Appeninn Nyrt. 

 


