ÜZLETKÖTŐ REGISZTRÁLÁSA – HATÁRIDŐS PIAC
Figyelem!
Csak a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és megfelelően aláírt, eredeti nyilatkozatot áll módunkban elfogadni!

Nyilatkozat
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Kereskedési és Üzletfejlesztési
Igazgatósága részére.

A(z)
(székhely:

Tőzsdetag
) nevében alulírottak, mint a

Tőzsdetag cégjegyzésre jogosult képviselői kérjük az alábbi üzletkötőnk,

név:
születés helye, ideje:
anyja neve:
lakcím:
állampolgársága (elsődleges):
MiFID szerinti nemzeti azonosító1:

REGISZTRÁLÁSÁT az alábbiak szerint:

1

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete 6. cikkében és II. mellékletének táblázatában meghatározottak szerint képzett, a természetes
személyek azonosítására használandó nemzeti ügyfél- azonosító.

ÜZLETKÖTŐ REGISZTRÁLÁSA – HATÁRIDŐS PIAC
Kapcsolódás típusa
Trader Workplace (MMTS2)
K2 interface (MMTS2)

Szerep
ASSISTRADER
(nem képes ajánlatot küldeni, módosítan, törölni, nem képes módosítani az ajánlati limiteket
nem képes módosítani a kereskedői csoporthoz hozzárendelt számlákat)
TRADER
(képes áttekinteni, módosítani és törölni a saját ajánlatait, nem képes módosítani az ajánlati limiteket
nem képes módosítani a kereskedői csoporthoz hozzárendelt számlákat)
FIRMMANAGER
(képes áttekinteni, módosítani és törölni a cég minden ajánlatát, képes módosítani az ajánlati limiteket
bármely üzletkötő tekintetében képes módosítani a kereskedési csoporthoz hozzárendelt számlákat és
kereskedőket)

Kockázatkezelés
Vezető üzletkötő: Jogosult utasítást adni a BÉT Levezetőinek a Tőzsdetag ajánlatainak törlésére

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy fent nevezett munkaviszony keretében a főállású alkalmazottunk, vagy egyéb
tartós megbízási jogviszonyban lévő megbízottunk, valamint meghatalmazzuk fent nevezettet, hogy Társaságunk
nevében a BÉT
Származékos szekciójának határidős piacán
Származékos szekciójának opciós piacán
Áru szekciójában

a tőzsdei kereskedésben üzletet kössön.
Tudomásul vesszük, hogy a BÉT a beállításokat jelen nyilatkozatunk szerint teszi meg.

Dátum:

________________________________
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat
Alulírott
név:
születés helye, ideje:
anyja neve:
lakcím:
nyilatkozom az alábbiakról
●
●
●
●
●

18. életévemet betöltöttem,
büntetlen előélettel rendelkezem,
legalább középiskolai végzettséggel rendelkezem,
nem állok üzletkötői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt,
az elmúlt 3 évben nem voltam olyan felszámolási vagy csődeljárás alá vont cég vezető tisztségviselője,
vezető állású személye, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott
vezetője vagy üzletkötője, ahol a felszámolásért vagy a csődért való polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi
felelősségemet megállapították volna,
a BÉT kereskedési modelljét, szabályzatait megismertem,

●

az adott szekcióban történő kereskedéshez szükséges, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., Harmadik,
Tőzsdetagsági Szabályzat 1. sz. Mellékletében meghatározott szakmai vizsgával rendelkezem.
valamelyik, az Európai Unió területén található tőzsdén bejegyzett üzletkötő vagyok, illetve voltam.
nem vagyok bejegyezve az Európai Unió területén található tőzsdén, de rendelkezem olyan képesítéssel
melyet az Európai Unió valamely tőzsdéje a most kérelmezett bejegyzéssel érintett piacon üzletkötői
státuszhoz elfogad.
Dátum:
________________________________
(üzletkötő aláírása)
Tanúk:

____________________________
(név)
_____________________________
(cím)

_____________________________
(aláírás)

____________________________
(név)
_____________________________
(cím)

_____________________________
(aláírás)

ÜZLETKÖTŐ REGISZTRÁLÁSA – HATÁRIDŐS PIAC
TITKOS JELSZÓ MEGADÁSA a kereskedési munkaállomás informatikai hozzáféréséhez 2
(Kérjük, hogyha már korábban megadott ilyen jelszót, csak akkor töltse ki a nyomtatványt, amennyiben az előző
jelszavát módosítani szeretné.)

Az alábbiakban,
üzletkötő neve:
üzletkötő születés helye, ideje:
üzletkötő anyja neve:
üzletkötő lakcíme:
nyilatkozom, hogy a kereskedés során az alábbi titkos jelszó használatával jelentkezem be a Help Desk
Szolgálatnál (Funkcionális, Technikai és Kereskedés levezetés), valamint, hogy a kereskedés során az alábbi
közvetlen, illetve mobil telefonszámokon illetve e-mail címen lehet elérni:

TITKOS JELSZÓ:

Legfeljebb 10 karakter hosszúság adható meg!
Kérjük nyomtatott betűk használatát!

TELEFONSZÁMOK:
Közvetlen telefonszám:
(Ha csak központi szám van, akkor kérnénk melléket is feltüntetni.)

Mobil telefonszám:

E-MAIL CÍM:

Dátum:

______________________________
(üzletkötő aláírása)

2

Az oldal bizalmas információt tartalmaz, a kereskedő felelőssége a jelszó titokban tartása.
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Biztonsági információk, biztonságtudatossági tájékoztatás

A kereskedés rendszer használatához kapcsolódóan az alábbi biztonsági előírások betartására hívjuk fel a
felhasználók figyelmét:
•

A központi kereskedési rendszer alkalmazás elérése az üzletkötő felhasználók számára csak
személyhez kötött authentikáció után lehetséges.

•

A kereskedési rendszer eléréséhez használt hozzáférési adatait (felhasználónevét, jelszavát és a
BÉT Helpdeszkhez tartozó telefonos jelszavát) a felhasználó ne adja át másnak.

•

Biztonsági esemény vagy annak gyanúját felvető működési anomália esetén a bróker cég, illetve
annak üzletkötő felhasználója lehetőség szerint késedelem nélkül jelezze azt a BÉT Helpdeszk felé.

•

Az üzletkötő felhasználóknak a kereskedési rendszerben végzett műveleteit, tevékenységeit,
valamint a Helpdeszk telefonos vonalon adott utasításai automatikusan rögzítésre kerülnek, és az
így rögzített napló adatokat, illetve hangfelvételeket a Tőzsde a hatályos jogszabályok szerint kezeli,
illetve megőrzi.

•

A kereskedési rendszer front-end kliens alkalmazását csak olyan informatikai eszközről használja,
amelyiken frissített vírusellenőrző alkalmazás működik.

•

lletéktelen személyeket ne engedjen a képernyőjén megjelenő adatokba betekinteni.

•

A kereskedési munkaállomást a front-end kliens alkalmazásból való tényleges kijelentkezésig ne
hagyja őrizetlenül, és a munkaállomás képernyőjét zárolja, mielőtt távozik.

Üzletkötő neve:

Dátum:

Alulírott üzletkötő kijelentem, hogy a fenti biztonságtudatossági tájékoztatást megismertem és a biztonsági
szabályokat megtartom.

_____________________
(üzletkötő aláírása)

