
 

 

  

  

  

  

  

  

  

Tájékoztatási szabályzat 

Szabályozott információ nyilvánosságra hozatalára és a 

szabályozott információhoz történő hozzáférésre  

vonatkozó szabályzat 

Készítette: dr. Hargitai Julianna  

Jóváhagyta: Dr. Kádár Gabriella  

Módosított rendelkezések hatályba lépésének dátuma:  

2019. március 1.  

Módosítva: 2019. március 1.  

Módosította: dr. Csevár Antal  



 

2  

  

  

      
  

TARTALOMJEGYZÉK  

1. Általános rész 4 

1.1. A Szabályzat célja 4 

1.2. A Szabályzat tárgyi hatálya 4 

1.3. A Szabályzat személyi hatálya 4 

1.4. Fogalmi meghatározások 4 

2. A szabályozott információkhoz történő hozzáférés 8 

2.1. Általános alapelvek 8 

2.2. A Szabályozott Információkhoz történő hozzáférés rendje 9 

2.3. Felelősségi szabályok 9 

3. A nyilvánosságra hozatal alapelvei 10 

3.1. Általános alapelvek 10 

3.2. Szabályozott Információ közzététel céljából történő továbbítása 11 

3.3. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerint közzététel elsőbbsége 11 

4. A Tájékoztatás tárgya 12 

4.1. Az összefoglaló jelentés 12 

4.2. Rendszeres tájékoztatás 12 

4.3. Rendkívüli tájékoztatás 13 

4.3.1. Rendkívüli tájékoztatás esetei 13 

4.3.2. Részvény értékét, hozamát, vagy a társaság megítélését befolyásoló információ 13 

4.3.3. Bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos irányelv 14 

4.4. Befolyásszerzéssel kapcsolatos információk 14 

4.5. Bennfentes információ 14 

4.5.1. A bennfentes információ közzététele 14 



 

3  

  

  

      
  

4.5.2. A bennfentes információ közzétételének késleltetése jogos érdek sérelme esetén 15 

4.6. Szavazati jog mértéke 17 

4.7. Szabályozott Információ módosítása 17 

4.8. Valótlan adat helyesbítése (cáfolat) 18 

4.9. BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti egyéb közzététel 18 

4.10. A BÉT tájékoztatása 19 

5. A Tájékoztatás ideje 20 

5.1. További szabályok 23 

6. A Tájékoztatás helye 23 

6.1. A Tpt. szerinti közzététel 23 

6.2. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel 24 

7. Befektetői kapcsolattartó 24 

8. Tájékoztatási eljárás 25 

8.1. Tájékoztatás tartalma 25 

8.2. A Tájékoztatás egységessége 25 

8.3. A Tpt. szerinti közzététel 25 

8.4. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel 25 

8.5. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti bejelentés 26 

8.6. A Tájékoztatás rendje, az egyes részfeladatok felelősei, helyettesítésük 26 

9. Záró rendelkezések 26 

 

  

  



 

4  

  

  

      
  

 

1. Általános rész  

1.1. A Szabályzat célja   

Jelen szabályzat célja, hogy az alkalmazandó jogszabályok és a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai alapján 

meghatározza a tájékoztatási előírások betartásának rendjét, meghatározza a tájékoztatásért felelős 

személyt, egyben részletezve a hatáskörébe tartozó ügyeket, továbbá meghatározza a tájékoztatás 

tartalmát, a tájékoztatás idejét és a tájékoztatás eljárását.  

1.2. A Szabályzat tárgyi hatálya   

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek nyilvánosságra hozatalára az 

alkalmazandó jogszabályok és a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak rendelkezései a CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt-t, mint nyilvánosan forgalomba hozott – Prémium kategóriába sorolt - értékpapír 

kibocsátóját kötelezik. Jelen Szabályzat a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben definiált 

„szabályozott információk” közül csak azokra terjed ki, melyek közzétételére a CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt., mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója köteles.  

A bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos egyéb tájékoztatásra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

Bennfentes Információkról szóló Szabályzata alkalmazandó.   

1.3. A Szabályzat személyi hatálya   

A jelen Szabályzat hatálya a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló valamennyi személyre kiterjed, valamint bárkire, akire szabályozott 

információ, vagy egyébként az alkalmazandó jogszabályok, illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai 

alapján közzétételi kötelezettség alá eső információ birtokában van.  

1.4. Fogalmi meghatározások  

Fogalom  Meghatározás  

Adatminősítő Bizottság  A Társaságnak az SZMSZ-ben ekként megnevezett bizottsága  
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Befolyásszerzés  a céltársaság (magyarországi székhellyel rendelkező vagy magyarországi 

szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan működő társaság - jelen 

szabályzat alkalmazásában a Pannónia Életbiztosító -, amelynek részvényei 

a nyilvános vételi ajánlati eljárás tárgyát képezik) szavazati jogot 

megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, 

ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, 

visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a 

szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, 

valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló 

magatartása révén, hanem egyéb körülmények  

- így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek  

 

 szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a 

szavazati jogok feléledése - következtében, illetve összehangoltan eljáró 

személyek  e  célból  megvalósított  együttműködésének 

eredményeképpen jön létre1  

Bennfentes Információ  

  

     

Bennfentes Információ  

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

ügyletet - kapcsolatos olyan pontos információ, amely  

a. még nem került nyilvánosságra;  

b. közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi 

eszköz kibocsátójára vonatkozik;  

c. nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának 

jelentős befolyásolására alkalmas;  

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  

BÉT  Budapesti Értéktőzsde  

BÉT Adatlapok  A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Vezérigazgatójának 428/2010. sz. határozata szerinti adatlapok  

                                                
1 Tpt. 5. § (1) bekezdés 22., illetve 25. pont   
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BÉT Honlap  www.bet.hu  

BÉT Közzétételi  

Szabályzat  

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Általános Üzletszabályzata Hatodik könyv (Tőzsdei szabályalkotási és 

közzétételi szabályok)  

BÉT Közzétételi  

Útmutató  

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Vezérigazgatójának 419/2015. sz. határozata  

BÉT Bevezetési Szabályzat  A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Általános Üzletszabályzata Második könyv (Bevezetési és Forgalomban  

Tartási Szabályok)  

 

EK Rendelet  Az Európai Bizottság 809/2004/EK rendelete a 2003/71/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk 

formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a 

tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő 

végrehajtásáról  

Felhasználói Kézikönyv  BÉT KIBINFO Kliens – Felhasználói kézikönyv  

Felügyelet  A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 

eljáró Magyar Nemzeti Bank  

Felügyelet Által  

Üzemeltetett Honlap  

www.kozzetetelek.mnb.hu  

  

Honlap  www.cigpannonia.hu  

Info. tv.  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

Kereskedés  

Szempontjából Fontos  

Időszak  

Kereskedés Szempontjából Fontos Időszak  

a) rendkívüli tájékoztatások, egyéb tájékoztatások és éves jelentés 
közzététele esetében a Tőzsdenapon reggel 8.00 órától 17.15 
óráig tartó időszak;  

b) pénzügyi jelentések (az éves jelentés kivételével) és közgyűlési 
előterjesztések közzététele esetében a Tőzsdenapon reggel 
7.00 órától 17.15 óráig tartó időszak.  

  

http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.cigpannonia.hu/
http://www.cigpannonia.hu/
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MAR rendelet  Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete a piaci 

visszaélésekről (Market Abuse Regulation/MAR, a továbbiakban: MAR)  

Média  A Média az terjesztési csatorna - így különösen a nyomtatott és 

elektronikus sajtót, a hírügynökséget, a hírszolgáltatót, a befektető 

számára hozzáférhető pénzügyi honlapot - kell érteni, amely képes az 

Európai Unió tagállamaiban a szabályozott információ a Tpt. 56. §-ában 

foglaltak szerinti megismerhetővé tételére. A Társaság Médiaként a 

www.portfolio.hu hírszolgáltatót alkalmazza.  

Nyilvános Vételi Ajánlat  A Nyilvános Vételi Ajánlat olyan, a céltársaság részvényeseihez szóló, a 

céltársaság részvényei vagy azok egy részének megszerzésére tett (nem 

a céltársaságtól származó) nyilvános felhívás, amelynek célja vagy 

eredménye a céltársaságban való befolyásszerzés, illetőleg a meglévő 

befolyás mértékének a növelése  

 

Pannónia Életbiztosító  CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  

PM Rendelet  A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) 

PM rendelet    

Pontos Információ  

     

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 egy adott pénzügyi 

eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról (időben elhúzódó 

folyamat esetén az említett jövőbeli körülményt vagy  

eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépései is)  

Szabályozott Információ  Szabályozott információ az  

a) összefoglaló jelentés,  

b) a rendszeres tájékoztatás körébe tartozó információk,  

c) a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó információk,  

d) a befolyásszerzéssel kapcsolatos információk,   

e) a bennfentes információk  

http://www.portfolio.hu/
http://www.portfolio.hu/
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Tájékoztatás  A Tpt. V. fejezetében meghatározott nyilvánosan forgalomba hozott 

értékpapírokkal kapcsolatos, valamint a Tőzsdei Szabályzatok alapján 

előírt tájékoztatás  

Tájékoztatási  

Nyilvántartás  

Valamennyi a jelen Szabályzat alapján közzétett vagy bejelentett 

tájékoztatást tartalmazó nyilvántartás  

Tpt.  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  

Tptv.  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény  

Tőzsdei Szabályzatok  Valamennyi a Budapesti Értéktőzsde szervei által megalkotott szabályzat2  

Tőzsdenap  A BÉT Bevezetési Szabályzatban ekként meghatározott nap  

Végrehajtási rendelet  Az Európai Bizottság 2016/1055 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes 

információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes 

információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott 

technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 

meghatározásáról 

 

2. A szabályozott információkhoz történő hozzáférés  

  

2.1. Általános alapelvek   

Valamennyi a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Szabályozott Információ kizárólag a jelen Szabályzat 

alapján tehető hozzáférhetővé a Társaság munkaszervezetén belül.   

Szabályozott Információt az a munkavállaló vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy ismerhet meg, kezelhet, illetve hozhat létre, aki erre a munkaköréből 

eredően a jelen Szabályzat 2.2 pontja alapján jogosult vagy akinek a jelen Szabályzat 2.3 pontja alapján a 

Szabályozott Információt előállító vagy kezelő személyek, illetőleg ezek vezetői, továbbá azon 

személyek, akik részére a Szabályozott Információhoz történő hozzáférést az első számú vezető vagy 

helyettese engedélyezte.   

                                                
2 https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok  

https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok
https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok
https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok
https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok
https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok
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A szervezeti egységek vezetői a Szabályozott Információk védelme érdekében minden szükséges 

intézkedést megtesznek és saját szakterületükön felelősek a titokvédelem rendjének betartásáért.   

Aki Szabályozott Információ birtokába nem a jelen szabályzat előírásai szerint jut, köteles azt a 

Szabályozott Információt előállító vagy az egyik kezelő szervezeti egység vezetőjének, illetve ha ez 

számára ismeretlen, a belső adatvédelmi felelősnek átadni, egyben a megismerés körülményeit és 

forrását megnevezni, felszólításra iratokkal igazolni. A Szabályozott Információ átadásáról jegyzőkönyv 

készítendő.   

Amennyiben valamely információval/adattal kapcsolatban kétségek merülnek fel, hogy Szabályozott 

Információnak minősül-e, az a személy, amely az adott adattal vagy információval bármilyen műveletet 

végezne, köteles az információt vagy adatot az Adatminősítő Bizottságnak minősítés végett megküldeni. 

Az Adatminősítő Bizottság e-mail címe investor.relations@cig.eu. Az Adatminősítő Bizottság döntését 

megelőzően semmiféle művelet nem végezhető az adott adattal vagy információval, így különösen más 

személlyel az nem közölhető, nem hozható nyilvánosságra, és nem semmisíthető meg.   

Amennyiben a Szabályozott Információ védelmére kötelezett személynek tudomására jut, hogy 

vonatkozó szabályokat megsértve Szabályozott Információ illetéktelen személy részére hozzáférhetővé 

válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, az Igazgatóság két tagját és az Adatminősítő Bizottságot  

haladéktalanul tájékoztatja.   

2.2. A Szabályozott Információkhoz történő hozzáférés rendje   

A Szabályozott Információhoz történő állandó hozzáférésre jogosító engedély az adott szervezeti 

egységnél készült vagy a szervezeti egység által kezelt Szabályozott Információkhoz állandó jelleggel 

történő hozzáférésre biztosít jogosultságot.   

Az egyes állandó hozzáférési jogosultságokat és az egyes Szabályozott Információ kategóriák kezelésére 

jogosult szervezeti egységeket a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.   

A Társaság egyes szervezeti egységei állandó jelleggel kizárólag azon Szabályozott Információkat 

ismerhetik meg és kezelhetik, amelyek a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében az adott szervezeti 

egységhez hozzárendelésre kerültek.   

2.3. Felelősségi szabályok   

A Társaság valamennyi munkavállalója, valamint egyéb személy, aki Szabályozott Információ birtokába 

jut – büntetőjogi, szabálysértési és munkajogi felelősségre vonás terhe mellett – köteles azt megőrizni 

és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályokban, belső utasításokban foglaltakat betartani.   

A Szabályozott Információkra vonatkozó hozzáférési és titokvédelmi szabályok munkavállaló vagy a 

Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy általi megsértése esetén a 

Ptkban, az Mt-ben, az Info.tv-ean, valamint a Tpt-ben és a Tptv-ben, valamint az SZMSZ-ben és a 

Társaság belső szabályozásában foglaltak az irányadók.  
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3. A nyilvánosságra hozatal alapelvei  

3.1. Általános alapelvek  

Az igazgatóság  a társaság jelen szabályzatában határozza meg azokat az alapelveket és eljárásokat, 

amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára 

hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, és hogy a 

piaci szereplők részére egy időben legyen hozzáférhető. Az igazgatóság felelőssége, hogy a tulajdonosok 

és az egyéb érdekeltek megfelelő tájékoztatást kapjanak a társaság ügyeiről, a stratégiai célokról, s hogy 

a társaság miként kezeli a kockázatokat, valamint az összeférhetetlenségi kérdéseket.  

A nem elégséges, vagy nem világos információ megingathatja a társaságba és annak igazgatóságába, illetve 

menedzsmentjébe vetett bizalmat.  

A társaság menedzsmentje köteles biztosítani, hogy a társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata az 

igazgatóság által meghatározott alapelveknek megfeleljen.  

Valamennyi a jelen Szabályzat, valamint a Tpt. és a Tőzsdei Szabályzatok hatálya alá tartozó információ 

kizárólag a jelen Szabályzat és az alkalmazandó jogszabályok valamint a Tőzsdei Szabályzatok alapján 

hozható nyilvánosságra vagy tehető harmadik személy számára hozzáférhetővé vagy megismerhetővé.  

Alapelvek:  

• A Pannónia Életbiztosító megkülönböztetés-mentesen és a gyors hozzáférést biztosítva köteles 

nyilvánosságra hozni a Szabályozott Információkat, amelyért díjat nem számíthat fel. A 

Szabályozott Információk terjesztése úgy történik, hogy biztosítható legyen azok lehető 

legszélesebb nyilvánossághoz - a lehető legrövidebb időn belül - való eljutása3.  

• A Pannónia Életbiztosító köteles biztosítani, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a 

Pannónia Életbiztosító helyzetének és helyzete várható alakulásának, a szabályozott piacra 

bevezetett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.  

• A társaságnak törekednie kell arra, hogy a nyilvánosságra hozott információk a részvényesek 

számára egy időben elérhetőek legyenek minden részvényes számára. A társaság a honlapját 

úgy alakítja ki4, hogy:  

o a befektetők a weboldalon közzétett információhoz megkülönböztetés-mentesen és 

díjmentesen hozzáférjenek,  

                                                
3 Tpt. 56. § (1)-(2) bek.  
4 Végrehajtási rendelet 3. cikk  
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o a közzétett információkat a felhasználók a weboldal egy könnyen azonosítható részén 

megtalálják,  

o a közzétett információ egyértelműen megjelölje a közzététel dátumát és időpontját, 

továbbá az információk időrendi sorrendben szerepeljenek.  

• Amennyiben valamely adat, információ, dokumentum vagy okirat több információfajtának is 

megfelel, úgy valamennyi információfajtára vonatkozó közzétételi szabály szerint kell eljárni, és 

egymást kizáró szabályok esetén pedig azon információfajtára vonatkozó szabályok szerint, 

amelyek a legrövidebb közzétételi határidőt, és a legszélesebb körű közzétételt írják elő.  

• Szabályozott információ a Társaságtól való bármilyen csatornán vagy médiumon keresztül 

történő kiáramlása esetén az információ kiáramlását kezdeményező személy köteles biztosítani, 

hogy a Befektetői kapcsolattartó illetve a kommunikációs munkatárs az adott információ 

kiáramlásáról tudomást szerezzen és az adott információ tartalmát megismerhesse, erre a célra 

fenntartott e-mail cím: investor.relations@cig.eu .  

3.2. Szabályozott Információ közzététel céljából történő továbbítása5  

A Szabályozott Információ a Média részére közzététel céljából történő továbbítása során  

a) biztosítani kell a kommunikáció biztonságát,  

b) minimálisra kell csökkenteni az adatsérülés és a jogosulatlan hozzáférés kockázatát,  

c) egyértelművé kell tenni, hogy Szabályozott Információról van szó, és  

d) egyértelműen azonosítani kell  

i.  a kibocsátót, azaz a Pannónia Életbiztosítót, ii. 

 a Szabályozott Információ tárgyát,  

iii.  a Szabályozott Információ a Pannónia Életbiztosító általi megküldésének napját és 

időpontját.  

3.3. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerint közzététel elsőbbsége  

A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások BÉT Közzétételi Szabályzatban meghatározottaktól eltérő 

módon történő nyilvánosságra hozatala nem előzheti meg az adott tájékoztatás BÉT Közzétételi 

Szabályzat szerint történő megjelenését.  

                                                
5 PM rendelet 4. § (3) bekezdés   



 

12  

  

  

      
  

Egyéb (azaz nem rendszeres vagy rendkívüli) tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó információk 

esetében a Pannónia Életbiztosítónak törekednie kell arra, hogy az információk harmadik személy általi 

közzététele és a BÉT Közzétételi Szabályzat szerinti közzététele egy időben történjen meg6.  

4. A Tájékoztatás tárgya  

A Pannónia Életbiztosító – az alábbi kivételekkel – valamennyi Tájékoztatást a Tpt. és a PM rendelet 

szerinti közzétételre, valamint a BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzétételre vonatkozó szabályok 

szerint köteles megtenni.  

A 4.9. pontban megnevezett információkat – amennyiben nem minősülnek rendkívüli tájékoztatás 

körébe tartozó információknak  – csak a BÉT Bevezetési Szabályzat szerint kell közzétenni, illetve a  

4.10. pontban megnevezett információkat csak a BÉT-nek kell bejelenteni.  

4.1. Az összefoglaló jelentés7  

A Pannónia Életbiztosító köteles évente összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetőleg felsorolni mindazt 

az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelőző tizenkét teljes naptári hónap során 

közzétett, így különösen  

a) a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat,   

b) a Pannónia Életbiztosító részére jogszabályban vagy a Tőzsdei Szabályzatokban előírt 

tájékoztatás keretében közzétett információkat, és   

c) a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat.  

Ha az összefoglaló jelentés hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni, hogy az érintett információ hol érhető 

el. Az összefoglaló jelentést a szabályozott információkra vonatkozó módon kell közzétenni.  

4.2. Rendszeres tájékoztatás  

A Pannónia Életbiztosító a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, 

működésének főbb adatairól. Ennek keretében a Pannónia Életbiztosító a rendszeres tájékoztatási 

kötelezettségét  

a) féléves jelentés,  

b) éves jelentés,  

c) negyedéves jelentés   

                                                
6 BÉT Bevezetési Szabályzat 21.2.1.  
7 809/2004/EK rendelet 27. cikk és 2003/71/EK. ie. 10. cikk (1) bek.  
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d) Felelős Társaságirányítási Jelentés  

e) minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan a részvényeihez kapcsolódó szavazati 

jogok számának és az alaptőke nagyságának  

közzététele formájában teljesíti.  

A féléves jelentés tartalmát a PM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.  

Az éves jelentés tartalmát a PM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.   

A Társaság az éves jelentésről szóló Igazgatósági, Felügyelőbizottság, Auditbizottsági jelentést is 

közzéteszi a Közgyűlési anyagok megjelentetésével egyidejűleg.  

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a BÉT által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján kell 

elkészíteni. Az Igazgatóság a Felelős Társaságirányítási Jelentésben közzéteszi a kockázatkezelési 

irányelveit, ezúton biztosítva a részvényeseket, hogy a lényeges belső és külső működési, pénzügyi, jogi 

megfelelési és egyéb kockázatokat folyamatosan kiértékelik, és így ezek kezelését egy stabil belső 

rendszer biztosítja. Így a részvényesek tájékoztatást kapnak a belső kontrollok rendszeréről és a 

társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezőkről.  

A Pannónia Életbiztosító köteles az éves-, féléves-, illetve a negyedéves jelentés közzétételének 

időpontját, valamint az évi rendes közgyűlés időpontját minden év január 1. napjáig közzétenni 

(„társasági eseménynaptár”)8.  

  

4.3. Rendkívüli tájékoztatás  

4.3.1. Rendkívüli tájékoztatás esetei 

A Pannónia Életbiztosító rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az 

értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a Pannónia Életbiztosító megítélését közvetlenül vagy 

közvetve érintő információról. A Pannónia Életbiztosító a közzététellel egyidejűleg köteles a 

Felügyeletet tájékoztatni9. A rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk körét a PM 

rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza 

4.3.2. Részvény értékét, hozamát, vagy a társaság megítélését befolyásoló információ 

A Társaság a 4.3.1. pontban meghatározott hatásúnak azt az érett információt minősíti, amely 

bármilyen döntés, esemény, vagy körülmény bekövetkezte esetén a Kockázatkezelési Bizottságnak 

az összes hatás figyelembe vételével mérlegelt megítélése szerint a tervezett éves konszolidált 

eredményt 10%, vagy annál nagyobb mértékben rontja. Ugyanilyen hatású az az információ is, amelyet 

                                                
8 BÉT Bevezetési Szabályzat 18.3. pont  
9 Tpt. 55. § (1) bek.  
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a Társaság menedzsmentjének az összes hatás figyelembe vételével mérlegelt megítélése szerint a 

tervezett éves konszolidált eredményt 10%, vagy annál nagyobb mértékben javítja.  

A Társaság reputációs kockázat szempontjából közzétételre kötelezettnek minősíti azon 

információkat is, amelyek a Társaságnál vagy leányvállalatnál határon átnyúló szolgáltatás keretén 

belüli tevékenység kapcsán más felügyeleti hatóság intézkedése alapján a tevékenység korlátozása, 

vagy jelentősebb joghátrány fenyegetettsége áll be. 

4.3.3. Bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos irányelv 

A Társaság az állandó bennfentesek és velük szoros kapcsolatban álló személyek CIGPANNONIA 

részvényvásárlását tiltja mindazon időszakban, amelyben a bennfentes személyre vonatkozó 

kereskedési tilalmi időszak áll fenn, egyéb időszakban pedig akkor, ha olyan bennfentes információval 

bírnak, amely nem került nyilvánosságra. Egyéb időszakban a Társaság a bennfentes személyek és a 

velük szoros kapcsolatban állók CIGPANNONIA részvényvásárlását nem tiltja, felhívja azonban a 

figyelmet ezen személyek tranzakcióját követő bejelentési kötelezettségükre.  

Az állandó bennfentesek és velük szoros kapcsolatban álló személyek kereskedése lehetőleg akkor 

se essen tilalmi időszakra, vagy nyilvánosságra nem került bennfentes információról való rendelkezés 

időszakára, ha a részvények megszerzésére vezetői/dolgozói részvényprogram, vagy MRP juttatás 

keretében kerül sor. 

 

4.4. Befolyásszerzéssel kapcsolatos információk10  

A befolyásszerzéssel kapcsolatos információk közzétételével összefüggésben a Tpt. VII. fejezetének a 

rendelkezései az irányadók.   

4.5. Bennfentes információ  

4.5.1. A bennfentes információ közzététele  

A Pannónia Életbiztosító a lehető leghamarabb köteles tájékoztatni a nyilvánosságot az őt közvetlenül 

érintő Bennfentes Információkról, olyan módon, hogy a nyilvánosság gyorsan hozzáférhessen, és teljes 

körűen, megfelelően és időben értékelhesse az információt11. Ezen előírás teljesítése során a Pannónia 

Életbiztosító nem kötheti össze a Bennfentes Információ nyilvánosságra hozatalát tevékenysége 

reklámozásával.   

                                                
10 A Tpt. VII. fejezete szerinti befolyásszerzéssel kapcsolatos 

információk 11 596/2014/EU rendelet 17. cikk (1) 12 MAR rendelet 17. 

cikk (4) bek.  
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A Pannónia Életbiztosító köteles hivatalos honlapján (www.cigpannonia.hu) legalább 5 éven át 

megjelentetni és fenntartani az olyan bennfentes információkat, amelynek nyilvános közzétételére 

köteles.  

Ha a Pannónia Életbiztosító másnak Bennfentes Információt bocsát rendelkezésre, ezzel egyidejűleg 

köteles ugyanazt az információt közzétenni. A Pannónia Életbiztosító nevében vagy a javára eljáró 

személy, amennyiben másnak Bennfentes Információt bocsát rendelkezésre, köteles erről ezzel egy 

időben értesíteni a Pannónia Életbiztosítót, aki az érintett információt az értesítést követően, teljes 

mértékben nyilvánosságra hozza. Nem kell alkalmazni a jelen bekezdésben foglaltakat, ha az információt 

megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség 

jogszabályon, létesítő okirat rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul-e.  

4.5.2. A bennfentes információ közzétételének késleltetése jogos érdek sérelme esetén  

A Pannónia Életbiztosító saját felelősségére késleltetheti a Bennfentes Információk nyilvánosságra 

hozatalát, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül12:  

a) az azonnal közzététel valószínűleg sértené a Pannónia Életbiztosító jogszerű érdekeit,  

b) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését,  

c) a Pannónia Életbiztosító gondoskodni tud a szóban forgó információ bizalmas kezeléséről.  

Jogszerű érdeknek minősül különösen11, ha  

a) a Pannónia Életbiztosító tárgyalásokat folytat és ezeknek a kimenetele az azonnali nyilvános 

közzététel folytán valószínűleg sérülne  (pl. fúzió, vállalatfelvásárlás, szétválás és kiválás, a 

társasági  tevékenység  jelentős eszközeinek  vagy  ágazatainak  a 

 megvétele  vagy  elidegenítése, szerkezetátalakítás és szanálás),  

b) a Pannónia Életbiztosító pénzügyi helyzete súlyos és közvetlen veszélyben van, bár még nem 

kell a csődjogi rendelkezéseket alkalmazni, és az információ azonnali nyilvános közzététele a 

kibocsátó szanálásának biztosítását célzó tárgyalások lezárásának veszélyeztetésével a létező és 

lehetséges részvényesek érdekeinek súlyos sérelmével járna,  

c) a Pannónia Életbiztosító igazgatósága döntésének érvényességéhez a közgyűlés vagy a felügyelő 

bizottság jóváhagyása szükséges és az információ jóváhagyás előtti nyilvánosságra hozatala 

félrevezető következtetést eredményezne, amennyiben a Pannónia Életbiztosító eljárt a 

végleges döntés lehető leghamarabbi meghozatala érdekében,  

                                                
11 ESMA (European Securities and Markets Authority) Iránymutatások a piaci visszaélésekről szóló rendelethez  

– A bennfentes információ közzétételének késleltetése (ESMA/2016/1478 HU) 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1478_hu.pdf  

http://www.cigpannonia.hu/
http://www.cigpannonia.hu/


 

16  

  

  

      
  

d) a Pannónia Életbiztosító terméket vagy találmányt fejlesztett ki, és ennek az információnak az 

azonnali nyilvános közzététele valószínűleg a kibocsátó szellemi tulajdonjogának 

veszélyeztetésével jár;  

e) a Pannónia Életbiztosító egy másik jogalanyban jelentős részesedést tervez megvásárolni vagy 

értékesíteni, és ennek az információnak az azonnali nyilvános közzététele valószínűleg 

veszélyeztetné e terv megvalósítását;  

f) egy korábban bejelentett ügylet hatósági jóváhagyást igényel, és e jóváhagyás további 

követelményektől függ, és ezeknek a követelményeknek az azonnali közzététele valószínűleg 

befolyásolja a Pannónia Életbiztosítónak a követelmények teljesítésére vonatkozó képességét 

és ezáltal az ügylet vagy tranzakció végső sikerét.  

A közzététel késleltetése nagy valószínűséggel félrevezeti a nyilvánosságot az alábbi 

körülmények fennállása esetén:  

g) a bennfentes információ, amelynek a közzétételét a Pannónia Életbiztosító késleltetni kívánja, 

a Pannónia Életbiztosítónak a bennfentes információval kapcsolatos ügyben tett megelőző 

nyilvános bejelentésétől lényegesen eltér; vagy  

h) a bennfentes információ, amelynek a közzétételét a Pannónia Életbiztosító késleltetni kívánja, 

arra a tényre vonatkozik, hogy a Pannónia Életbiztosító pénzügyi céljai valószínűleg nem 

teljesülnek, amennyiben e célokat korábban nyilvánosan bejelentette; vagy  

i) a bennfentes információ, amelynek a közzétételét a Pannónia Életbiztosító késleltetni kívánja, 

a piac elvárásaival ellentétes, amennyiben ezek az elvárások a Pannónia Életbiztosító által a 

piacnak adott korábbi jelzéseken, például a Pannónia Életbiztosító által vagy jóváhagyásával 

szervezett interjún, roadshow-n vagy egyéb típusú kommunikáción alapulnak.  

Ha a Pannónia Életbiztosító a bennfentes információ közzétételét a fentiek alapján késleltette, és e 

bennfentes információ bizalmas kezelése a továbbiakban nem biztosított, a kibocsátónak a lehető 

leghamarabb tájékoztatnia kell a nyilvánosságot a bennfentes információról.  

Késleltetés esetén a nyilvános közzétételt követően haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyeletet 

arról, hogy az információt késleltetve tette közzé, és írásban ismerteti, hogy hogyan teljesültek a jelen 

pontban meghatározott feltételek.  

A bennfentes információk közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének 

késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozóan az Európai Bizottság 2016/1055. 

végrehajtási rendelete12 az irányadó azzal, hogy a bennfentes információ nyilvános közzétételének 

késleltetése céljára a kibocsátóknak   

                                                
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055
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olyan technikai eszközöket kell alkalmazniuk, amelyek biztosítják az információk tartós adathordozón 

való rögzítését, hozzáférhetőségét és olvashatóságát.  

  

4.6. Szavazati jog mértéke  

A Pannónia Életbiztosító részvényese vagy a szavazati jog birtokosa haladéktalanul, de legkésőbb 2 

naptári napon belül tájékoztatja a Pannónia Életbiztosítót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve 

birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri vagy meghaladja az 

alábbi mértéket vagy az alá csökken: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 80, 85, 90 és minden 

további 1 százalék.  

A  részvényes a bejelentési kötelezettséget elektronikus űrlapon köteles teljesíteni15 az alábbiak szerint:  

• Nem természetes személyek: a bejelentési kötelezettség teljesítésére szolgáló űrlap a 

kitöltési útmutatóval együtt letölthető az alábbi linkről:  

https://kozzetetelek.mnb.hu/static/file/standard_form_reszvenyeseknek.doc  

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, amely letölthető az alábbi linkről:  

http://apps.mnb.hu/nyomtatvanyok/MNB_mnb_pei_007.jar  

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 Pannónia Életbiztosító e tájékoztatást közzéteszi. Saját részvények esetén a tájékoztatási 

kötelezettséget a Pannónia Életbiztosítónak kell teljesítenie.  

4.7. Szabályozott Információ módosítása  

A már közzétett Szabályozott Információ módosítása esetén  

a) a Szabályozott Információt a módosítás egyértelmű jelölésével újra közzé kell tenni,  

b) feltűnő módon jelezni kell, hogy az módosításra került.  

http://apps.mnb.hu/nyomtatvanyok/MNB_mnb_pei_007.jar
http://apps.mnb.hu/nyomtatvanyok/MNB_mnb_pei_007.jar
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4.8. Valótlan adat helyesbítése (cáfolat)  

Ha a Pannónia Életbiztosítóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott 

értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan 

nyilvánosságra hozatalára. A Pannónia Életbiztosító nyilatkozatát a Szabályozott Információkra 

vonatkozó módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni.  

4.9. BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti egyéb közzététel  

Az alábbi információkat – amennyiben nem minősülnek rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó 

információknak – csak a BÉT Bevezetési Szabályzat rendelkezései szerint kell közzétenni. Lényeges  

                                                

15 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet  

hogy a lenti információk, adatok, okiratok tekintetében minden esetben megvizsgálásra kerüljön, hogy 

nem követelnek-e meg rendkívüli tájékoztatást.  

a)  Közgyűléssel kapcsolatos iratok  

A Pannónia Életbiztosító köteles a közgyűlés összehívásakor rendelkezésére álló, valamint az azt 

követően elkészült írásos előterjesztéseket a BÉT Bevezetési Szabályzat rendelkezései szerint 

közzétenni. E tekintetben BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel elsőbbségének szabályai 

alkalmazandók (ld. 3.3. pont).  

A Társaság a nyilvánosságot a Közgyűlésen tájékoztatja a társaság stratégiai céljairól, a fő 

tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveiről is. A társaság stratégiai 

céljainak ismertetését az éves jelentésben és a társaság honlapján szerepelteti13.   

b)  Létesítő okirat módosítása  

A Pannónia Életbiztosító köteles a létesítő okirat módosítása esetén a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt létesítő okiratát a BÉT Bevezetési Szabályzat rendelkezései szerint közzétenni.  

d)  Pannónia Életbiztosító által kibocsátott értékpapírjai más szabályozott piacra történő 

bevezetése  

A Pannónia Életbiztosító köteles értékpapírjai más szabályozott piacra történő bevezetéséről szóló 

tájékoztatását a BÉT Bevezetési Szabályzatnak megfelelően közzétenni.  

e) Tájékoztatási nyelv módosítása  

                                                
13 Az Európai Bizottság 2005/162/EK. számú ajánlása a jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve 

felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról, 9.2.  

pont  
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Amennyiben a Pannónia Életbiztosító a BÉT-tel való kapcsolattartás, és a forgalomban tartásból adódó 

tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban választott nyelvet módosítani kívánja, köteles az erre 

vonatkozó tájékoztatását a BÉT Bevezetési Szabályzatnak megfelelően közzétenni.  

f) Egyéb információ14  

A Pannónia Életbiztosító az általa nyilvánosságra szánt, a befektetők számára elkészített valamennyi, 

róla szóló, működését, gazdálkodását bemutató, vagy azt befolyásoló (de nem a rendkívüli tájékoztatás 

körébe tartozó) információt köteles a BÉT Bevezetési Szabályzat szerint közzétenni.  

g)  Részvénykönyv vezetésével kapcsolatos információ  

A Pannónia Életbiztosító köteles a részvénykönyv-vezetőjének nevét és címét, illetve az ezekben beállt 

változást a BÉT Bevezetési Szabályzatnak megfelelően közzétenni.  

4.10. A BÉT tájékoztatása  

a) Árfolyam-érzékeny hírrel kapcsolatos észrevétel  

Amennyiben Pannónia Életbiztosító a róla közzétett és tudomására jutott olyan hírrel kapcsolatban, 

amely az általa kibocsátott értékpapír értékét, vagy hozamát érintheti, észrevételt kíván tenni, úgy azt 

meg kell küldenie a BÉT-nek, amit - amennyiben a BÉT indokoltnak tartja - a BÉT Közzétételi Szabályzat 

rendelkezései szerint köteles közzétenni.  

Amennyiben az észrevétel valótlan adat helyesbítésére vonatkozik, a 4.8. pont szerint kell eljárni.  

Amennyiben a hírrel kapcsolatban rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keletkezik, akkor a rendkívüli 

tájékoztatásra vonatkozó előírások szerint köteles eljárni.  

b) Egyéb információszolgáltatás  

A Pannónia Életbiztosító köteles további információszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni az alábbi 

körben15:  

a) tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját részvény állomány;  

b) vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak köre;  

c) kiemelt pénzügyi adatok.  

E pontban meghatározott információszolgáltatási kötelezettségüknek a Pannónia Életbiztosító a BÉT 

Adatlapokon kötelesek eleget tenni. A benyújtott információkat a BÉT jogosult honlapján közzétenni, 

illetve más módon nyilvánosságra hozni.  

                                                
14 BÉT Bevezetési Szabályzat 20.8. pont  
15 BÉT Bevezetési Szabályzat 18.4. pont  
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c)  Személyi változás  

A Pannónia Életbiztosító köteles a BÉT-nek bejelenteni a tőzsdei kapcsolattartással megbízott 

munkatársának, illetve képviselőjének személyében bekövetkezett változást.  

5. A Tájékoztatás ideje  

A Pannónia Életbiztosító a tájékoztatást az alábbi időpontokban köteles megtenni:  

Tpt. és BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel  

Rendszeres tájékoztatás  

éves jelentés  az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy 

hónapon belül  

 

féléves jelentés  

  

az adott időszak végét követően mielőbb, de legkésőbb 

három hónapon belül16  

negyedéves jelentés  

  

az adott negyedév végét követően mielőbb, de legkésőbb 3 

hónapon belül20  

Felelős Társaságirányítási Jelentés  

  

az éves jelentés közzétételével egyidejűleg21  

részvényekhez kapcsolódó szavazati 
jogok száma és az alaptőke nagysága  

  

minden naptári hónap utolsó napján haladéktalanul, de 

legkésőbb a következő munkanapon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Tpt. 54. § (5) bek. 20  Tpt. 54. § (8) és (5) bek. 21 

 BÉT Bevezetési Szabályzat 18.2. pont 22 

 BÉT Bevezetési Szabályzat 19. 5. b) pont  
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Rendkívüli tájékoztatás  

rendkívüli tájékoztatás  

  

1. A Tpt. szerinti közzététel értelmében haladéktalanul, de 
legkésőbb egy munkanapon belül;  

A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel 
értelmében  

a) a Tőzsdenapon délelőtt 7:30 órától kezdődő és a 
kereskedési idő végéig tartó időszakban 
tudomására jutott információról a tudomására 
jutást követő 30 percen belül;   

b) a Tőzsdenapi kereskedési idő végétől a következő 

Tőzsdenap délelőtt 7:30 óráig terjedő időszakban 

tudomására jutott információról a kereskedés 

indulását megelőzően, délelőtt 8:15 óráig22.  

Bennfentes Információk  

  

haladéktalanul  

 

Befolyásszerzéssel  kapcsolatos  

információk  

  

1. A Tpt. szerinti közzététel értelmében a Nyilvános 
Vételi Ajánlatot elfogadó nyilatkozat megtételére 
nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően;  

2. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel 

értelmében  

a) az igazgatósági véleményt annak elkészültét követő 

2 órán belül,  

b) a független pénzügyi szakértői véleményt annak 

kézhezvételét követő 2 órán belül;  

Pannónia Életbiztosítóhoz érkezett 
szavazati jog mértékének bejelentése  

  

haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül  

összefoglaló jelentés  

  

évente, az éves jelentés közzétételét követő 20 

munkanapon belül17  

                                                
17 EK Rendelet 27. cikk második bekezdés  
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Szabályozott Információ módosítása  

  

haladéktalanul  

valótlan adat helyesbítése  

  

tudomásszerzést követően haladéktalanul  

Amennyiben nem minősül rendkívüli tájékoztatásnak, csak a BÉT Bevezetési  

Szabályzat szerinti közzététel  

közgyűléssel kapcsolatos iratok   

  

a  közgyűlés  meghirdetésének  napján,  illetve  

elkészülésüket követően haladéktalanul  

létesítő okirat módosítása  

  

a cégbírósági bejegyzésről szóló végzés kézhezvételét 

követően 1 Tőzsdenapon belül  

befektetői kapcsolattartással megbízott 
munkatársának, illetve képviselőjének 
személyében bekövetkezett változás  

  

1 Tőzsdenapon belül  

Pannónia Életbiztosító által kibocsátott 
értékpapírjai más szabályozott piacra 
történő bevezetése  

  

tudomásszerzést követő 1 Tőzsdenapon belül  

tájékoztatási nyelv módosítása  

  

a változást legalább 30 nappal megelőzően  

egyéb információ  

  

a rendelkezésre állást követő 1 Tőzsdenapon belül  

részvénykönyv vezető nevében, címében 

beállt változás  

  

1 Tőzsdenapon belül  
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BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti bejelentés  

árfolyam-érzékeny hírrel kapcsolatos 
észrevétel  

  

legkésőbb a hír tudomásra jutását követő 2 órán belül  

egyéb információszolgáltatás  

  

a) tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját részvény 
állomány évente kétszer, február 28/29-én és 
augusztus 31-én;  

b) vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak 
körében történő változást a változást követő 3 
Tőzsdenapon belül;  

c) kiemelt  pénzügyi  adatokat  a 

 rendszeres  

tájékoztatással (éves, féléves jelentés stb.) egyidejűleg  

a befektetői és tőzsdei kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változás  

  

1 Tőzsdenapon belül  

  

5.1. További szabályok  

A Pannónia Életbiztosítónak gondoskodni kell arról, hogy a féléves és az éves jelentés öt évig 

nyilvánosan hozzáférhető maradjon.  

A Pannónia Életbiztosító a Honlapon biztosítja a Szabályozott Információ folyamatos elérhetőségét. A 

honlapon a Szabályozott Információt úgy kell elérhetővé tenni, hogy az  

a) a közzétételt követő legalább egy évig adott üzleti évre vonatkozóan év szerinti bontásban 

a Honlap főoldalán jól látható és beazonosítható legyen,  

b) a közzétételt követő egy év után a Honlap főoldalán jól látható és beazonosítható 

menüpont (link) alatt - az üzleti évekre vonatkozó bontásban - elérhető legyen.  

6. A Tájékoztatás helye  

6.1. A Tpt. szerinti közzététel  

A Pannónia Életbiztosító a Szabályozott Információt  

1. megküldi legalább egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező Média 

szerkesztőségének,  
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2. közzéteszi a Honlapon, és  

3. megküldi a Felügyelet által üzemeltetett információtárolási rendszer számára.  

6.2. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel  

A nyilvánosság tájékoztatása a BÉT Közzétételi Szabályzat szerint a BÉT Honlapján keresztül.   

7. Befektetői kapcsolattartó  

A jelen Szabályzat, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerint a Pannónia Életbiztosítót terhelő 

tájékoztatásért a befektetői kapcsolattartó felel.  

A befektetői kapcsolattartó feladat- és hatásköre:  

- a Pannónia Életbiztosító működésének és tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése 

tájékoztatásra okot adó információ észlelése érdekében;  

- a Tájékoztatás tartalmának meghatározása;  

- a Tájékoztatási eljárás kezdeményezése, lebonyolítása, illetve felügyelete;  

- a BÉT felé bejelentett kapcsolattartó személlyel összefüggő, a Tőzsdei Szabályzatokban 

meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása;  

- együttműködés a Pannónia Életbiztosító informatikai szakembereivel annak érdekében, hogy a 

Tájékoztatás és a Tájékoztatási eljárás az alkalmazandó jogszabályi és egyéb szabályzati 

követelményeknek megfeleljen;  

- tájékoztatással kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok, közzétételek és egyéb nyilvános információs 

anyagok figyelemmel kísérése, és adott esetben az jelen Szabályzat módosításának kezdeményezése;  

- a Tájékoztatási Nyilvántartás vezetése.  

A Felügyelet kérésére a befektetői kapcsolattartó vezetője közli a Felügyelettel  

a) a kommunikáció biztonsága érdekében tett intézkedésekre vonatkozó részleteket,  

b) a Szabályozott Információ Média részére történő megküldésének napját, időpontját és 

egyéb részleteit,  

c) a Szabályozott Információ terjesztéséhez használt közvetítő eszközt,  

d) a Szabályozott Információra elrendelt embargóra vonatkozó részleteket.  
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8. Tájékoztatási eljárás  

8.1. Tájékoztatás tartalma  

Az igazgatóság a vezető jogtanácsos és a befektetői kapcsolattartó a társaság számára fontos 

események, és üzletkötések jelentőségét minősítik abból a célból, hogy a részvényeseket a jelentősnek 

ítélt eseményekről folyamatosan tájékoztatni tudja. Az igazgatóság évente egyszer felméri a 

nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.  

A Tájékoztatás tartalmát a befektetői kapcsolattartó határozza meg, azzal, hogy csak olyan Tájékoztatás 

tehető közzé, hozható nyilvánosságra, illetve jelenthető be, amelynek szövegét és nyilvánosságra 

hozatalát a Pannónia Életbiztosító egy igazgatósági tagja és a vezető jogtanácsos, akadályoztatása esetén 

az általa kijelölt jogtanácsos jóváhagy, ideértve az elektronikus levélben történő jóváhagyást is.   

8.2. A Tájékoztatás egységessége  

A Pannónia Életbiztosító ugyanazt a szerkesztés nélküli, Szabályozott Információt küldi meg a fenti 8.6. 

pontban megnevezett Média, illetve az információtárolási rendszer számára és teszi közzé a Honlapján. 

A Média számára megküldött szabályozott információba az éves jelentés, a féléves jelentés és a 

negyedéves jelentés az információtárolási rendszeren kívüli internetes hivatkozással is beépíthető.  

8.3. A Tpt. szerinti közzététel  

A Pannónia Életbiztosító a Tájékoztatást az információtárolási rendszer számára történő 

megküldésének, valamint a Felügyelet tájékoztatásának kötelezettségét a Felügyelet Által Üzemeltetett 

Holnap történő nyilvánosságra hozatallal (feltöltéssel) teljesíti. A Tájékoztatást minősített vagy fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell a Felügyelet Által Üzemeltetett Honlapra feltölteni, az ott 

közzétett szabályzatok és kézikönyvekben meghatározott fájl formátumban és technikai leírásnak 

megfelelően.  

8.4. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti közzététel  

A Pannónia Életbiztosító tőzsdei kapcsolattartó személye a befektetői kapcsolattartó.  

A Pannónia Életbiztosító közvetlenül végzi a közzétételt, így a BÉT Közzétételi Szabályzat, a BÉT 

Közzétételi Útmutató valamint a Felhasználói Kézikönyv alapján a Pannónia Életbiztosító köteles a 

közzétételre szánt információt az előbbi szabályzatokban meghatározott fájl formátumban és technikai 

leírásnak megfelelően a Pannónia Életbiztosító rendelkezésére bocsátott kliens alkalmazással a BÉT 

honlapon megjelentetni.  

A Pannónia Életbiztosító, mint Prémium kategóriába sorolt kibocsátó a rendszeres, rendkívüli illetve az 

egyéb információszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat 

köteles angolul, a BÉT Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.  
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8.5. A BÉT Bevezetési Szabályzat szerinti bejelentés  

A Pannónia Életbiztosító a BÉT-tel való kapcsolattartása során anyagait, értesítéseit – amennyiben 

Tőzsdei Szabályzat másképp nem rendelkezik – postán/kézbesítő útján, vagy faxüzenet formájában vagy 

e-mail-ben juttathatja el a BÉT-re. A BÉT indokolt esetben megkövetelheti, hogy meghatározott 

dokumentumokat illetve értesítéseket csak aláírt eredeti példányban, illetve elektronikusan hitelesített 

módon kell számára eljuttatni.  

8.6. A Tájékoztatás rendje, az egyes részfeladatok felelősei, helyettesítésük  

 a szabályozott információról a befektetői kapcsolattartót a Pannónia Életbiztosító 

haladéktalanul értesíti, ő, távolléte esetén pedig a Jogi Osztály, gondoskodik a közlemény 

megszövegezéséről;  

 a 8.1. pont szerinti jóváhagyást követően a Pannónia Életbiztosító befektetői kapcsolattartója, 

vagy távolléte esetén a BÉT KIBINFO Kliens hozzáféréssel rendelkező másik munkatárs 

gondoskodik a közlemény BÉT honlapjára való feltöltésről;  

 ezt követően a befektetői kapcsolattartó ugyanazt a pdf formátumú dokumentumot, 

közleményt elektronikus úton megküldi a Felügyelet által üzemeltett információtárolási 

rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon való közzétételre az ERA rendszeren 

keresztül, távolléte esetén a feltöltésről a Kontrolling osztály ERA hozzáféréssel rendelkező 

munkatársa gondoskodik;  

 továbbá a befektetői kapcsolattartó megjelenteti a közzétételt Pannónia Életbiztosító saját 

honlapján, valamint megküldi a média részére, a Portfolio.hu hírportál szerkesztőségének a 

portfolio@portfolio.hu címre. A befektetői kapcsolattartó akadályoztatása esetén ezen 

kötelezettségeknek a BÉT KIBINFO Klienssel rendelkező munkatárs tesz eleget, amint az adott 

közlemény a BÉT honlapján megjelent, a honlapra pedig a marketing osztály tölti fel.   

 a tájékoztatási kötelezettség maradéktalan teljesítését követően a befektetői kapcsolattartó, 

akadályoztatása esetén a BÉT KIBINFO Klienssel rendelkező munkatárs, a közzététel 

megtörténtéről tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, a vezető jogtanácsost, valamint a belső 

ellenőrt.  

    

9. Záró rendelkezések  

Jelen szabályzat a 2010. szeptember 1-én hatályba lépett szöveget, 2014. január 17-ei és a 2015. május 

26-i, a 2017. február 6-i, valamint a 2019. március 1-i módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza. 

A korábbi rendelkezések hatályukat vesztik, hatályát veszti továbbá a CIGBEF-1004 számú 

Információhozzáférési szabályzat.  

 Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Pannónia Életbiztosító munkaügyi feladatainak ellátásáért felelős 

személye köteles a Pannónia Életbiztosítóval, vagy a meghatározó részesedéssel bíró leányvállalataival 

http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
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munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő természetes személlyel 

munkaviszonya kezdetekor, illetve a Szabályzat hatályba lépésének időpontjában e Szabályzatot 

megismertetni.   

A Szabályzatot a Társaság a honlapján hozza nyilvánosságra. 

Budapest, 2019. március 1.  

  

dr. Kádár Gabriella 

vezérigazgató  
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