
 
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
246/2012. számú határozata 

 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a HUN MINING Érc- és 
Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  (3795 Hangács, 
Szabadság út 15.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) 300.000,-Ft (azaz háromszázezer forint) 
pénzbírság szankcióban  részesíti.  
 
Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy időközi vagy negyedéves jelentését, valamint a közgyűlés által 
elfogadott 2011. évi éves beszámolóját haladéktalanul tegye közzé a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján, illetve a kiemelt pénzügyi adatait a Tőzsde „Kibocsátói aloldalán” keresztül (online) nyújtsa 
be. Továbbá a jövőben fokozottabban ügyeljen "A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról" című szabályzat 
(továbbiakban: Szabályzat) előírásainak maradéktalan betartására.  
 
Felszólítja továbbá a Kibocsátót, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozását haladéktalanul rendezze. 
 
A tőzsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történő be nem tartása súlyosabb szankciót vonhat maga 
után. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, 
amelyet a Tőzsde Igazgatóságához címezve, a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 
A fellebbezésnek a pénzbírság megfizetésére halasztó hatálya van. Kibocsátó a pénzbírságot a 
bírságoló határozat jogerőre emelkedését követő 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 előírások szerinti 
tartalommal és határidővel kötelesek a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.  
 
A Tpt. 54. § (7) és (8) bekezdése előírja az időközi vezetőségi beszámoló, vagy a kibocsátó ilyen 
irányú választása esetén negyedéves jelentés elkészítését és közzétételét. A Tpt. 54. § (5) bekezdése 
szerint a negyedéves jelentés közzétételének határideje az adott időszak végét követő 2 hónap (ez 
jelen esetben 2012. május 31. volt). Ugyanezen szakasz (7) bekezdése határozza meg az időközi 
vezetőségi beszámoló közzétételének határidejét, amely az adott hathónapos időszak kezdete utáni 
hetvenedik nap és a vége előtti negyvenkettedik nap közötti időszakra kell, hogy essen (jelen esetben 
ez 2012. május 20-i határidőt jelentetett).  
 
Kibocsátó mind a mai napig sem időközi vezetőségi beszámolót, sem pedig negyedéves jelentést nem 
tett közzé a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján, ezek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó a 
Szabályzat fent hivatkozott pontjait megsértette. 
 
A Szabályzat fenti 18.1.1 pontja, továbbá a Tpt. 54. § (4) bekezdése előírja, hogy a nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény kibocsátója a pénzügyi év végét követő legkésőbb négy hónapon belül 
közzétegye éves jelentését. 

 
Kibocsátó a közgyűlését 2012. május 2-án tartotta, amely felfüggesztésre került és 2012. május 18-án 
folytatódott. A Kibocsátó 2012. május 18-i folytatólagos közgyűlése az éves beszámoló elfogadását 
elutasította, így a Kibocsátó azóta sem rendelkezik a közgyűlés által elfogadott éves beszámolóval. A 
Tőzsde honlapján az el nem fogadott éves jelentést a Kibocsátó 2012. május 17-én publikálta, amely 
azonban így nem felel meg a jogszabályokban és a Szabályzatban foglalt előírásoknak. 

 
 



 
 
 
 
 
 

A Tőzsde 428/2010. számú vezérigazgatói határozata rendelkezik arról, hogy a Kibocsátó 
féléves/negyedéves jelentésének – illetve, amennyiben az időközi vezetőségi beszámolóban mérleget 
és eredménykimutatást tesz közzé, akkor az időközi vezetőségi beszámolójának –, valamint éves 
jelentésének a Tőzsde honlapján történő közzétételével egyidejűleg köteles a Tőzsdének megküldeni 
kiemelt pénzügyi adatait. A Kibocsátó a kiemelt pénzügyi adatokat kizárólag a Tőzsde „Kibocsátói 
aloldalán” keresztül (online) nyújthatja be. Kibocsátó a fenti vezérigazgatói határozat hatályba lépése 
óta nem töltött fel kiemelt pénzügyi adatokat, és ezáltal nem tett eleget a fenti vezérigazgatói 
határozatban foglalt kötelezettségének sem. 
 
A Szabályzat 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a 
Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni. 
 
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 Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. 
 
A Tőzsde a szankció alkalmazása során enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a Kibocsátóval 
szemben az elmúlt években szankciót nem alkalmazott. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
 
 
Budapest, 2012. július 25. 
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