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I. Általános rész 

I.1. A Szabályzat célja  

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító 

Nyrt., mint nyilvános értékpapír-kibocsátó (a továbbiakban Pannónia Életbiztosító, vagy 

Társaság), amelynek részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, 

meghatározza a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi 

előírások - így különösen a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete1 (Market Abuse Regulation/MAR, a továbbiakban: MAR) előírásai - 

betartásának rendjét, meghatározza a bennfentes személyek körét, rögzítse a Pannónia 

Életbiztosító feladatait a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek 

nyilvántartási kötelezettségének tekintetében.  

I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya  

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jelen 

Szabályzat  tekintetében bennfentes információnak minősülnek, függetlenül attól, hogy 

azok az anya- vagy leányvállalatnál keletkeznek, vagy merülnek fel. 

A bennfentes információk közzétételére a Pannónia Életbiztosító Tájékoztatási Szabályzata 

alkalmazandó.  

I.3. A Szabályzat személyi hatálya  

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a jogszabályok és a jelen 

Szabályzat tekintetében bennfentes személynek minősülnek. Jelen szabályzat kiterjed a 

Pannónia Életbiztosító leányvállalatainak alkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is. 

I.4. Fogalom-meghatározások 

Fogalom Meghatározás 

Árfolyam 

Befolyásolására 

Alkalmas Információ2    

Minden olyan információ, amelyet az ésszerűen eljáró 

befektető nagy valószínűséggel felhasználna a befektetési 

döntése meghozatalához.  

Bennfentes 

Információ3 

a)  a pénzügyi eszközzel kapcsolatos olyan pontos 

információ, amelyet 

 - nem hoztak nyilvánosságra; 

 - közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre 

vagy a    pénzügyi eszköz kibocsátójára 

vonatkozik; 

                                                

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596 
2 MAR 7. cikk (4) bekezdés 
3 MAR 7. cikk (1) bekezdés 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
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 - nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős 

hatást gyakorolna a pénzügyi eszköz árfolyamára; 

   

b)  a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megbízások 

teljesítésével megbízott személyek esetében az az ügyfél által 

átadott, és az ügyfél pénzügyi eszközre szóló, folyamatban 

lévő megbízásához kapcsolódó, pontos információ is, amely 

közvetlenül vagy közvetve a kibocsátóval, illetve a pénzügyi 

eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala 

valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a pénzügyi eszköz 

árfolyamára. 

Bennfentes 

nyilvántartás 

(bennfentesek 

jegyzéke)4  

A Pannónia Életbiztosító által, a munkaviszony vagy egyéb 

jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes 

Információhoz hozzáférő személyekről a Bennfentes 

Kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése 

érdekében vezetett nyilvántartása 

BÉT Budapesti Értéktőzsde 

BÉT Honlap www.bet.hu 

Felügyelet Magyar Nemzeti Bank 

GDPR rendelet  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete 

a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról 

Honlap www.cigpannonia.hu 

MAR rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete a 

piaci visszaélésekről (Market Abuse Regulation/MAR, a 

továbbiakban: MAR) 

Nyilvántartás 

Vezetésére Kijelölt 

Személy 

A Pannónia Életbiztosító által a Nyilvántartás vezetésére kijelölt 

személy 

Pannónia Életbiztosító CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

Pénzügyi Eszköz a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. 

pontjában meghatározott pénzügyi eszközök, többek között az 

átruházható értékpapírok5 (az értékpapírok tőkepiacon 

forgatható fajtái, a fizetőeszközök kivételével, például 

társaságok részvényei). 

                                                

4 MAR 18. cikk (1) bekezdés a) pont 
5 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdés 44. pont 

file:///C:/Users/lodi.kata/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3X9MR8FJ/www.bet.hu
http://www.cigpannonia.hu/
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Jelen szabályzat alkalmazásában a Pannónia Életbiztosító 

törzsrészvénye (CIGPANNONIA részvény, ISIN kód: 

HU0000097738). 

Pontos  Információ6 

    

minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy 

körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy 

bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét 

ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott 

körülménynek vagy eseménynek az  adott pénzügyi eszköz 

árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról (időben elhúzódó 

folyamat esetén a jövőbeli körülmény vagy 

eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépései 

is) 

Referenciaérték7 Bármely, a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátott vagy 

közzétett kamatláb, index vagy számadat, amely egy adott 

képletnek egy vagy több alapul szolgáló eszköz vagy ár – 

ideértve a becsült árakat – értékére, aktuális vagy becsült 

kamatlábakra vagy egyéb értékekre, illetőleg felmérésekre 

való alkalmazásával, vagy az említett érték, kamatlábak vagy 

egyéb értékek, illetőleg felmérések alapján kerül – időszakosan 

vagy rendszeresen – megállapításra, és amelyre vonatkoztatva 

egy pénzügyi eszköz alapján fizetendő összeg vagy egy 

pénzügyi eszköz értéke megállapításra kerül. 

Szoros kapcsolatban 

álló személyek8 

a) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal 

egyenértékűnek számító partnere 

b) eltartottnak minősülő gyermek 

c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott 

ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt 

d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy 

személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy vezetői 

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 

Tájékoztatási 

kötelezettség 

A Tpt-ben, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott 

értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 

részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM 

rendeletben előírt esetekben részletezett kötelezettségek 

teljesítése 

                                                

6 MAR 7. cikk (2) bekezdés 
7 MAR 3. cikk (1) bekezdés 29. pont 
8 MAR 4. cikk (1) bekezdés 26. pont 
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Tpt. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

Vezető feladatokat 

ellátó személy9 

olyan, a Pannónia Életbiztosítóval jogviszonyban álló személy, 

aki: 

a) a Pannónia Életbiztosító ügyvezető, döntéshozó vagy 

felügyeleti szervének a tagja, vagy 

b) aki olyan, az a) pontban említett szervekben tagsággal nem 

rendelkező vezető tisztségviselő, aki a Pannónia 

Életbiztosítóval közvetlenül vagy közvetve összefüggő 

információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult a Pannónia 

Életbiztosító jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések 

meghozatalára. 

 

A MAR rendelet és a Tpt. által is alkalmazott fogalmak esetében a MAR rendeletben foglalt 

értelmezés az irányadó. 

 

II. Különös rész – Bennfentes kereskedelem 

 

II.1. Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem alapvető jellegzetessége az a tisztességtelen előny, amelyhez 

a bennfentes információval nem rendelkező harmadik felek kárára a bennfentes információ 

megszerzésével jutnak, és amely következésképpen aláássa a pénzügyi piacok integritását 

és a befektetői bizalmat. Ezért a bennfentes kereskedelem tilalma alkalmazandó abban az 

esetben, ha egy bennfentes információkkal rendelkező személy tisztességtelen előnyre 

tesz szert az adott információból származó nyereségből úgy, hogy ezen információnak 

megfelelően köt piaci ügyleteket azáltal, hogy közvetve vagy közvetlenül az adott 

információ által érintett pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el, illetve próbál 

megszerezni vagy elidegeníteni, vagy e pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó megszerzési 

vagy elidegenítési megbízást von vissza vagy módosít, illetve próbál visszavonni vagy 

módosítani akár saját, akár harmadik fél hasznára. 

Bennfentes kereskedelemnek minősül10: 

a)  a bennfentes információkkal rendelkező személy által Bennfentes Információ 

felhasználásával a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszköz közvetlen 

vagy közvetett módon történő megszerzése vagy elidegenítése  saját vagy 

harmadik személy javára; 

b)   a Bennfentes Információ felhasználása az információhoz kapcsolódó pénzügyi 

eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott 

személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá; 

                                                

9 MAR 4. cikk (1) bekezdés 25. pont 
10 MAR 8. cikk (1) – (2) bekezdés 
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c)  a bennfentes személy másik személynek javaslatot tesz vagy a másik személyt 

rábírja, hogy a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet 

kössön (a pénzügyi eszközt elidegenítse, megszerezze, a pénzügyi eszközre 

vonatkozó megbízást módosítsa vagy visszavonja); 

d)  bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben a tanácsot 

vagy rábírást felhasználó személy tudta vagy az adott helyzetben általában 

elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált 

információ Bennfentes Információnak minősül. 

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek: 

a) ha egy jogi személy bennfentes információval rendelkezik vagy rendelkezett, az 

információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes 

kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a jogi személy: 

i. megfelelő és hatékony belső intézkedéseket vezetett be, hajtott végre és 

tartott fenn,  melyek hatékonyan biztosították, hogy sem az információval 

érintett pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó 

döntést a nevében meghozó természetes személy, sem pedig az ilyen 

döntésre esetlegesen befolyást gyakorló más 

természetes személy ne lehessen a bennfentes információ birtokában; 

továbbá   

ii. nem ösztönözte, nem tett ajánlást, nem kényszerítette vagy másként nem 

befolyásolta a jogi személy nevében az információval érintett pénzügyi 

eszközök megszerzését vagy elidegenítését végző természetes személyt. 

b) ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem 

jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy 

elidegenítés révén bennfentes 

kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy: 

i. az információval érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatban szerződő félként 

tevékenységre jogosult személy, és az információval érintett pénzügyi 

eszközök megszerzését vagy elidegenítését az adott pénzügyi eszköz 

árjegyzőjeként vagy tevékenységre jogosult szerződő félként szokásos 

feladatai végzése keretében jogszerűen folytatja; 

ii. megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére 

felhatalmazott személy, és a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök 

megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy 

feladatainak szokásos végzése 

keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi. 

c) ha a bennfentes információval rendelkező személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló 

kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának 

kijátszása érdekében végez pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére 

irányuló ügyletet; 

d) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját 

megelőzően kötött megállapodás vagy megbízás, illetve jogszabályi vagy 

szabályozási kötelezettség alapján teljesítenek; 
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e) egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy társasággal való összefonódás során 

tudomásra jutott bennfentes információ felhasználása, amely kizárólag e nyilvános 

felvásárlás vagy összefonódás továbbvitele érdekében kerül felhasználásra, feltéve, 

hogy mire a társaság részvényesei jóváhagyják az összefonódást vagy elfogadják az 

ajánlatot, minden bennfentes információt nyilvánosságra hoztak vagy azok más 

okokból kifolyólag már nem minősülnek bennfentes információnak; 

f) a bennfentes információ a MAR rendelet 11. cikkében meghatározott piaci szereplők 

véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás során történő közzététele az ott 

meghatározott feltételek teljesülése esetén, amennyiben arra valamely személy 

munkaviszonyának, foglalkozásának, vagy feladatainak szokásos teljesítése 

keretében került sor. 

 

II.2. Bennfentes személyek 

A Pannónia Életbiztosító, mint kibocsátó vonatkozásában bennfentes személynek minősül 

minden olyan személy, aki az alábbiak bármelyikéből eredően bennfentes információval 

rendelkezik11: 

a)   a Pannónia Életbiztosító ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervében betöltött 

tagság (ideértve különösen az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjait); 

b)  a Pannónia Életbiztosító tőkéjében való részesedés; 

c)  az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok 

teljesítése során való hozzáférés; 

d)  bűncselekményben való részvétel; 

e)  minden olyan személy, aki az a) – d) pontokban említettektől eltérő körülmények 

között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az érintett személy tudja, 

vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó; 

f)  ha a bennfentes személy jogi személy, bennfentes személynek minősülnek azon 

természetes személyek is, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi 

személy javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására 

vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában. 

 

II.3. Általános tilalom12 

Tilos: 

a) a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete; 

b) másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó 

tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; 

vagy 

                                                

11 MAR 8. cikk (4) bekezdés 
12 MAR 14. cikk 
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c) a bennfentes információ jogosulatlan közzététele13 (bennfentes információ 

jogosulatlan közzétételére kerül sor akkor, ha egy személy bennfentes információval 

rendelkezik, és azt bármely más személynek átadja, kivéve akkor, ha az információt 

munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos 

teljesítése keretében adja át). 

 

II.4. Speciális tilalmak („tilalmi időszakok”)14 

A vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket 

saját javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a kibocsátó részvényei 

kapcsán egy harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az 

időközi (negyedéves) pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés közzétételére.  

 

A Pannónia Életbiztosító engedélyezheti a tilalmi időszakban a nála vezetői feladatokat 

ellátó személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet: 

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. 

II.5. Vezetők ügyleteinek bejelentése15 

II.5.1. Bejelentési kötelezettség 

 

Bejelentési kötelezettség a küszöbérték elérése esetén 

A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros 

kapcsolatban álló személyeknek értesíteniük kell a Pannónia Életbiztosítót és a 

Felügyeletet a Pannónia Életbiztosító részvényeire a 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, a Európai Központi Bank honlapján közzétett napi záró EUR árfolyam az 

irányadó16. 

A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő 

három munkanapon belül meg kell történnie. 

Az alábbi ügyleteket is be kell jelenteni: 

                                                

13 MAR 10. cikk 
14 MAR 19. cikk (11) bekezdés 
15 MAR 19. cikk 
16 https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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a) a pénzügyi eszköz elzálogosítása vagy kölcsönadása; 

b) foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy vagy más személy 

által a vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros 

kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyletek (ideértve azokat 

is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak); 

c) életbiztosítási kötvény keretében végzett, a Szolvencia II irányelvben17 

foglaltaknak megfelelően meghatározott ügyleteket. 

 

A Pannónia Életbiztosító a bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet 

követő 3 munkanapon belül köteles közzétenni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell18: 

a) a bejelentésre kötelezett személy nevét; 

b) a bejelentési kötelezettség indokát; 

c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; 

d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz leírását és azonosítását; 

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

e részvényopció-programokkal, vagy a jelen pontban foglalt egyedi 

példákkal; 

f) az ügyletkötés időpontját és helyét; 

g) 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. 

 

A bejelentés teljesítése 

A  vezetői   feladatokat ellátó  személyek  vagy  a velük  szoros  kapcsolatban álló  

személyek  által lebonyolított  ügyletekre vonatkozó bejelentést a 2016/523/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet19 mellékletében meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon 

kell teljesíteni20 az alábbiak szerint: 

 Nem természetes személyek: a bejelentési kötelezettség teljesítésére szolgáló 

űrlap a Pannónia Életbiztosítóra, illetve a CIGPANNONIA részvényre vonatkozó 

adatokkal, illetve kitöltési útmutatóval együtt letölthető a Pannónia Életbiztosító 

honlapjáról: 

https://www.cigpannonia.hu/befektetok/tarsasagiranyitas 

                                                

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és 

viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról 
18 MAR 19. cikk (6) bekezdés 
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523 
20 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 

https://www.cigpannonia.hu/befektetok/tarsasagiranyitas
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523
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A 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 3. § (2) 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 bejelentési kötelezettséget ÁNYK-

űrlapot (általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a 

benyújtás céljára szolgáló speciális űrlap) alkalmazva kell teljesíteni. 

A 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az MNB és a 

természetes személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás az ügyfélkapun 

keresztül történik. 

 

A kibocsátó kötelezettsége 

A Pannónia Életbiztosító írásban értesíti a nála vezetői feladatokat ellátó személyeket a 

bejelentési kötelezettségeikről a jelen szabályzat 1. számú mellékletét tartalmazó 

mintalevél szerinti tartalommal.  

A Pannónia Életbiztosító jegyzéket készít az összes, vezetői feladatot ellátó személyről 

és a velük szoros kapcsolatban álló személyekről. Ezen kötelezettségének teljesítéséhez a 

vezetői feladatok ellátó személyek tájékoztatják a bennfentes nyilvántartást vezető 

személyt a velük szoros kapcsolatban álló személyek azon adatairól, amelyek a jegyzék 

vezetéséhez szükségesek. 

 

A vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége 

A vezetői feladatokat ellátó személyek kötelesek írásban értesíteni a velük szoros 

kapcsolatban álló személyeket a II.5. pont szerinti kötelezettségeikről, és az értesítés 

másolatát megőrizni21. Az értesítési kötelezettség teljesítéséhez az érintett személyek 

felhasználhatják a jelen szabályzat 2. számú mellékletében foglalt mintalevelet. 

 

II.6. Bennfentes nyilvántartás22 

II.6.1. Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

A Bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a 

Pannónia Életbiztosító jegyzéket vezet azokról a személyekről, akik hozzáférnek a 

bennfentes információkhoz, és akik munkaszerződés alapján vagy más módon számára 

munkát végeznek, olyan feladatokat teljesítve, amelyek által bennfentes információkhoz 

férnek hozzá (ideértve például a tanácsadókat, könyvelőket is). A bennfentes nyilvántartás 

                                                

21 MAR 19. cikk (5) bekezdés 
22 MAR 18. cikk, a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete 
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elektronikus formában kerül összeállításra, a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási 

rendelete I. sz. mellékletének 1. formanyomtatványának megfelelő formátumban23. 

A Nyilvántartást a Felügyelet kérésére, a Nyilvántartást vezető személy a lehető 

leghamarabb megküldi. A bennfentes nyilvántartást minden esetben az információk 

teljességét, bizalmas jellegét és integritását biztosító módon kell benyújtani.  

A kibocsátó vagy a képviseletében vagy a javára eljáró személy minden ésszerű lépést 

megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentes nyilvántartásban szereplő 

személyek írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és 

legyenek tisztában a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan 

közzétételéért kiszabható szankciókkal. Ennek érdekében a 3. számú melléklet szerinti 

tartalommal tájékoztatja a bennfentes személyt a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi 

és közigazgatási kötelezettségekről. 

A Bennfentes Információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba kell 

venni a Pannónia Életbiztosító által munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony 

alapján foglalkoztatott, Bennfentes Információhoz hozzáférő személyt.  

Ha a nyilvántartásba vett személy Bennfentes Információhoz való hozzáférése bármilyen 

módon megszűnt, a személyt haladéktalanul törölni kell az aktuális Nyilvántartásból, 

azonban bennfentes minőségének időbeli nyomonkövetését 5 évig kell biztosítani. 

A Bennfentes Információról, nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatról, tényről a 

Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy hivatalból szerez tudomást, vagy a Bennfentes 

Információ keletkezéséről haladéktalanul értesítik, egyidejűleg a jelen szabályzat II.6.4. 

pontjában foglalt adatszolgáltatás teljesítésével. A Pannónia Életbiztosító részére 

munkaviszony, vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és Bennfentes 

Információhoz hozzájutó személy az információ megszerzését követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a Bennfentes Információ keletkezéséről – a 

nyilvántartásba vételhez szükséges adatok közlésével – tájékoztatni a Nyilvántartás 

Vezetésére Kijelölt Személyt, annak érdekében, hogy a Nyilvántartás vezetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni. 

 

A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló Bennfentes Információ különösen: 

- pénzügyi jelentések, azok adattartalma; 

- tájékoztatási kötelezettség alá eső személyi-, szervezeti változások; 

- a Pannónia Életbiztosító működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés, 

szerződés, együttműködési megállapodás; 

- a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügyletkötés, 

- minden olyan döntés előkészítés körébe tartozó információ, amely tájékoztatási 

kötelezettséget eredményez. 

 

                                                

23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347
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II.6.2. A Nyilvántartás adattartalma 

A Nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia24: 

a) a bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonosságát; 

b) e személyek jegyzékébe való felvételének okát; 

c) annak dátumát és időpontját, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes 

információhoz; és  

d) a bennfentesek jegyzéke összeállításának dátumát. 

 

A Nyilvántartás bennfentes információnkénti bontásban tartalmazza az adott bennfentes 

információhoz hozzáférő személyek körét, a bennfentes információ keletkezését, 

tudomásra jutását és törlésének időpontját feltüntetve. A bennfentesek jegyzékének egyes 

szakaszaiban csak az adott szakasz szempontjából releváns bennfentes információhoz 

hozzáférő egyének adatait kell szerepeltetni. 

 

Állandó bennfentesek 

A bennfentes nyilvántartásba beilleszthető egy kiegészítő szakasz, amely azon egyének 

adatait tartalmazza, akik mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz 

(„állandó bennfentesek”). Az állandó bennfentesek adatai nem szerepeltethetők a 

bennfentes nyilvántartás többi szakaszában. Az állandó bennfentesek körét jelen 

szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. A bennfentes nyilvántartás állandó 

bennfentesekre vonatkozó szakaszát a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. 

sz. mellékletének 2. formanyomtatványának megfelelő formátumban kell összeállítani és 

naprakészen tartani. 

Eseményalapú bennfentesek 

Ezen nyilvántartásba kerülnek mindazon bennfentes személyek, akik bennfentes 

információval rendelkeznek, azonban nem tartoznak az állandó bennfentesek körébe. Az 

eseményalapú bennfentesekre vonatkozó rendelkezések megegyeznek az állandó 

bennfentesekre vonatkozó rendelkezésekkel, azzal az eltéréssel, hogy a bennfentességet 

előidéző esemény közzétételét követően az aktuális nyilvántartásból az érintettet törölni 

kell, a bennfentes minőségének időbeli nyomonkövetése 5 évig történő biztosításáig. 

 

A bennfentes nyilvántartás frissítése 

A Pannónia Életbiztosító a bennfentes nyilvántartást haladéktalanul frissíti, és feltünteti a 

frissítés dátumát is az alábbi körülmények fennállása esetén: 

a) amennyiben megváltozott valamely már a bennfentes nyilvántartásban szereplő 

személy nyilvántartásba vételének oka; 

b) amennyiben a bennfentes információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell 

venni a bennfentes nyilvántartásba; és 

c) amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a bennfentes 

információkhoz. 

                                                

24 MAR 18. cikk (3) bekezdés 
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A Bennfentes Nyilvántartást a Pannónia Életbiztosító a jegyzék frissítését követő legalább 

5 éven át megőrzi.25 

 

A nyilvántartásba vett személyek kötelezettségei 

A Nyilvántartásban szereplő személyek kötelesek a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt 

Személy kérésére, a nyilvántartásba vételkor a fenti adataikról haladéktalanul, de 

legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatást adni. A Nyilvántartásban szereplő személy a 

II.6.2. pontban foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a 

nyilvántartást vezetőt. Az adatközlés elmulasztása esetén a felelősség kizárólagosan a 

bennfentes személyt terheli. 

 

Adatkezelés 

A Pannónia Életbiztosító a jelen pontban hivatkozott adatok kezelését a Biztosítóra, mint 

adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség (elsősorban: MAR rendelet) teljesítése 

érdekében, a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679/EU rendelettel – a továbbiakban GDPR rendelet  – valamint a 

hatályos magyar jogszabályokkal összhangban végzi. A bennfentes nyilvántartásba történő 

személyes adatok felvételéhez, illetve kezeléséhez a bennfentes személyek 

hozzájárulására nincs szükség. Az adatkezelés jogalapja a Pannónia Életbiztosítóra 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.  A Pannónia Életbiztosító az általa végzett 

valamennyi adatkezelési és adatfeldolgozási folyamat során maradéktalanul megtartja a 

GDPR rendeletben, és a hazai jogszabályokban foglaltakat, melynek alapján adatvédelmi 

tájékoztatót tesz közzé a hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségen: 

https://www.cigpannonia.hu/adatvedelem.  A Pannónia Életbiztosító az adatvédelmi 

tájékoztatóban biztosítja az  adatvédelmi rendelkezések megismerését és az ezzel 

kapcsolatos adatkezelési tevékenység megismerését.  A bennfentes személy köteles az 

adatkezelés tényét, jogalapját és elveit ismertetni, amennyiben a bennfentessége 

harmadik személyt is érint (hozzátartozó). Az adatvédelmi tájékoztató részletes 

szabályokat tartalmaz a bennfentes nyilvántartásba felvett személyek személyes adataival 

összefüggésben gyakorolható jogairól az esetleges jogsértések esetén igénybe vehető 

jogérvényesítési eszközökre vonatkozóan. A Pannónia Életbiztosító adatvédelmi 

tisztviselőjének elérhetősége: Dr. Csevár Antal, 1033 Budapest Flórián tér 1., jog@cig.eu.  

II.6.3. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy 

A Pannónia Életbiztosító vezető jogtanácsosa gondoskodik a Nyilvántartás vezetéséről, 

ennek érdekében ellátja a Nyilvántartás vezetését, vagy javaslatot tesz a Nyilvántartás 

Vezetésére Kijelölt Személy kijelölésére. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy nevét 

és elérhetőségeit jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 

A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy mindenkor köteles gondoskodni: 

a) a Nyilvántartás folyamatos karbantartásáról, változások esetén a file 

megfelelő azonosítóval történő archiválásáról; 

                                                

25 MAR 18. cikk (5) bekezdés 

https://www.cigpannonia.hu/adatvedelem
mailto:jog@cig.eu
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b) a Nyilvántartás bármely időpontban aktualizált változatának 

naprakészségéről; 

c) a Nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést 

közvetlenül megelőző állapotnak a frissítés évének utolsó napját követő öt 

évig történő megőrzéséről; 

d) a Nyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek a 

nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről 

való tájékoztatásáról a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező 

minta alapján;  

e) a jelen Szabályzatnak a Bennfentes Információhoz hozzáférő személy 

számára – az adatszolgáltatását megelőzően – és külön kérésre bármikor 

történő  rendelkezésre bocsátásáról; 

f) a Nyilvántartásba vételt vagy a Nyilvántartásból való törlést követően e 

tényről a Nyilvántartásba vett és a Nyilvántartásból törölt személyek 

haladéktalan, e-mailben történő értesítéséről. 

II.6.4. A Nyilvántartás vezetéséhez szükséges, a Pannónia Életbiztosítón belüli 

adatszolgáltatás teljesítése 

A Pannónia Életbiztosítón belüli, a Nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás 

teljesítéséért a Pannónia Életbiztosító elsődlegesen azon igazgatósági tagjai felelősek, akik 

a bennfentes információt keletkeztetik, másodlagosan azon személy, aki a jelen szabályzat 

szerinti bennfentes információ keletkezéséről először szerez tudomást. Az 

adatszolgáltatást a jelen Szabályzat 6. számú mellékletében foglalt adattartalommal 

kell teljesíteni. 

Az ilyen adatszolgáltatásért felelős személyek a saját szakmai irányításuk alá tartozó 

szervezeteken belül kötelesek meghatározni azon 

a) alkalmazottak, 

b) a Pannónia Életbiztosító részére történő munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyek, 

c) a Pannónia Életbiztosító javára vagy nevében eljáró természetes és nem 

természetes, illetve jogi és nem jogi személyiségű vállalkozások 

körét, akik szokásos munkavégzésük során Bennfentes Információ birtokába juthatnak.  

 

II.6.5. A Pannónia Életbiztosító és többségi részesedésűleányvállalatai(- a továbbiakban 

leányvállalat)  közötti, bennfentes információt érintő adatszolgáltatás teljesítése  

A Pannónia Életbiztosító, mint anyavállalat köteles nyilvántartásba venni azokat a 

személyeket, akik az anyavállalatot érintő és a leányvállalatnál  keletkező eseményalapú 

bennfentes információhoz hozzájutnak, illetve hozzáférnek, így kiemelkedően fontos az 

anyavállalat és a leányvállalat közötti megfelelő információcsere biztosítása, az 

adatszolgáltatás rendjének meghatározása.  

Az anyavállalat Jogi Osztálya rendszeresen, évente legalább egy alkalommal tartott oktatás 

útján gondoskodik arról, hogy az egyes információk bennfentes jellegét valamennyi 

munkavállaló, egyéb módon munkát végző személy a lehető leghamarabb felismerje, és 

az ehhez a kapcsolódó kötelezettségeit teljesítse.  
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A leányvállalat bármely munkavállalója, illetve a leányvállalat számára egyéb módon 

munkát végző személy köteles haladéktalanul értesíteni a leányvállalat vezérigazgatóját, 

amennyiben bennfentes információnak minősülő adatról, tényről, körülményről szerez 

tudomást.  

A leányvállalat vezérigazgatója a hozzá érkezett, bennfentes információt érintő bejelentést 

követően haladéktalanul értesíti a Pannónia Életbiztosító befektetői kapcsolattartóját a 

jog@cig.eu, valamint a dudas.rebeka@cig.eu e-mail címeken arról, hogy bennfentes 

információval rendelkező személy eseményalapú bennfentes nyilvántartásba vétele vált 

szükségessé. A bejelentés érdemi vizsgálatát követően a befektetői kapcsolattartó 

nyilvántartásba veszi az érintett személyt, egyben értesíti a nyilvántartásba vétel 

következményeiről, valamint bekéri a pontos nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat. 

Amennyiben kétség merül fel a bejelentés alapjául szolgáló információ bennfentes 

mivoltával kapcsolatban, úgy a befektetői kapcsolattartó az anyavállalat Adatminősítő 

Bizottságának eljárását kezdeményezi az információ bennfentes jellegéről való 

döntéshozatal érdekében. A Bizottság eljárása következtében bennfentes információnak 

minősített információval rendelkező személyt a befektetői kapcsolattartó eseményalapú 

nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő 

kötelezettségeiről, ellenkező esetben arról tájékoztatja a leányvállalati vezérigazgatót, 

hogy az érintett nyilvántartásba vételére nincs szükség.  

A leányvállalatnál keletkező, illetve az anyavállalatot érintő bennfentes információk egy 

része döntéselőkészítési folyamatokhoz kapcsolódik és ott keletkezik. Amennyiben ilyen 

(az anyavállalat részvényeinek megítélését, vagy pénzügyi helyzetét jelentősen érintő) 

döntés meghozatala megalapozottan várható, úgy a jelen pontban meghatározott eljárási 

rend alkalmazásával a leányvállalat vezérigazgatója köteles tájékoztatni az anyavállalat 

befektetői kapcsolattartóját, aki gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. 

A bennfentes információval érintett esemény bekövetkeztével, illetve döntéselőkészítési 

folyamat végeztével, a döntés meghozatalát követően a Pannónia Életbiztosító 

megvizsgálja, hogy annak milyen hatása lehet az anyavállalatra. Amennyiben az esemény, 

történés, döntés az anyavállalat megítélését, részvényeinek árfolyamát közvetve vagy 

közvetlenül érinti és befolyásolhatja, úgy a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályait 

meghatározó 24/2008 (VIII.15.) rendeletben foglaltaknak megfelelően közlemény 

közzétételéről gondoskodik. Az Pannónia Életbiztosító a leányvállalatát érintő valamennyi, 

rendkívüli tájékoztatási kötelezettség keretében közzétett közleményeit az összes egyéb 

publikált tájékoztatásával együtt tartja nyilván. 

Az információ bennfentességének megszűnését követően a befektetési kapcsolattartó az 

eseményalapú bennfenteseket e-mailen értesíti az eseményalapú bennfentesség 

megszűnéséről és annak következményeiről. 

II.6.6. A bennfentes információ közzététele 

A Pannónia Életbiztosító köteles haladéktalanul, a Tpt. 56. §-a szerint, a tájékoztatási 

kötelezettségének megfelelően a megfelelő közzétételi helyeken közzétenni a rá vonatkozó 

bennfentes információkat. A Pannónia Életbiztosító a bennfentes információk közzétételéről 

külön szabályzatban rendelkezik 

III.  Különös rész - Piaci manipuláció tilalma 

III.1. Piaci manipuláció 

A pénzügyi eszközök manipulációja vagy annak kísérlete káros mind a befektetők számára, 

mivel ezáltal kénytelenek befektetési döntéseiket téves vagy torz információkra alapozni, 

mind a kibocsátók számára, mivel rontja a velük kapcsolatban rendelkezésre álló 

információ iránti bizalmat.  

mailto:jog@cig.eu
mailto:dudas.rebeka@cig.eu
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Piaci manipulációnak minősül26: 

a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízás adása, vagy egyéb olyan 

magatartás, amely: 

  hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz 

keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról; 

 A szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti, vagy 

valószínűsíthetően rögzítheti az adott pénzügyi eszköz árfolyamát; 

kivéve, ha az ügyleteket kötő, vételi vagy eladási megbízást adó, vagy bármely 

más magatartást tanúsító személy bizonyítja, hogy az ilyen ügylet, megbízás vagy 

magatartás indokai jogszerűek és megfelelnek valamely elfogadott piaci 

gyakorlatnak27. 

b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízás adása, vagy olyan egyéb 

tevékenység vagy magatartás, amely a pénzügyi eszköz árfolyamát érinti, vagy 

valószínűsíthetően érintheti, és amelynek során fiktív eszközhöz vagy a 

megtévesztés vagy félrevezetés egyéb formájához folyamodnak; 

c) olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló 

tömegtájékoztatásban, vagy bármilyen más eszközzel, amelyek a pénzügyi eszköz 

kínálata, kereslete vagy árfolyama tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket 

adnak, vagy valószínűsíthetően adhatnak, vagy a szokásostól eltérő vagy 

mesterséges szinten rögzítik, vagy valószínűsíthetően rögzíthetik a pénzügyi eszköz 

árfolyamát – ideértve híresztelések terjesztését, ha a terjesztő személy tudta, vagy 

tudnia kellett volna, hogy az információ hamis vagy félrevezető; 

d) valamely referenciaértékre vonatkozóan hamis vagy félrevezető információk 

továbbítása vagy hamis vagy félrevezető adatok közlése, ha az információt 

továbbító vagy az adatokat közlő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 

információk vagy az adatok hamisak vagy félrevezetőek, továbbá valamely 

referenciaérték kiszámításának manipulálására irányuló bármely magatartás. 

Piaci manipulációnak minősülnek különösen a MAR rendelet 12. cikkének (2) 

bekezdésében felsorolt magatartások, így: 

a) az olyan magatartások, amelyek a pénzügyi eszköz kínálata vagy kereslete 

tekintetében erőfölény biztosítására irányulnak; 

b) pénzügyi eszközök vétele vagy eladása a piac nyitásakor vagy zárásakor, amelynek 

hatása az, vagy valószínűleg az, hogy félrevezesse a megjelenített árfolyamok, 

köztük a nyitó- vagy záróárfolyamok alapján eljáró befektetőket; 

c) megbízás adása kereskedési helyszín részére bármely rendelkezésre álló eszközzel 

folytatott stratégiák útján, amely az a) vagy b) pontban kifejtett hatást fejti ki, a 

következők révén: 

                                                

26 MAR 12. cikk (1) bekezdés 
27 Az elfogadott piaci gyakorlat tekintetében a MAR rendelet 13. cikkében foglaltak irányadóak 
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i. a kereskedési helyszínen működő kereskedési rendszer működésének 

megszakítása vagy késleltetése, vagy a valószínűleg ilyen hatással járó 

magatartás; 

ii. annak megnehezítése mások számára, hogy a kereskedési helyszínen a 

valós megbízásokat azonosíthassák, vagy –  

például az ajánlati könyv túlcsordulásához vagy destabilizációjához vezető 

megbízások adása révén – valószínűleg ilyen hatással járó magatartás; 

vagy 

iii. hamis vagy félrevezető benyomás keltése vagy valószínű keltése valamely 

pénzügyi eszköz kínálatát, keresletét vagy árát illetően, különösen 

megbízások valamely tendencia megindítása vagy felerősítése céljából 

történő adása révén; 

d) a hagyományos vagy az elektronikus tömegtájékoztatásban való eseti vagy 

rendszeres szereplés kihasználása valamely pénzügyi eszközre (vagy közvetve a 

kibocsátójára), kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletre vonatkozó vélemény 

kinyilvánítása révén, miután az így eljáró személy előzőleg pozíciót szerzett e 

pénzügyi eszköz vonatkozásában, és utóbb az általa kinyilvánított véleménynek az 

adott pénzügyi eszköz árára gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra 

anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta 

volna ezt az összeférhetetlenséget. 

 

III.2. A piaci manipuláció tilalma 

Tilos a III.1. pont szerinti piaci manipuláció. 

 

IV. A szabályzatban meghatározott kötelezettségek megszegésének 

jogkövetkezményei 

IV.1. Közjogi szankciók 

A Felügyelet piacfelügyeleti eljárást indít bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás 

gyanúja esetén, illetve a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi 

kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából28. 

 

A Felügyelet a bennfentes kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

megsértése esetén piacfelügyeleti bírságot szab ki a MAR rendeletben foglaltakkal 

összhangban. A rendelet minimum-követelményeket határoz meg arra vonatkozóan, hogy 

a tagállamok milyen mértékű bírsággal kötelesek szankcionálni a piaci visszaélések egyes 

elkövetési formáit. Az uniós szabályozás követelményeinek megfelelően a Felügyelet által 

kiszabható bírság legmagasabb, tételesen meghatározott összege természetes személyek 

esetén 1 555 850 000 forint, jogi személyek esetén 4 667 550 000 forint.29 

                                                

28 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 90. § (1) bek. b) - c) pont  
29 MNB. tv. 76. § (12) bek. 
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IV.2. Büntetőjogi következmények 

A Nyilvántartásba vétel elmulasztása, ill. annak nem a jelen szabályzat szerinti vezetése, 

a Bennfentes Információval való visszaélés és az ilyen információ nem megfelelő 

továbbítása az eset súlyosságától függően vétkes kötelezettségszegést, illetve munkáltatói 

rendes vagy rendkívüli felmondást von maga után, továbbá a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény 410. §-a (bennfentes kereskedelem), 410/A. § (bennfentes 

információ jogosulatlan közzététele) és 411. §-a (tiltott piacbefolyásolás) szerinti 

bűncselekményt valósíthat meg. 

 

Btk. 410. § Bennfentes kereskedelem:  

„(1) Aki 

a) bennfentes információ felhasználásával saját vagy más nevében a bennfentes 

információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt, ügyletkötésre 

megbízást ad, megbízást visszavon vagy módosít, ajánlatot rögzít, visszavon vagy 

módosít, 

b) a birtokában lévő bennfentes információra tekintettel mást vagy másokat a 

bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kötésére, 

ügyletkötésre vonatkozó megbízás adására, visszavonására vagy módosítására, ajánlat 

rögzítésére, visszavonására vagy módosítására hív fel, vagy bír rá, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 

a) a bűncselekményt hivatalos személyként követik el, 

b) a bűncselekményt pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei 

szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi 

értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, 

viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, vagy 

szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként 

követik el, 

c) a bűncselekménnyel érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás vagy megbízások, ajánlat 

vagy ajánlatok abszolút értéke különösen nagy vagy ezt meghaladó értékű.” 

Btk. 410/A. § Bennfentes információ jogosulatlan közzététele 

„Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, bennfentes 

információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad, vétség miatt két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 

Btk. 411. § Tiltott piacbefolyásolás 

„(1) Aki 

a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés 

során ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, amely az adott pénzügyi eszköz vagy 

kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról 

vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes 

szinten rögzíti, 
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b) pénzügyi eszközre vonatkozó színlelt ügylet kötésével vagy más megtévesztő 

magatartással a pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet árfolyamát 

vagy árát befolyásolni törekszik, 

c) a referenciaérték kiszámítását hamis vagy félrevezető információ közlésével vagy 

továbbításával, vagy megtévesztő módszer alkalmazásával befolyásolni törekszik, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki haszonszerzés céljából nagy nyilvánosság előtt 

olyan információt közöl vagy híresztel, amely az adott pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó 

azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról 

hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti. 

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a gazdálkodó szervezet vagyoni 

helyzetéről vagy vezető állású személyéről e tevékenységével összefüggésben, illetve a 

gazdálkodó szervezetre vonatkozóan pénzügyi eszközről valótlan adat közlésével vagy 

híresztelésével, illetve adat elhallgatásával másokat tőkebefektetésre vagy a befektetés 

emelésére, illetve tőkebefektetés eladására vagy a befektetés csökkentésére rábír. 

(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 

a) bűnszövetségben, 

b) hivatalos személyként, 

c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési 

alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi 

szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független 

biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, 

foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, vagy szabályozott ingatlanbefektetési 

társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként 

követi el, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazandó a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 

596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 596/2014/EU 

rendelet) 2. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ügyletekre és 

eszközökre is, ha az ügylet, a megbízás, az ajánlat vagy a magatartás a pénzügyi eszköz 

vagy az azonnali árutőzsdei ügylet árára, árfolyamára vagy értékére hatást gyakorol.” 

 

A bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalma nem terjed ki a részvény-

visszavásárlási programok keretében saját részvényekkel folytatott kereskedésre, 

valamint az értékpapírokkal vagy az értékpapírok stabilizációjához kapcsolódó eszközökkel 

folytatott kereskedésre a MAR rendelet 5. cikkében meghatározott feltételek fennállása 

esetén. 

 

V. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2019. január 31 napján lép 

hatályba. 

Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Pannónia Életbiztosító munkaügyi feladatainak 

ellátásáért felelős személye, továbbá a leányvállalatoknál ilyen feladatot ellátó személye 

köteles a Pannónia Életbiztosítóval munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
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jogviszonyt, vagy tisztségviselői jogviszonyt létesítő természetes személlyel 

munkaviszonya kezdetekor, illetve a szabályzat hatályba lépésének, módosításának 

időpontjában a jelen Szabályzatot megismertetni.  

A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy gondoskodik a munkaviszonyt vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő személyek rendszeres, évente legalább 

egy alkalommal, jogszabály, vagy szabályzatváltozás esetén a változást követő 30 napon 

belül megszervezett képzéséről. 

A Pannónia Életbiztosító jelen szabályzatát a honlapján teszi közzé. 

 

Kelt Budapesten, 2019. január 28. napján 

 

dr. Kádár Gabriella 

vezérigazgató 
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Mellékletek:  

1. számú melléklet: A vezetői feladatokat ellátó személyek tájékoztatása az 

ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről (minta) 

2. számú melléklet: A vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége a 

velük szoros kapcsolatban álló személyek részére az ügyletkötéseikkel összefüggő 

kötelezettségekről (minta) 

3. számú melléklet: A bennfentes személyek tájékoztatása a bennfentes 

nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről (minta) 

4. számú melléklet: Az állandó bennfentesek listája 

5. számú melléklet: A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartás vezetéséért 

és a bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy 

6. számú melléklet: A Bennfentes Nyilvántartásba vételhez szükséges 

adatszolgáltatás adattartalma 
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1. számú melléklet  

A vezetői feladatokat ellátó személyek tájékoztatása az ügyletkötéseikkel 

összefüggő kötelezettségekről (minta) 

 

Tisztelt [Név]! 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, mint nyilvánosan működő, tőzsdén 

jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi kötelezettségeknek, 

előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között a bennfentes 

kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a 

részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő 

személyekről nyilvántartást kell vezetnie. 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az Európai Parlament és a Tanács a piaci 

visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: „MAR 

rendelet”) 19. cikke alapján köteles továbbá jegyzéket készíteni 

valamennyi, nála vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros 

kapcsolatban álló személyekről. 

 

Vezető feladatokat ellátó személynek minősül: 

a) olyan, a Pannónia Életbiztosítóval jogviszonyban álló személy, 

aki: 

b) a Pannónia Életbiztosító ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti 

szervének a tagja, vagy 

c) aki olyan, az a) pontban említett szervekben tagsággal nem 

rendelkező vezető tisztségviselő, aki a Pannónia Életbiztosítóval 

közvetlenül vagy közvetve összefüggő információkhoz 

rendszeresen hozzáfér, és jogosult a Pannónia Életbiztosító 

jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések meghozatalára. 

 

Ön a fentiek alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél vezetői 

feladatokat ellátó személynek minősül, így az MARrendelet 19. cikkében 

foglalt alábbi kötelezettségek Önt is terhelik. 

 

1. Ügyletkötés bejelentési kötelezettség  

Köteles értesíteni a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t, valamint a Magyar 

Nemzeti Bankot, mint illetékes felügyeleti hatóságot (a továbbiakban: 

Felügyelet) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. törzsrészvényeire, a saját 

javára bonyolított minden ügyletről, legkésőbb az ügylet időpontját követő 

3 munkanapon belül, amennyiben az Ön által megkötött ügyletek 

összértéke az adott naptári évben elérte az 5000 EUR-t, továbbá a 

küszöbérték elérését. Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása a fentiek szerinti 

valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.  

 

Ezen kötelezettség az Önnel szoros kapcsolatban álló személyeket 

is terheli. 

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a bejelentésre kötelezett személy nevét; 

b) a bejelentési kötelezettség indokát; 

c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; 
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d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz leírását és azonosítását; 

e) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet 

összefügg-e részvényopció-programokkal, vagy az EK rendelet (7) 

bekezdésében foglalt egyedi példákkal; 

f) az ügyletkötés időpontját és helyét; 

g) 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. 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a bennfentes nyilvántartásba felvett 

adatok kezelését a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a 

Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség, elsősorban a MAR rendeletben 

foglaltak teljesítése érdekében végzi. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés 

jogalapja jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése, így az adatkezelés 

jogszerűségének érvényesülése érdekében a bennfentes személy külön 

hozzájárulására nincs szükség. Ugyanez vonatkozik a bennfentes 

személlyel szoros kapcsolatban álló személyek 3. pontban meghatározott 

személyes adatainak kezelésére is.  Az adatvédelmi rendelkezésekről a 

bennfentes személy köteles tájékoztatni a vele szoros kapcsolatban álló 

személyeket. 

 

Amennyiben a bennfentes nyilvántartásba történő felvétel oka megszűnt. 

és a bennfentes nyilvántartásba felvett személy bennfentes információhoz 

a továbbiakban nem fér hozzá, úgy a nyilvántartásból haladéktalanul 

törölni kell. A törléshez az érintett hozzájárulására nincs szükség. A CIG 

Pannónia Életbiztosító Nyrt. a  nyilvántartásból törölt adatokat legalább 5 

éven át köteles megőrizni.  

 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a bejelentett információt haladéktalanul, 

de legkésőbb az ügyletet követő 3 munkanapon belül köteles közzétenni. 

 

2. Szoros kapcsolatban álló személyek tájékoztatása  

Tekintettel arra, hogy az EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján a 

vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló 

személyeket is terheli az I. pont szerinti ügyletkötés bejelentési 

kötelezettség, köteles ezen kötelezettségről írásban értesíteni az Önnel 

szoros kapcsolatban álló személyeket és az értesítés másolatát megőrizni. 

 

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül: 

a) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal 

egyenértékűnek számító partnere 

b) eltartott gyermek 

c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet 

időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt 

d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy 

személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy vezetői 

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 
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javára jött létre, vagy gazdasági érdekei alapvetően 

megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel 

 

 

3. Adatszolgáltatási kötelezettség  

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az EK rendelet 19. cikkének (5) 

bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez köteles továbbítani 

az Ön, valamint az Önnel a 2. pont szerint szoros kapcsolatban álló 

személyek alábbi adatait továbbítani a nyilvántartást vezető személy 

részére: 

 

  Név:  

Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől): 

A bennfentesség oka (a kapcsolat jellege): 

Születési idő: 

Személyi igazolvány szám: 

Lakcím: 

  Munkahelyi telefonszám (vezetékes és 

mobiltelefonszámok): 

  Magántelefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok): 

 

Kérem, hogy amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról 5 

munkanapon belül tájékoztatni szíveskedjen.  

 

Üdvözlettel: 

[A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy] 
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2. számú melléklet 

A vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége a velük szoros 

kapcsolatban álló személyek részére az ügyletkötéseikkel összefüggő 

kötelezettségekről (minta) 

 

Tisztelt [Név]! 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, mint nyilvánosan működő, tőzsdén 

jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi kötelezettségeknek, 

előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között a bennfentes 

kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a 

részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő 

személyekről nyilvántartást kell vezetnie. 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az Európai Parlament és a Tanács a piaci 

visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: „EK 

rendelet”) 19. cikke alapján köteles továbbá jegyzéket készíteni 

valamennyi, nála vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros 

kapcsolatban álló személyekről. 

 

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül: 

d) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal egyenértékűnek 

számító partnere 

e) eltartott gyermek 

f) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet 

időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt 

g) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy 

személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy vezetői 

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 

 

Ön a fentiek alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél vezetői 

feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősül, 

így az EK rendelet 19. cikkében foglalt alábbi kötelezettségek Önt is 

terhelik. 

 

Köteles értesíteni a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t, valamint a Magyar 

Nemzeti Bankot, mint illetékes felügyeleti hatóságot (a továbbiakban: 

Felügyelet) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. törzsrészvényeire, a saját 

javára bonyolított minden ügyletről, legkésőbb az ügylet időpontját követő 

3 munkanapon belül, amennyiben az Ön által megkötött ügyletek 

összértéke az adott naptári évben elérte az 5000 EUR-t, továbbá a 

küszöbérték elérését. Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása a fentiek szerinti 

valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik. 

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a bejelentésre kötelezett személy nevét; 

b) a bejelentési kötelezettség indokát; 

c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; 
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d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz leírását és azonosítását; 

e) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet 

összefügg-e részvényopció-programokkal, vagy az EK rendelet (7) 

bekezdésében foglalt egyedi példákkal; 

f) az ügyletkötés időpontját és helyét; 

g) 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. 

 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a bennfentes nyilvántartásba felvett 

adatok kezelését a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU 

rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

alapján, a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség, elsősorban a MAR 

rendeletben foglaltak teljesítése érdekében végzi. Tekintettel arra, hogy az 

adatkezelés jogalapja jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése, így az 

adatkezelés jogszerűségének érvényesülése érdekében a bennfentes 

személy külön hozzájárulására nincs szükség. Ugyanez vonatkozik a 

bennfentes személlyel szoros kapcsolatban álló személyek 3. pontban 

meghatározott személyes adatainak kezelésére is. Az adatvédelmi 

rendelkezésekről a bennfentes személy köteles tájékoztatni a vele szoros 

kapcsolatban álló személyeket. 

Amennyiben a bennfentes nyilvántartásba történő felvétel oka megszűnt. 

és a bennfentes nyilvántartásba felvett személy bennfentes információhoz 

a továbbiakban nem fér hozzá, úgy a nyilvántartásból haladéktalanul 

törölni kell. A törléshez az érintett hozzájárulására nincs szükség. A CIG 

Pannónia Életbiztosító Nyrt. a  nyilvántartásból törölt adatokat legalább 5 

éven át köteles megőrizni.  

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a bejelentett információt haladéktalanul, 

de legkésőbb az ügyletet követő 3 munkanapon belül köteles közzétenni. 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………. [NÉV] tudomásul veszem, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU 

rendeletben foglaltak alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél vezetői 

feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek 

minősülök, tudomásul veszem továbbá az EK rendelet 19. cikkében foglalt 

kötelezettségeimet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az EK rendelet 

19. cikkének (5) bekezdése szerint köteles nyilvántartást vezetni a nála 

vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló 

személyekről. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kötelezettségének 

teljesítéséhez az alábbi adataimat továbbítom a nyilvántartást vezető 

személy részére és hozzájárulok azok a nyilvántartásba vétellel 

összefüggésben történő kezeléséhez: 

 

Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől): 

Születési idő: 
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Személyi igazolvány szám: 

Lakcím: 

  Munkahelyi telefonszám (vezetékes és 

mobiltelefonszámok): 

 Magántelefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok): 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

 ………………………………………….. 

 aláírás  

 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

Jelen értesítés egy példányát a vezetői feladatokat ellátó személy köteles 

megőrizni. 
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3. számú melléklet  

A bennfentes személyek tájékoztatása a bennfentes nyilvántartásba vétellel 

összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről (minta) 

 

Tisztelt [Név]! 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, mint nyilvánosan működő, tőzsdén 

jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi kötelezettségeknek, 

előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között a bennfentes 

kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a 

részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő 

személyekről nyilvántartást kell vezetnie. 

  

Társaságunknak továbbá szabályzatban kell meghatároznia többek között, 

a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségeket, valamint a 

bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem 

megfelelő továbbításának következményeit.  

 

A bennfentességet témakörönként szükséges megvizsgálnunk.  

 

[A bennfentes információ megjelölése] bennfentes információnak 

minősül. Kérem ezért, hogy a bennfentes információ kapcsán a 

szabályzatunkban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani szíveskedjen. 

 

„Bennfentes információ: 

a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott 

ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely 

aa) még nem került nyilvánosságra; 

ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi 

eszköz kibocsátójára vonatkozik; 

ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának 

lényeges befolyásolására alkalmas;” 

 

Kérem, hogy küldje meg részemre a nyilvántartásba vételhez szükséges 

következő személyazonosító adatokat: 

 

Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől): 

Születési idő: 

Személyi igazolvány szám: 

Lakcím: 

  Munkahelyi telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok): 

 Magántelefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok): 

 

Kérem, hogy amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról 5 

munkanapon belül tájékoztatni szíveskedjen.  

 

Tájékoztatom, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a bennfentes 

nyilvántartásba felvett adatok kezelését a Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja alapján, a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség, 
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elsősorban a MAR rendeletben foglaltak teljesítése érdekében végzi. 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja jogszabályban foglalt 

kötelezettség teljesítése, így az adatkezelés jogszerűségének 

érvényesülése érdekében a bennfentes személy külön hozzájárulására 

nincs szükség. Ugyanez vonatkozik a bennfentes személlyel szoros 

kapcsolatban álló személyek 3. pontban meghatározott személyes 

adatainak kezelésére is. Az adatvédelmi rendelkezésekről a bennfentes 

személy köteles tájékoztatni a vele szoros kapcsolatban álló személyeket. 

 

Amennyiben a bennfentes nyilvántartásba történő felvétel oka megszűnt, 

és a bennfentes nyilvántartásba felvett személy bennfentes információhoz 

a továbbiakban nem fér hozzá, úgy a nyilvántartásból haladéktalanul 

törölni kell. A törléshez az érintett hozzájárulására nincs szükség. A CIG 

Pannónia Életbiztosító Nyrt. a  nyilvántartásból törölt adatokat legalább 5 

éven át köteles megőrizni. 

 

Természetesen bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére. 

 

Társaságunk hatályos bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 

elérhető az alábbi linken: 

[link] 

 

Üdvözlettel: 

[A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy] 
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4. számú melléklet  

Az állandó bennfentesek listája 

 a Pannónia Életbiztosító Felügyelőbizottságának és Igazgatóságának tagjai; 

 a Pannónia Életbiztosító leányvállalatainak felügyelőbizottsági és igazgatósági 

tagjai; 

 a Pannónia Életbiztosító Vezetői Bizottságának tagjai; 

 vezető jogtanácsos 

 befektetői kapcsolattartó 

 a bennfentes nyilvántartást vezető személy 

 titkárságvezető, illetve titkárság munkatársak, amennyiben a fenti vezetők 

levelezéséhez hozzáféréssel rendelkeznek 

 kockázatkezelési vezető 

 pénzügyi főosztályvezető 

 informatikai vezető 

 a Pannónia Életbiztosító könyvvizsgálója  

 a Pannónia Életbiztosító által igénybevett kommunikációs ügynökség  

 a Pannónia Életbiztosító leányvállalatainak vezető aktuáriusi, számviteli vezetői, 

megfelelőségi vezetői, illetve informatikai vezetői tisztséget ellátó munkavállalói 
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5. számú melléklet  

A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartás vezetéséért és a bennfentes 

információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy 

 

A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartásért felelős személy:  

dr. Dudás Rebeka Krisztina 

jogi előadó, befektetői kapcsolattartó 

email: dudas.rebeka@cig.eu 

Helyettesítésére jogosult:  

dr. Csevár Antal 

vezető jogász 

tel: 06-1-5100-200 ., fax: 06-1-577-2021., email: investor.relations@cig.eu 

 

 

A bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy: 

dr. Dudás Rebeka Krisztina 

jogi előadó, befektetői kapcsolattartó 

tel: 06-1-5100-200 ., fax: 06-1-577-2021., email: investor.relations@cig.eu  

Helyettesítésére jogosult: 

dr. Csevár Antal 

vezető jogász 

email: jog@cig.eu 

 

  

mailto:dudas.rebeka@cig.eu
mailto:investor.relations@cig.eu
mailto:investor.relations@cig.eu
mailto:jog@cig.eu
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6. számú melléklet  

A Bennfentes Nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatás adattartalma 

 

A jelen Szabályzat II.6.4. pontja szerinti adatszolgáltatásért felelős személyek az 

adatszolgáltatás teljesítése során az alábbi adatok megadására kötelesek. 

A II.6.4. pont szerinti bennfentes személyek listája, az alábbi adatok megadásával. 

Valamennyi bennfentes személy tekintetében megadandó adatok: 

 a bennfentes személy neve; 

 a bennfentes személy e-mail elérhetősége; 

 a bennfentes információ keletkezésének időpontja; 

 a bennfentes információ tudomásra jutásának időpontja valamennyi bennfentes 

személy tekintetében; 

 a bennfentes információ megszűnése esetén a bennfentes jelleg megszűnésének 

időpontja. 
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7. számú melléklet 

Nyilatkozat a Pannónia Életbiztosító által közzétett adatvédelmi tájékoztató 

tartalmának megismeréséről  

 

Alulírott ……………… nyilatkozom, hogy a Pannónia Életbiztosító hivatalos honlapján 

(www.cig.eu) közzétett, az érintettek jogaira és az adatkezeléssel összefüggésben 

esetlegesen felmerülő jogsértések esetén igénybe vehető jogérvényesítési eszközökre 

részletesen kiterjedő adatvédelmi tájékoztatót megismertem, a tájékoztató tartalmát 

tudomásul veszem. Kijelentem, hogy a bennfentes nyilvántartásba bejegyzett személyes 

adataim kezelésének célját, jogalapját megismertem. Nyilatkozom továbbá, hogy 

amennyiben az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU 

rendelet 19. cikke értelmében velem szoros kapcsolatban álló személy bennfentes 

nyilvántartásba történő felvétele válik szükségessé, úgy az adatvédelmi tájékoztatóban 

foglalt rendelkezéseket jelen személyek tudomására hozom, a tájékoztató elérhetőségét 

rendelkezésükre bocsátom. 

 

 

 

Kelt. Budapesten,              év        hó        nap 

 

 

 

 

 

 

 

nyilatkozatót tevő személy aláírása 

 

 

http://www.cig.eu/

