
 

A közzététel során a Felhasználók a regisztrációs folyamat közben megismert módon működő 
űrlapformát használják. Első lépésként ki kell választani a bennfentes információ típusát, az alábbi 
lehetőségek közül.  

Egyszerű adatszolgáltatás Bővített adatszolgáltatás 

• Jelentős szervezeti változás 
• Tevékenységi kör változása  
• Piaci irányultság változása  
• Csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás 

törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlési 
eljárás 

• Peres eljárás 
• Végrehajtási eljárás 
• Fizetési számla bírósági, végrehajtási vagy egyéb 

hatósági eljárás keretében történő zárolása, 
• Bírság kiszabása, ha az eljárás során meghozott 

érdemi határozatban kötelezettségként megállapított 
bírságösszege az egymillió forintot meghaladja 

• Egyéb, máshová nem sorolható információ 

• Villamos energia termelésére, átvitelére, 
elosztására, fogyasztására szolgáló létesítmény 
leállása vagy kapacitásának kiesése  

• Földgáz termelésére, tárolására, szállítására, 
elosztására, fogyasztására szolgáló létesítmény 
leállása vagy kapacitásának kiesése 

• LNG-létesítmény leállása vagy kapacitásának 
kiesése 

 

Közzétételi adatszolgáltatási tájékoztató 



 
Az egyszerű adatszolgáltatás körébe tartozó bennfentes információk esetében a típus 
kiválasztását követően az alábbi információkat kell kötelezően megadni.  

Egyszerű adatszolgáltatás 

• Piaci szereplő megnevezése* 
• Piaci szereplő cégjegyzékszáma* 
• Közzététel címe 
• Rövid összefoglaló 
• Bennfentes információ leírása 
• Érintett piac** 
• Érintett működési terület** 
• Bennfentes információról való tudomásszerzés időpontja** 
• Bennfentes információ közzétételének időpontja* 

 
* A rendszer automatikusan rendeli hozzá az űrlaphoz. 
** Csak a hivatalos nyelven kell meghatározni, a rendszer a másik nyelvi megfelelőt automatikusan hozzárendeli 

Közzétételi adatszolgáltatási tájékoztató 



 
A bővített adatszolgáltatás esetében az egyszerű adatszolgáltatásnál felsoroltakon túl az 
alábbi adatokat kötelező megadni.  

Bővített adatszolgáltatás 

• Érintett létesítmény megnevezése 
• Az érintett létesítményen belül az érintett eszköz megnevezése 
• A létesítmény névleges teljesítőképesség / teljes kapacitása** 
• Rendelkezésre álló kapacitás leállás vagy karbantartás esetében** 
• Esemény kezdő időpontja** 
• Esemény záró időpontja** 
• Esemény időtartamának bizonytalansága** 
• Esemény oka 
• Megjegyzés, kiegészítő információ 

 
* A rendszer automatikusan rendeli hozzá az űrlaphoz 
** Csak a hivatalos nyelven kell meghatározni, a rendszer a másik nyelvi megfelelőt automatikusan hozzárendeli 

Közzétételi adatszolgáltatási tájékoztató 


