
 
 
 
 
 
 

A Budapesti Értékt ızsde Zrt. Vezérigazgatójának 
224/2010. számú határozata 

 
 
 

A Budapesti Értéktızsde Zrt. (továbbiakban: Tızsde) vezérigazgatója a HUMET 
Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság  (1143 
Budapest, Ilka utca 31.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) 500.000,-Ft (azaz ötszázezer 
forint) pénzbírság szankcióban  részesíti.  
 
Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövıben fokozottabban ügyeljen "A Budapesti 
Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról" címő szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elıírásainak 
maradéktalan betartására. A tızsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történı be nem 
tartása súlyosabb szankciót vonhat maga után. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követı 15 tızsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel 
élhet, amelyet a Tızsde Igazgatóságához címezve, a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 
A fellebbezésnek a pénzbírság megfizetésére halasztó hatálya van. Kibocsátó a 
pénzbírságot a bírságoló határozat jogerıre emelkedését követı 8 napon belül köteles 
megfizetni. 
 
 

Indokolás 
 
 

A Szabályzat 18.1.1 pontja szerint a 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) hatálya 
alá tartozó Kibocsátók rendszeres tájékoztatás körébe tartozó pénzügyi jelentéseiket és 
egyéb rendszeres tájékoztatásaikat a Tpt.-ben illetve más vonatkozó jogszabályokban foglalt 
elıírások szerinti tartalommal és határidıvel kötelesek a Közzétételi Szabályzat szerint 
közzétenni. A Tpt. 54. § (4) bekezdése elıírja, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény kibocsátója a pénzügyi év végét követı legkésıbb négy hónapon belül közzétegye 
éves jelentését. 
 
A Kibocsátó 2010. április 30-án tartotta éves rendes közgyőlését, amely elfogadta a 
Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóját, azonban kanadai 
leányvállalatának késedelme miatt a konszolidált éves beszámoló elfogadására nem került 
sor, csak a 2010. május 30-án megtartott folytatólagos közgyőlésen. 
 
2010. április 30-án a Kibocsátó közzétette a közgyőlés által elfogadott egyedi éves 
beszámolóját. A közgyőlés által el nem fogadott konszolidált jelentés számait 2010. május 
14-én (majd május 18-án ismételten) közzétette. A közgyőlés által jóváhagyott konszolidált 
éves beszámolóját csak egy hónapos késedelemmel, 2010. május 30-án tette közzé a 
Kibocsátó a Tızsde honlapján. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó a Szabályzat fent hivatkozott pontját 
megsértette. 
    



A Szabályzat 28.4.2 pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Kibocsátó valamely Tızsdei 
Szabályt súlyosabban szeg meg, vagy a figyelmeztetést követıen ismételten sem tesz 
eleget valamely Tızsdei Szabályban foglalt kötelezettségének, úgy a Vezérigazgató a 
Kibocsátót 100.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtja. 
 
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve 
mértékének meghatározása során figyelembe kell venni a kötelezettségszegés súlyát, az 
adott Kibocsátónál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tızsdének, illetve a 
Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. 
 
A Tızsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátót a Tızsde a 
korábbi évek során több alkalommal részesítette szankcióban tájékoztatási kötelezettsége 
megsértése miatt (pénzbírság, figyelmeztetı határozat, figyelmeztetı zárt levél). Szintén 
mérlegelte, hogy az éves jelentés közzétételének késedelme jelentıs volt, ezért a 
befektetıknek okozott érdeksérelem, azaz a befektetıi bizonytalanság, amely az információ 
hiányában elıállt nem tekinthetı csekélynek.  
 
Enyhítı körülményként értékelte a Tızsde, hogy a Kibocsátó egyedi éves jelentését 2010. 
április 30-ig közzétette, valamint azt, hogy leányvállalatának késedelme miatt elıállt 
helyzetet, azaz az éves jelentésben foglalt lényeges információk késedelmét próbálta 
enyhíteni azáltal, hogy a konszolidált jelentés számait 2010. május 14-ig (még a 
folytatólagos közgyőlést megelızıen) közzétette. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tızsde vezérigazgatója a rendelkezı rész szerint határozott. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. június 23. 
 

 Dr. Mohai György 
 vezérigazgató 


