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1. Az MKB Bank vezetői feladatokat ellátó személye:  

1.1. az a Bankkal jogviszonyban álló személy  

1.2. aki a Bank ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervének tagja; vagy 

1.3. aki olyan, az 1.2. pontban említett szervekben tagsággal nem rendelkező vezető tisztségviselő, 
aki a Bankkal közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen 
hozzáfér, és jogosult a Bank jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára  

1.4. A fentiek alapján az MKB Bank Nyrt. („Bank”) vezetői feladatokat ellátó személyei: 

• az igazgatóság tagjai; 

• a felügyelő-bizottság tagjai 

• az elnök-vezérigazgató 

• vezérigazgató-helyettesek 

• ügyvezető igazgatók 

(továbbiakban: „Vezető(k)”) 

2. Szoros kapcsolatban álló személy: a vezetői feladatokat ellátó személy 

a) házastársa, élettársa; 

b) eltartottnak minősülő gyermeke; 

c) olyan rokona, akivel az ügyletkötés időpontjában legalább egy éve közös háztartásban él; 

d) olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy 
vezetői feladatokat ellátó személy vagy az a), b) vagy c) pontban említett személy látja el, vagy 
amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy 
javára jött létre, vagy amelynek gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy 
gazdasági érdekeivel.. 

3. Ügyletkötés alapelve 

3.1. A személyes ügyletek lebonyolításánál a vezetői feladatokat ellátó személyek nem hozhatók 
kedvezőbb helyzetbe a Bank ügyfeleihez képest. A személyes ügyletek nem ütközhetnek az 
ügyfelek vagy a Bank érdekeivel. Érdek-összeütközés esetén az ügyfelek és a Bank saját érdekeit 
kell előtérbe helyezni a vezetői feladatokat ellátó személy érdekeivel szemben.  

3.2. Tilos a tisztességtelenség látszatát keltő, a Bank, illetve az alkalmazott reputációját hátrányosan 
érintő ügylet kötése. 

 

4. Ügyletkötési tilalom és a tilalmi időszakban engedélyezett ügyletkötés 

 

4.1. Vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját 
javára illetve harmadik fél javára a Bank részvényei vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközei, 
illetve az ezekhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más pénzügyi eszközök kapcsán a 30 
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napos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi pénzügyi jelentés vagy 
az év végi jelentés bejelentésére, amelyet a Bank köteles nyilvánosságra hozni. 

4.2. A vezetői feladatokat ellátó személy nem köthet ügyletet pénzügyi eszközre vonatkozóan: 

 a Bank működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntésről való 
tudomásszerzéstől a közzétételig; 

 a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó információval való 
tudomásszerzéstől a közzétételig. 

4.3. A bennfentes kereskedelem és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételének tilalmát, 
illetve piaci manipulációt érintő rendelkezések sérelme nélkül a vezetői feladatokat ellátó 
személy által saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelem a tilalmi időszakban az 
alábbi esetekben engedélyezett: 

 olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte 
következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; 

 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 érdekeltsége nem változik. 

 

5. Bejelentési kötelezettség és küszöbérték kiszámítása 

 

5.1. A vezetői feladatokat ellátó személyeknek, és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló 
személyeknek bejelentési kötelezettségük van, ügyletkötésükről haladéktalanul, de legkésőbb 3 
munkanapon belül értesíteniük kell a Felügyeletet, illetve a Bankban a Befektetői kapcsolatokért 
felelős személyt.  

5.2. A Bank mint kibocsátó tekintetében, a saját javukra bonyolított, az adott kibocsátó részvényeire 
vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött minden ügyletről, amennyiben a kötött ügyletek 
összértéke 1 naptári éven belül elérte (vagy meghaladta) az 5000 eurót. 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 irányadó. A küszöbérték kiszámításánál a vezetői 
feladatokat ellátó személyek, illetve a velük szoros kapcsolatban álló személyek ügyleteit külön-
külön kell figyelembe venni. 

 

5.3. Az ügyletkötés bejelentéshez használatos űrlap elérhető a www.mkb.hu oldalon.   

 

6. A bennfentes kereskedelem tilalma 

 

6.1. Tilos a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete, a másik személy részére bennfentes 
kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás, a másik személy bennfentes kereskedelemre 
való rábírása és a bennfentes információ jogosulatlan közzététele. 

6.2. A bennfentes információval való visszaélés, és az ilyen információ nem megfelelő továbbítása 
munkajogi, valamint büntetőjogi eljárást vonhat maga után, továbbá megalapozhatja a 
Felügyelet eljárását, további szankciók alkalmazását. A bennfentes kereskedelem, a bennfentes 
információk jogosulatlan közzététele, valamint a tiltott piacbefolyásolás bűncselekmény, amely 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.évi C. törvény szerint szabadságvesztéssel büntetendő. 

http://www.mkb.hu/

