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 LAKOSSÁGI ÜGYFELEK 

1. táblázat 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     ii. 3. és 4. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 80–1999 kereskedés között) 

 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XBUD 92 % 84 %  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     i. 5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 2000 kereskedéstől) 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     iii. 1. és 2. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)  

 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XBUD  8%  16%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Nemzetközi részvények) 
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XETR  31%  14%  N/A  N/A  N/A 

XLON  27%  28%  N/A  N/A  N/A 

XNYS  13%  21%  N/A  N/A  N/A 

XNGS  12%  16%  N/A  N/A  N/A 
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XWBO  5,5%  5,7%  N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  
     i. kötvények  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XXXX  99,4%  99,17%  N/A  N/A  N/A 

XOFF  0,6 %  0,83%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
     ii. pénzpiaci eszközök  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 0 0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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Eszközosztály 

  
  
  
 c) Származtatott kamatügyletek 
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 c) Származtatott kamatügyletek 
   ii Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XXXX  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 
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Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 d) Hitelderivatívák  
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 d) Hitelderivatívák  
   ii Egyéb hitelderivatívák      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 
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Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 e) Származtatott devizaügyletek   
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XBUD  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 e) Származtatott devizaügyletek   
   ii Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott devizaügyletek      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XXXX  100%  100%  N/A  N/A  N/A 
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Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 f) Strukturált pénzügyi eszközök   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 g) Származtatott részvényügyletek   
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 
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XBUD  99,97%  99,17%  N/A  N/A  N/A 

XOFF  0,03%  0,83%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 g) Származtatott részvényügyletek   
   ii swapügyletek és egyéb származtatott részvényügyletek 
 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 h) Értékpapírosított derivatívák   
   i Opciós utalványok és certifikát-derivatívák      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XWBO  45%  16%  N/A  N/A  N/A 
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XBUD  17,5%  67%  N/A  N/A  N/A 

XXXX  17,2%  6,5%  N/A  N/A  N/A 

XSTU  14%  7,1%  N/A  N/A  N/A 

XSTO  5,2%  5,2%  N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 h) Értékpapírosított derivatívák  - Warrantok  
   ii Egyéb értékpapírosított derivatívák      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XWBO  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák   
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei 
ügyletek      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 



MiFID II – RTS 28 - Az ügyletek végrehajtásának minőségével kapcsolatos információk közzététele, 
2017. évre vonatkozóan 

százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

XOFF  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák   
   ii  Egyéb árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 j) Különbözeti ügyletek   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 
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viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett 
kötvények és tőzsdén kereskedett áruk)   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

ARCX  29%  59,7%  N/A  N/A  N/A 

XNYS  22%  23,5%  N/A  N/A  N/A 

XETR  20%  10%  N/A  N/A  N/A 

XFRA  10,3%  0,1%  N/A  N/A  N/A 

XLON  3,2%  2%  N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 l) Kibocsátási egységek   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 
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A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
m) Egyéb eszközök   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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SZAKMAI ÜGYFELEK 

2. táblázat 

 

 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     ii. 3. és 4. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 80–1999 kereskedés között) 

 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     i. 5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 2000 kereskedéstől) 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0 0   N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XBUD  58%  21%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 
     iii. 1. és 2. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)  

 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XBUD  42%  79%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 a) Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Nemzetközi részvények) 
      

 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 
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A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
     i. kötvények  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XOFF   36%  42%  N/A  N/A  N/A 

XXXX  64%  58%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
     ii. pénzpiaci eszközök  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 
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A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez viszonyított 
százalékos aránya az adott 
osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 c) Származtatott kamatügyletek 
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek  
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 c) Származtatott kamatügyletek 
   ii Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek 
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Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XXXX  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 d) Hitelderivatívák  
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 d) Hitelderivatívák  
   ii Egyéb hitelderivatívák      
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Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 e) Származtatott devizaügyletek   
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 
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 e) Származtatott devizaügyletek   
   ii Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott devizaügyletek      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

N 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XXXX  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 f) Strukturált pénzügyi eszközök   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 g) Származtatott részvényügyletek   
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   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek 
     és opciós ügyletek 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 g) Származtatott részvényügyletek   
   ii swapügyletek és egyéb származtatott részvényügyletek 
 
      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 h) Értékpapírosított derivatívák   
   i Opciós utalványok és certifikát-derivatívák      
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Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 h) Értékpapírosított derivatívák   
   ii Egyéb értékpapírosított derivatívák      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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Eszközosztály 

  
  
  
 i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák   
   i Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei 
ügyletek      
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

XOFF  100%  100%  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák   
   ii  Egyéb árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák 
  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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Eszközosztály 

  
  
  
 j) Különbözeti ügyletek   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

Eszközosztály 

  
  
  
 k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett 
kötvények és tőzsdén kereskedett áruk)   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

 



MiFID II – RTS 28 - Az ügyletek végrehajtásának minőségével kapcsolatos információk közzététele, 
2017. évre vonatkozóan 

Eszközosztály 

  
  
  
 l) Kibocsátási egységek   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 

 

 

Eszközosztály 

  
  
  
m) Egyéb eszközök   
 

  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 

A kereskedési volumen szerint rangsorolt 
első öt végrehajtási helyszín (csökkenő 
sorrendben) 

A kereskedett volumennek a 
teljes volumenhez 
viszonyított százalékos 
aránya az adott osztályban 

A végrehajtott 
megbízásoknak 
az összes 
megbízáshoz 
viszonyított 
százalékos 
aránya az adott 
osztályban 

Passzív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Agresszív 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Irányított 
megbízások 
százalékos 
aránya 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)  0  0  N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)      N/A  N/A  N/A 

 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI) 

     N/A  N/A  N/A 
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LAKOSSÁGI és SZAKMAI ÜGYFELEK 

 

 

3. táblázat 

 

 
Eszközosztály 

 Értékpapír finan szírozás  
  

Annak bejelentése, hogy az előző évben 
kereskedési naponként átlagosan <1 
kereskedés volt-e 

I 
  

A volumen szerint rangsorolt első öt 
helyszín (csökkenő sorrendben) 

A végrehajtott volumennek a teljes 
volumenhez viszonyított százalékos aránya 
az adott osztályban 

A végrehajtott megbízásoknak az összes 
megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az 
adott osztályban 

XOFF  100% 100% 
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)     
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)     
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)     
Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)     

 


