
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zártkör űen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 
627/2013. számú határozata 

 
 

 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a HUN MINING Érc- és 
Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (1148 Budapest, Kerepesi 
út 78/f I. lph. I/6.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) 100.000,-Ft (azaz egyszázezer forint) 
pénzbírság szankcióban  részesíti.  
 
Felhívja továbbá a Kibocsátó figyelmét arra, hogy 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 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 Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 18.1.1 pontja szerint 
a Tpt. illetve a Batv. 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) 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. 
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. 
 
Kibocsátó a fent nevezett negyedéves jelentését 2013. december 7-én tette közzé a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. honlapján, 5 napos késéssel. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde Által 
Alkalmazott Díjakról” című rendelkezése (a továbbiakban: Rendelkezés) 14.2 pontja kimondja, hogy 
az értékpapír Kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat tőzsdei forgalombantartásáért 
forgalombantartási díjat köteles fizetni. A Rendelkezés 24.1 pontja szerint a forgalombantartási díjak 
esedékessége az adott tárgynegyedévre vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 nap. 
 
A Rendelkezés 26 pontja értelmében a Kibocsátók a honlapon közzétett információk közzétételéért 
kötelesek díjat fizetni, amely a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra, és amelyet 
a Kibocsátók 30 napon belül kötelesek megfizetni. 

 
Kibocsátó a Rendelkezés fenti pontjait folyamatosan megsérti azzal, hogy a Tőzsde többszöri fizetési 
felszólításai ellenére sem teljesíti a Tőzsde felé fennálló fizetési kötelezettségeit.  
 
 



 2

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 28.4.2 pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Kibocsátó valamely Tőzsdei Szabályt 
súlyosabban szeg meg, vagy a figyelmeztetést követően ismételten sem tesz eleget valamely Tőzsdei 
Szabályban foglalt kötelezettségének, úgy a Vezérigazgató a Kibocsátót 100.000,- Ft-tól 5.000.000,- 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja. 
 
A Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátót a Tőzsde korábban már 
több alkalommal pénzbírsággal sújtotta a Tőzsdei Szabályokban meghatározott kötelezettségek, 
valamint fizetési kötelezettségei nem teljesítése miatt.  
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2013. december 30. 

  
 
 
 Katona Zsolt 

 vezérigazgató 


