
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zártkör űen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 
316/2013. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) 
Vezérigazgatója a Csepel Holding Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  (1211 Budapest, 
Varrógépgyár út 1.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) figyelmeztetés szankcióban  részesíti.  
 
Felhívja továbbá a Kibocsátó figyelmét a tőzsdei szabályok jövőbeni betartására, valamint arra, hogy a 
tőzsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történő be nem tartása súlyosabb szankciót vonhat maga 
után. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet a 
Tőzsde Igazgatóságához címezve, a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 
 

Indokolás 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 18.1.1 pontja szerint 
a Tpt. hatálya alá tartozó kibocsátók rendszeres tájékoztatás körébe tartozó pénzügyi jelentéseiket és 
egyéb rendszeres tájékoztatásaikat a Tpt.-ben, Batv-ben, illetve más vonatkozó jogszabályokban 
foglalt előírások szerinti tartalommal és határidővel kötelesek a Közzétételi Szabályzat szerint 
közzétenni. 
 
A Tpt. 54 § (7) bekezdése értelmében a nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója a 
pénzügyi év első, illetve második hat hónapjában időközi vezetőségi beszámolót köteles közzétenni 
az adott hat hónapos időszak kezdete utáni hetvenedik nap és a vége előtti negyvenkettedik nap 
közötti időszakban, az adott hat hónapos időszak kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja 
közötti időszakra vonatkozóan. A Kibocsátó időközi jelentését 2013. június 26-án tette közzé a Tőzsde 
honlapján, 36 napos késéssel. 
 
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 Befektetőknek okozott érdeksérelmet is. 
 
A Szabályzat 28.4.1.1 pontja szerint a Vezérigazgató a Kibocsátót figyelmeztetésben részesíti, ha 
valamely Tőzsdei Szabályt kisebb súllyal szeg meg, vagy ha a Kibocsátó a Tőzsdei Szabály szerinti 
díjfizetési-, illetve a kiszabott pénzbírság befizetési kötelezettségének a fizetési felszólításban 
megadott határidőig nem tesz eleget. 
 
A Tőzsde a szankció alkalmazása során enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a Kibocsátó 
alacsony közkézhányada miatt a Befektetőknek okozott érdeksérelem mértéke alacsony, továbbá 
hogy a Kibocsátóval szemben az elmúlt évek során egyéb 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, 2013. augusztus 05. 
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