
A FORRÁS nyRT. BENNFENTES KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS 
IRÁNYELVEI   

A BÉT FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSA ALAPJÁN  

TILOS bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett értékpapírra, 
vagy egyéb tőzsdei termékre ügyletet megkötni, ügylet megkötésére megbízást adni, illetve 
bennfentes információt kereskedés céljára más személyeknek továbbadni. 

1.  IDŐSZAKOS ÜGYLETKÖTÉSI TILALMAK  

1.1. A FORRÁS NYRt-nél vezető állású személyeknek (Tpt.szerint) TILOS a FORRÁS NYRt. 
által kibocsátott értékpapírok bármilyen irányú és formájú kereskedelme közvetlenül vagy 
közvetve (más személyeken keresztül) az alábbi időszakokban:  

• a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló legalább a gyorsjelentések 
tartalmával megegyező kivonatának közzétételéig terjedő időszakban,  

• a gyorsjelentés közzétételét megelőző 15 napon belül,  

• a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés 
közzétételét megelőző 3 napon belül.  

1.2. A FORRÁS NYRt-nél vezető állású személyeknek (Tpt. szerint) TILOS a FORRÁS NYRt. 
legalább 10%-os tulajdonában álló tőzsdei társaság által kibocsátott részvények bármilyen 
irányú és formájú kereskedelme közvetlenül vagy közvetve (más személyeken keresztül) – 
beleértve az esetleges felsővezetői részvényopció keretében az opció lehívását is – az alábbi 
időszakokban:  

• ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg 
fordulónapjától az éves beszámoló legalább a gyorsjelentések tartalmával 
megegyező kivonatának közzétételéig terjedő időszakban,  

• ha a gyorsjelentés készítésében közreműködik, a gyorsjelentés közzétételét 
megelőző 15 napon belül.  

1.3. A FORRÁS NYRt. munkavállalóinak  TILOS a FORRÁS NYRt., valamint a FORRÁS 
NYRt. legalább 20%-os tulajdonában álló, konszolidációs körbe bevont más tőzsdei 
társaság által kibocsátott értékpapírok bármilyen irányú és formájú kereskedelme 
közvetlenül vagy közvetve (más személyeken keresztül) az alábbi időszakokban:  

• ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg 
fordulónapjától az éves beszámoló közzétételéig terjedő időszakban,  

• ha a gyorsjelentés készítésében közreműködik, a gyorsjelentés közzétételét 
megelőző 15 napon belül.  

A határidős és opciós vételi vagy eladási ügyletek esetén a tilalmi idő szempontjából az ügylet 



megkötése, és annak teljesülése sem eshet a fenti tilalmi időszakra.  

A tilalmi időszak kezdetéig nem teljesült azonnali tőzsdei megbízásokat a megbízónak a tilalmi 
időszak kezdetén vissza kell vonni.  

2.  A BENNFENTES INFORMÁCIÓHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEKRŐL 
VEZETETT NYILVÁNTARTÁS  

2.1  A Tpt. 201/D. § (1) bekezdése alapján a FORRÁS NYRt. nyilvántartást (a továbbiakban: 
„Nyilvántartás”) vezet a FORRÁS NYRt. részére munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján 
tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről.  

2.2 A Nyilvántartás vezetéséért a FORRÁS NYRt. Vagyonkezelési igazgatója felel.   

Jelen szabályozás hatálya kiterjed valamennyi, a FORRÁS NYRt.. konszolidációs körébe tarozó 
társaságra. 

Budapest, 2008. április 11. 

 

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága 


