
 
 
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
425/2014. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
Vezérigazgatója a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság 
(székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.) kibocsátót (a továbbiakban: Kibocsátó) 
2.000.000.- Ft (azaz Kett őmillió forint) pénzbírság szankcióban  részesíti. 
 
Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottabban ügyeljen "A Budapesti Értéktőzsde 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási 
Szabályokról" című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásainak maradéktalan betartására. 
Ennek keretében felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul tegye közzé rendkívüli tájékoztatásait. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, 
amelyet a Tőzsde Igazgatóságának 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 Kibocsátó által BUSINESS TELECOM KÖTVÉNY I. elnevezéssel kibocsátott kötvények (a 
továbbiakban: Kötvények) egyik tulajdonosa 2014. augusztus 22-én írásban értesítette a Tőzsdét 
arról, hogy a Kibocsátó a Kötvények 2014. március 31-i lejáratakor az utolsó éves kamatfizetési és a 
tőketörlesztési kötelezettségét nem teljesítette. A kötvényes tájékoztatta a Tőzsdét továbbá arról, hogy 
a lejáratot követően, 2014. április 16-án a felek írásban megállapodtak abban, hogy a Kibocsátó 2014. 
július 16-ig maradéktalanul eleget tesz kötvényfizetési kötelezettségének. A kötvényes hivatkozott 
továbbá arra, hogy a Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítására – egyéb 
biztosítékok mellett - 230.000 db Business Telecom törzsrészvény vonatkozásában vételi és eladási 
jogot alapító megállapodások jöttek létre a kötvényes és a Kibocsátó között. 
 
A kötvényes a tulajdonában álló összes Kötvény névértékét 143.907.700 Ft-ban jelölte meg.  
 
Fentiekre tekintettel a Tőzsde megkereste a Kibocsátót, aki 2014. szeptember 2-án kelt 
válaszlevelében a kötvényes által előadottakat érdemben nem vitatta, és arról tájékoztatta a Tőzsdét, 
hogy a kötvényessel a levele megírása idején is tárgyalásokat folytat a fennálló tartozás kiegyenlítése 
érdekében. A Kibocsátó válaszában kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint az üggyel 
kapcsolatban őt rendkívüli tájékoztatási kötelezettség nem terheli.  
 
A Tőzsde 2014. szeptember 12-én újabb levelet intézett a Kibocsátóhoz, amelyben kifejtette, hogy 
álláspontja szerint a Kibocsátó által sem vitatott fenti tényekről a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény (Tpt.) 55. §-a alapján rendkívüli tájékoztatást kellett volna közzétenni, és felhívta a Kibocsátót 
arra, hogy a tőzsdei szabályzatokban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul tájékoztassa a 
nyilvánosságot a kötvényen alapuló fizetési kötelezettsége haladék ellenére történt elmulasztásának 
tényéről, annak összegszerű megjelölésével együtt, valamint az ezzel összefüggésben a saját 
részvényeire alapított vételi és eladási jogokról. A Kibocsátó a közzétételi kötelezettségének ennek 
ellenére a mai napig nem tett eleget.  
 
A Szabályzat 19.1 pontja alapján a Tpt. hatálya alá tartozó Kibocsátók rendkívüli tájékoztatási 
kötelezettségüknek a Tpt.-ben, illetve más vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek 
eleget tenni, és e tájékoztatásokat a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni. 
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A Tpt. 55.§ (1) bekezdése szerint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója rendkívüli 
tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a 
nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését 
közvetlenül vagy közvetve érintő információról. 
 
A Szabályzat 19.5 pontja szerint a Kibocsátó a rendkívüli tájékoztatás körébe eső, 

a) a Tőzsdenapon délelőtt 7:30 órától kezdődő és a kereskedési idő végéig tartó időszakban 
tudomására jutott információról a tudomására jutást követő 30 (Harminc) percen belül; 

b) a tőzsdenapi kereskedési idő végétől a következő Tőzsdenap délelőtt 7:30 óráig terjedő 
időszakban tudomására jutott információról a kereskedés indulását megelőzően, délelőtt 8:00 óráig 
köteles tájékoztatásának közzétételét a Közzétételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
kezdeményezni. 
 
A Tőzsde álláspontja szerint a Kötvényeken alapuló fizetési kötelezettség teljesítésének 
elhalasztásáról, illetőleg a fizetés elmulasztásáról a Kibocsátónak a Tpt. 55. § (1) bekezdése alapján 
rendkívüli tájékoztatásokat kellett volna közzétennie, mivel ezek az információk - legalábbis közvetve - 
érintik a Kibocsátó által nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok értékét vagy hozamát, illetve a 
kibocsátó megítélését.  
 
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 28.4.2 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 pénzbírsággal sújtja. 
 
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének 
meghatározása során figyelembe kell venni különösen a kötelezettségszegés súlyát (pl.: a 
kötelezettségszegéssel a más piaci szereplőknek okozott hátrány nagyságát, a kötelezettségszegés 
bekövetkezésének okát, stb.), az adott Kibocsátónál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a 
Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. A Tőzsde vezérigazgatója a szankció 
mértékének meghatározása során a fentiek közül különösen figyelembe vette a Kibocsátó által 
határidőre nem teljesített és nem vitatott fizetési kötelezettség összegét, valamint azt, hogy a 
Kibocsátó tájékoztatási kötelezettségének a Tőzsde kifejezett felhívása ellenére sem tett eleget. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.  
 
 
Budapest, 2014. szeptember 22. 

  
 
 
 Katona Zsolt 

 vezérigazgató 


