
 

 

A Magyar Nemzeti Bank 5/2017. (V.24.) számú ajánlása az alternatív teljesítmény-mérőszámokról 
 

I. Az ajánlás célja és hatálya 
 

Az ajánlás célja az alternatív teljesítmény-mérőszámokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank (a 

továbbiakban: MNB) elvárásainak megfogalmazása, és ezzel a jogalkalmazás kiszámíthatóságának 

növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. 

Az ajánlás kidolgozása során az MNB figyelembe vette a Prospektus irányelv (az Európai Parlament és a 

Tanács 2010. november 24-ei, 2010/73/EU számú irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 

vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra 

bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 

harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról) és a Transzparencia irányelv (az Európai 

Parlament és a Tanács 2004. december 15-ei, 2004/109/EK számú irányelve a szabályozott piacra 

bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 

harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról), az ezeket a hazai jogba átültető tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a piaci visszaélésekről szóló rendelet (az 

Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-ai, 596/2014/EU számú rendelete 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) rendelkezéseit. Az MNB jelen ajánlás 

közzétételével biztosítja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority, 

ESMA) által kiadott, az alternatív teljesítmény-mérőszámokról szóló iránymutatásainak 

(ESMA/2015/1415) történő megfelelést.    

Az ajánlás célja, hogy fokozza a tájékoztatókban és annak kiegészítéseiben, illetve a szabályozott 

információkban foglalt alternatív teljesítmény-mérőszámok átláthatóságát, megbízhatóságát, 

érthetőségét, valamint ezek összehasonlíthatóságát, elősegítve mindezzel a tényleges és potenciális 

befektetők védelmét, illetve megtévesztésük megakadályozását. Ezáltal megvalósul az alternatív 

teljesítmény-mérőszámok konzisztens alkalmazása, mely hasznos kiegészítő információként szolgál a 

pénzügyi kimutatások mellett a kibocsátó pénzügyi helyzetének megismerésére.  

Az ajánlás címzettjei a Magyarország területén működő szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 

kibocsátói, valamint az Európai Unió területén működő szabályozott piacra bevezetett értékpapírok azon 

kibocsátói, amelyek székhely szerinti tagállama Magyarország, ide nem értve a magyar államot. Az ajánlás 

címzettjei ezen túlmenően a Tpt.-ben meghatározott, a tájékoztató vagy annak valamely része tartalmáért 

felelősséget vállaló más személyek (a továbbiakban együtt: tájékoztatóért felelős más személyek).  

Az ajánlás a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek által a szabályozott információk és 

tájékoztatók, valamint azok kiegészítései közzétételekor közölt alternatív teljesítmény-mérőszámokkal 

kapcsolatban alkalmazandó. Ennek keretében az ajánlás alkalmazandó többek között a nyilvánosan 

forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 

24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet szerint elkészítendő éves és féléves jelentés részét képező kibocsátói 

nyilatkozatra és vezetőségi jelentésre, valamint az időközi vezetőségi beszámolóra, illetve negyedéves 

jelentésre (amennyiben a kibocsátó készít ilyet), továbbá a piaci visszaélésekről szóló rendelet 17. 

cikkében meghatározott közzétételre.  
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Az ajánlás nem alkalmazandó a következők esetében: 

 a pénzügyi kimutatásokban közzétett alternatív teljesítmény-mérőszámok;  

 a vonatkozó pénzügyi beszámoló-készítési keretrendszer által definiált vagy meghatározott 

mérőszámok, mint például az egy részvényre jutó bevétel, eredmény vagy nyereség; 

 az olyan jogszabályokkal összhangban közzétett alternatív teljesítmény-mérőszámok, amelyeknél 

a jogszabály rögzíti az adott mérőszám meghatározására vonatkozó specifikus követelményeket; 

 a tájékoztatóban szereplő olyan mérőszámok, mint például a pro forma pénzügyi információk, a 

kapcsolt felekkel folytatott ügyletek, a nyereségre vonatkozó előrejelzések és becslések, a működő 

tőkére vonatkozó nyilatkozatok és a kapitalizáció és eladósodottság, melyek a tájékoztatóra 

vonatkozó szabályozás specifikus követelményei hatálya alá tartoznak; 

 a prudenciális mérőszámok, köztük a tőkekövetelményekről szóló rendeletben (az Európai 

Parlament és a Tanács 2013. június 26-ai, 575/2013/EU számú rendelete a hitelintézetekre és 

befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet 

módosításáról) és a tőkekövetelményekről szóló irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

június 26-ai, 2013/36/EU számú irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a 

hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 

módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) rendelkezéseit 

a hazai jogba átültető, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvényben és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) 

meghatározott mérőszámok;  

 a fizikai és nem fizikai mérőszámok, mint például az alkalmazottak száma, az előfizetők száma, az 

egy négyzetméterre eső árbevétel (közvetlenül a pénzügyi kimutatásokból vett árbevétel-adatok 

esetén), továbbá szociális és környezetvédelmi mérőszámok, mint például az üvegházhatású gázok 

kibocsátása vagy a személyi állomány szerződéstípus vagy földrajzi terület szerinti lebontása; 

 a fő részvénytulajdonokra, akvizíciókra vagy a saját részvények értékesítésére, illetve a szavazati 

jogok összesített számára vonatkozó információk; 

 valamely megállapodás vagy jogszabályi követelmény feltételeinek – például 

hitelmegállapodásnak vagy az igazgató vagy vezető javadalmazása alapjának – való megfelelést 

magyarázó információk. 

 

II. A jelen ajánlásban használt fogalmak 
 

1. Jelen ajánlás alkalmazásában: 
 

1.1. Alternatív teljesítmény-mérőszám (APM): Alternatív teljesítmény-mérőszám a múltbeli vagy 

jövőbeni pénzügyi teljesítmény, pénzügyi pozíció vagy pénzáramok olyan mérőszáma, amely nem 

tartozik a vonatkozó pénzügyi beszámoló-készítési keretrendszerben definiált vagy meghatározott 

pénzügyi mérőszámok közé. Az alternatív teljesítmény-mérőszámokat általában a vonatkozó 

pénzügyi beszámoló-készítési keretrendszerrel összhangban elkészített pénzügyi kimutatásokból 

vezetik le (vagy azokon alapulnak), legtöbbször bizonyos összegeknek a pénzügyi kimutatásban 

szereplő összegekhez való hozzáadásával, illetve azokból történő kivonásával. Alternatív 

teljesítmény-mérőszám például a rendszeres tevékenységből származó nyereség, 

készpénzjövedelem, egyszeri költségek nélküli eredmény, kamatok, adózás és értékcsökkenési 
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leírás előtti eredmény (EBITDA), nettó adósság, autonóm növekedés és azon hasonló kifejezések, 

amelyek a teljes bevételre, pénzügyi pozícióra vagy pénzforgalomra vonatkozó kimutatások 

soraiban végzett kiigazítást jelölik. 

1.2.  Pénzügyi beszámoló-készítési keretrendszer:  

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-ei, a nemzetközi számviteli standardok 

alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelete szerint elfogadott nemzetközi beszámoló-készítési 

standardok (IFRS), vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből eredő számviteli 

követelmények, vagy az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) által a Bizottság 2007. 

december 21-ei, a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli 

standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 

2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló 1569/2007/EK 

rendeletével összhangban az Európai Unióban jóváhagyott nemzetközi beszámoló-készítési 

standardok elkészítése alól mentesített kibocsátókra vonatkozóan lefektetett, egyenértékű 

követelményeik. 

1.3.  Pénzügyi kimutatások: A vonatkozó pénzügyi beszámoló-készítési keretrendszerrel összhangban 

elkészített és a kibocsátók vagy a tájékoztatóért felelős személyek által a Tpt. V. fejezetével 

összhangban közzétett éves, féléves pénzügyi kimutatások és egyéb időszakos pénzügyi 

információk. 

1.4.  Tájékoztató: A Tpt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentum. 

1.5.  Kibocsátó: Olyan, államnak nem minősülő személy, aki a szabályozott piacra bevezetett 

értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.  A szabályozott 

piacra bevezetett letéti igazolások esetében a kibocsátó a képviselt értékpapírok kibocsátója, 

függetlenül attól, hogy az adott értékpapírokat valamely szabályozott piacra bevezették-e. 

1.6.  Szabályozott információ: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 116. pontjában meghatározott 

információk.  

1.7.  Értékpapírok: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 42. pontjában meghatározott pénzügyi eszközök. 

2. Gyorsan és könnyen elérhető dokumentum: olyan dokumentum, amelyhez való hozzáféréshez a 

befektetőknek nem kell weboldalakon regisztrálniuk vagy díjat fizetniük, továbbá amelyeket nem 

kell egy keresőfunkció segítségével vagy linkek sorozatán keresztül keresniük. 

3. Az 1. pontban nem szabályozott, az ajánlásban használt fogalmak a Prospektus irányelvben, 

Transzparencia irányelvben és piaci visszaélésekről szóló rendeletben használt fogalmakkal 

összhangban értelmezendők.  

 

III. Alternatív teljesítmény mérőszámok (APM) 
 

1. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek által közzétett 

alternatív teljesítmény-mérőszámok megfelelő minőségűek, átlátható és következetes módon 

számítottak, érthetőek, megbízhatóak és egységesek legyenek, hogy ezáltal hasznos 

információként szolgáljanak a befektetők számára, elkerülve a félrevezető adatok megjelenítését. 

IV. Közzétételi elvek 
 

2. Az MNB szükségesnek tartja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek 

meghatározzák a használt alternatív teljesítmény-mérőszámokat és azok elemeit, valamint az 
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alkalmazott számítások alapját, beleértve minden lényeges hipotézis vagy feltételezés részleteit. 

Meg kell adniuk továbbá azt is, hogy az alternatív teljesítmény-mérőszám vagy annak bármely 

eleme kapcsolódik-e a múltbeli vagy jövőbeni beszámolási időszak (várt) teljesítményéhez. 

V. Bemutatás 

 

3. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek minden általuk 

használt alternatív teljesítmény-mérőszám meghatározását világos és érthető módon tegyék 

közzé. 

4. Az MNB elvárja, hogy az általuk közzétett alternatív teljesítmény-mérőszámokat a kibocsátók, 

illetve a tájékoztatóért felelős más személyek lássák el érdemi, azok tartalmát és a számítás 

alapját tükröző jelzésekkel a felhasználók félrevezetésének elkerülése érdekében.  

5. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek a  mérőszámok 

vonatkozásában ne használjanak indokolatlan mértékben optimista vagy pozitív jelzőket, mint 

például a „garantált profit” vagy a „védett hozamok”. 

6. Az MNB felhívja a kibocsátókat, illetve a tájékoztatóért felelős más személyeket arra, hogy az 

alternatív teljesítmény-mérőszámokra vonatkozóan ne használjanak a vonatkozó pénzügyi 

beszámoló-készítési keretrendszerben meghatározottakkal azonos vagy azokhoz nagyon hasonló 

jelzőket, címeket vagy leírásokat. 

7. Az MNB felhívja a kibocsátókat, illetve a tájékoztatóért felelős más személyeket arra, hogy nem 

jelölhetnek meg olyan tételeket egyszeriként, ritkaként vagy szokatlanként, amelyek valójában 

nem minősülnek annak, mert ezáltal a megjelölés téves és félrevezető. Az olyan tételek például, 

amelyek hatással voltak az elmúlt időszakokra, és hatással lesznek a jövőbeni időszakokra is, ritkán 

tekinthetők egyszerinek, ritkának vagy szokatlannak (például: átszervezési költségek, értékvesztés 

miatti veszteség). 

VI. Megfeleltetés 
 

8. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek az általuk 

használt alternatív teljesítmény-mérőszámokat hangolják össze a megfelelő időszakra vonatkozó 

pénzügyi kimutatás leginkább megfeleltethető sorával, részösszegével vagy összegével, külön 

megadva és ismertetve az érdemben egyeztetett tételeket. 

9. Az MNB elvárja továbbá, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek az adott 

alternatív teljesítmény-mérőszám szempontjából leginkább releváns pénzügyi kimutatás leginkább 

megfeleltethető sorát, részösszegét vagy összegét is mutassák be. 

10. Az MNB elvárja, hogy abban az esetben, ha az egyeztetett tételek szerepelnek a pénzügyi 

kimutatásokban is, a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek úgy mutassák be 

ezeket, hogy a felhasználók azokat ott azonosítani tudják. Abban az esetben pedig, amennyiben 

egy egyeztetett tétel nem emelhető ki közvetlenül a pénzügyi kimutatásokból, úgy mutassák be 

azt, hogy ismertetik a kiszámításának módját is.  
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11. A pénzügyi kimutatásból közvetlenül azonosítható alternatív teljesítmény-mérőszám esetén az 

MNB nem tartja szükségesnek az egyeztetést. Ez vonatkozik például arra az esetre, ha az alternatív 

teljesítmény-mérőszám a pénzügyi kimutatásban szereplő valamely összeg vagy részösszeg. 

12. Ha a megfelelő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatásokat a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért 

felelős más személyek még nem tették közzé, az MNB azt várja el, hogy az alternatív teljesítmény-

mérőszámokat a leginkább megfeleltethető azon sornak, részösszegnek feleltessék meg, amely az 

adott pénzügyi kimutatásban annak közzétételekor szerepelni fog (pl. nyereségre vonatkozó 

eredmény közzététele a pénzügyi kimutatások előtt). 

13. Ha a megfelelő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatásokat a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért 

felelős más személyek teszi közzé, az MNB azt várja el, hogy az alternatív teljesítmény-

mérőszámokat annak a leginkább megfeleltethető sornak, részösszegnek feleltessék meg, amely 

az adott pénzügyi kimutatásban szerepelne, ha azt közzétennék. Az alternatív teljesítmény-

mérőszám megfeleltetéséhez használandó leginkább megfeleltethető sort, részösszeget vagy 

összeget a kibocsátó legfrissebb, közzétett éves pénzügyi kimutatásaiban szereplő megfelelő 

sorral, részösszeggel vagy összeggel összhangban kell kiszámítani és bemutatni.  

14. Amennyiben a bemutatott alternatív teljesítmény-mérőszám megfeleltetése nem lehetséges, 

mert nem a pénzügyi kimutatásokból vezetik le – pl. becsült nyereség, a jövőre vonatkozó 

extrapolációk vagy nyereség-előrejelzések –, az MNB elvárja, hogy a kibocsátó ismertesse, hogy az 

alternatív teljesítmény-mérőszám miként áll összhangban a vonatkozó pénzügyi beszámoló-

készítési keretrendszernek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatásokban alkalmazott 

számviteli politikákkal. 

VII. Az alternatív teljesítmény-mérőszámok használatára vonatkozó magyarázat 
 

15. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek elmagyarázzák 

az alternatív teljesítmény-mérőszámok használatát, annak érdekében, hogy a felhasználók 

megértsék azok relevanciáját és megbízhatóságát. 

16. Az MNB elvárja továbbá, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek 

elmagyarázzzák, hogy az adott alternatív teljesítmény-mérőszám szerintük miért nyújt hasznos 

információt a pénzügyi pozícióról, a pénzforgalomról vagy a pénzügyi teljesítményről, valamint 

ismertessék, hogy az adott alternatív teljesítmény-mérőszám milyen célt szolgál. 

VIII. Az alternatív teljesítmény-mérőszámok kiemelése és megjelenítése 
 

17. Az MNB nem támogatja azt, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek az 

alternatív teljesítmény-mérőszámokat a közvetlenül a pénzügyi kimutatásokon alapuló 

mérőszámokhoz képest kiemeltebb vagy hangsúlyosabb módon jelenítsék meg. 

18. Az MNB elvárja, hogy az alternatív teljesítmény-mérőszámokat a kibocsátók, illetve a 

tájékoztatóért felelős más személyek úgy mutassák be, hogy azok ne vonják el a figyelmet a 

közvetlenül a pénzügyi kimutatásokon alapuló és bemutatott mérőszámokról. 
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IX. Összehasonlító adatok 
 

19. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek az alternatív 

teljesítmény-mérőszámokat egészítsék ki a megfelelő korábbi időszakokra vonatkozó 

összehasonlító adatokkal. Az előrejelzéshez vagy becsléshez kapcsolódó alternatív teljesítmény-

mérőszám esetén az MNB azt javasolja, hogy az összehasonlítás a legfrissebb múltbeli 

információra vonatkozzon. 

20. Az MNB elvárja, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős személyek minden bemutatott 

összehasonlításra vonatkozóan adják meg a megfeleltetést is. 

21. Az MNB elvárja, hogy amennyiben az összehasonlító számadatok megadása nem célszerű, a 

kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős más személyek ezt közöljék, ismertetve, hogy az 

összehasonlító adatok megadását milyen okból nem tartják célszerűnek. 

22. Az MNB elvárja, hogy az összehasonlító adatok újramegállapítása esetén a kibocsátók, illetve a 

tájékoztatóért felelős más személyek csak olyan információkat használjanak fel, amelyek 

rendelkezésre állnak annak a pénzügyi időszaknak a végén, amelyre az alternatív teljesítmény-

mérőszám meghatározásra került, és az ennél későbbi események hatásait ne építsék be, azaz az 

összehasonlító adatok újbóli megállapítása esetén utólagosan ismertté vált tényeket ne 

használjanak. 

X. Egységesség (Konzisztencia) 

23. Az MNB elvárja, hogy az alternatív teljesítmény-mérőszám meghatározása és számítása egységes, 

konzisztens legyen. Amennyiben kivételes körülmények között a kibocsátó vagy a tájékoztatóért 

felelős személy az alternatív teljesítmény-mérőszám újradefiniálása mellett dönt, az MNB elvárja, 

hogy a kibocsátó vagy a tájékoztatóért felelős személy ismertesse a változásokat és azt, hogy a 

változtatások miért eredményeznek megbízhatóbb és relevánsabb információkat a pénzügyi 

teljesítményről, továbbá megadja az újra megállapított összehasonlító számadatokat. 

24. Ha a kibocsátó a továbbiakban nem alkalmaz valamely alternatív teljesítmény-mérőszámot, az 

MNB elvárja, hogy megmagyarázza, miért ítéli meg úgy, hogy az adott alternatív teljesítmény-

mérőszám már nem nyújt releváns információt. 

25. Ha egy adott alternatív teljesítmény-mérőszámot a kibocsátó egy másikkal vált fel, amellyel 

jobban elérhetők ugyanazok a célok, elvárás, hogy a kibocsátó ismertesse, hogy az új alternatív 

teljesítmény-mérőszám miért nyújt megbízható, relevánsabb információt, mint a korábban 

használt. 

26. Az MNB elvárja azt, hogy a kibocsátók, illetve a tájékoztatóért felelős személyek tájékoztatókban 

használt alternatív teljesítmény-mérőszámokat egységesen használják a tájékoztató által lefedett 

minden pénzügyi időszakra vonatkozóan. Az MNB jelen ajánlása nem terjed ki arra, ha a 

tájékoztatóért felelős személy úgy dönt, hogy valamely alternatív teljesítmény-mérőszámot 

lecserél, illetve az idő, vagy a kibocsátásra kerülő értékpapírok jellege szerint a továbbiakban nem 

minden tájékoztatóban tüntet fel (pl. a tájékoztatóért felelős személynek nem kell 
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megmagyaráznia, miért használ eltérő alternatív teljesítmény-mérőszámokat egy tulajdonosi 

részesedést megtestesítő, illetve egy nem részvényjellegű értékpapírok kibocsátására vonatkozó 

tájékoztatóban, tekintettel arra, hogy a teljesítmény-mérőszámok relevanciája a kibocsátásra 

kerülő értékpapír típusától függően eltérő lehet). 

XI. Hivatkozás útján történő megfelelés 

27. Azon tájékoztatók kivételével, amelyekre külön szabályozás vonatkozik az információk hivatkozás 

útján történő beépítése tekintetében1,  az MNB megfelelőnek tartja azt is, hogy a közzététel a már 

közzétett, az alternatív teljesítmény-mérőszámokra vonatkozóan elvárt nyilatkozatokat tartalmazó 

dokumentumokra való közvetlen hivatkozással történjen, mely dokumentumok gyorsan és 

könnyen elérhetőek a felhasználók számára.  

28. Az MNB elvárja, hogy az alternatív teljesítmény-mérőszámokat a kibocsátó vagy a tájékoztatóért 

felelős személy ebben az esetben egészítse ki a megfelelő korábbi időszakokra vonatkozó 

összehasonlító adatokkal, így a hivatkozás útján történő megfelelés nem értelmezhető úgy, hogy 

lehetővé teszi ezeknek az összehasonlító adatoknak a kihagyását és hivatkozásokkal való 

helyettesítését. 

29. Az MNB elvárja, hogy az ilyen hivatkozások a jelen ajánlásban elvártként megfogalmazott 

információkhoz továbbítsák a felhasználókat; így például lehetnek közvetlen linkek, amelyek az 

információt tartalmazó dokumentumra mutatnak. Az MNB elvárja, hogy a hivatkozás kellően 

pontos legyen, például a dokumentum megfelelő oldalszámának, szakaszának vagy fejezetének 

megadásával. 

XII. Záró rendelkezések 

30. Az ajánlás a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontja 

szerint kiadott, a kibocsátókra, illetve a tájékoztatóért felelős személyekre kötelező erővel nem 

rendelkező szabályozó eszköz. Az MNB által kiadott ajánlás tartalma kifejezi a jogszabályok által 

támasztott követelményeket, az MNB jogalkalmazási gyakorlata alapján alkalmazni javasolt 

elveket, illetve módszereket, a piaci szabványokat és szokványokat. 

31. Az ajánlásnak való megfelelést az MNB az engedélyezési, ellenőrzési és monitoring tevékenysége 

során figyelemmel kíséri és értékeli, összhangban az általános európai felügyeleti gyakorlattal.  

32.  Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a kibocsátók és a tájékoztatóért felelős más személyek az 

ajánlás tartalmát szabályzataik részévé tehetik. Ebben az esetben a kibocsátó és a tájékoztatóért 

felelős személyek jogosultak feltüntetni, hogy vonatkozó szabályzatukban foglaltak megfelelnek az 

MNB által kiadott vonatkozó számú ajánlásnak. Amennyiben a kibocsátók és a tájékoztatóért 

felelős személyek csupán az ajánlás egyes részeit kívánják szabályzataikban megjeleníteni, úgy az 

ajánlásra való hivatkozást kerüljék, illetve csak az ajánlásból átemelt részek tekintetében 

alkalmazzák. 

                                                                 

1 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 28.§ (1) bekezdése. 
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33.  Az MNB a jelen ajánlás alkalmazását a 2017. június 1-jén vagy azt követően közzétett szabályozott 

információk, illetve tájékoztatók esetében várja el a kibocsátók és a tájékoztatóért felelős más 

személyek által közzétett alternatív teljesítmény-mérőszámok vonatkozásában.  

 

Dr. Matolcsy György s.k., 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke 


