
 

 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
335/2015. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) Vezérigazgatója a 
NUTEX Befektetési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  (1147 Budapest, Telepes utca 53.) kibocsátót (a 
továbbiakban: Kibocsátó) 300.000,-Ft (azaz háromszázezer 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. 
 
Felszólítja a Kibocsátót arra is, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozásait haladéktalanul rendezze, valamint 
biztosítsa saját elérhetőségét, a Tőzsdével való folyamatos kapcsolattartást. 
 
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 Szabályzat 19.1 pontja alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
(a továbbiakban: 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. 
 
A Tpt. 55. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet (a továbbiakban: 
PM rendelet) 4. számú melléklete tartalmazza, hogy a rendkívüli tájékoztatás keretében minden olyan információt 
közzé kell tenni, amely az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy 
közvetve érinti. A 4. számú melléklet 2.3. pontja szerint a részvény kibocsátójának a közgyűlés határozatait, azok 
lényeges tartalmának összefoglalásával, a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével közzé kell tennie. 
 
A Szabályzat 19.5 a) pontja szerint, a kibocsátó a rendkívüli tájékoztatás körébe eső, a Tőzsdenapon délelőtt 
7:30 órától kezdődő és a kereskedési idő végéig tartó időszakban tudomására jutott információval kapcsolatban a 
tudomásra jutást követő 30 (Harminc) percen belül köteles kezdeményezni a tájékoztatás közzétételét a 
Közzétételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 
 
A Kibocsátó 2015. április 26. napján 9 órakor tartott megismételt rendes közgyűlésén meghozott határozatokat 
csak a következő kereskedési napon, 1 nap késéssel, 2015. április 27-én 7 óra 43 perckor tette közzé a Tőzsde 
honlapján. 
 
 
A Szabályzat 18.4 pontja előírja, hogy a Szabályzat 18.1 és 18.2 pontjaiban foglalt tájékoztatási kötelezettségek 
mellett a Kibocsátók kötelesek további információszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni az alábbi körben: 

a) tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját részvény állomány; 
b) vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak köre; 
c) kiemelt pénzügyi adatok. 

 
E pontban meghatározott információszolgáltatási kötelezettségüknek a Kibocsátók tőzsdei adatlapokon kötelesek 
eleget tenni. A benyújtott információkat a Tőzsde jogosult honlapján közzétenni, illetve más módon 
nyilvánosságra hozni. 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 486/2013. sz. határozata rendelkezik többek között a fent 
említett pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapokról, miszerint 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. 
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A Kibocsátó – többszöri telefonos és e-mailes felszólítás ellenére – mind a mai napig nem küldte el a 2014. I. 
féléves jelentéshez és a 2014. éves jelentéshez kapcsolódó kiemelt pénzügyi adatokat. 
 
 
A PM rendelet 4. számú mellékletének 1.17. pontja szerint a rendkívüli tájékoztatás körébe esik a kibocsátó 
székhelyének, elérhetőségének változása (új cím, új központi telefonszám, faxszám, honlap, e-mail cím stb.), 
ügyfélszolgálat címe, elérhetősége, amelyet a változás tényleges bekövetkezésekor kell közzétenni. 
 
A Szabályzat 20.4 pontja úgy rendelkezik, hogy a Kibocsátó köteles 1 (Egy) Tőzsdenapon belül bejelenteni és a 
Közzétételi Szabályzatnak megfelelően közzétenni elérhetőségében, a befektetői kapcsolattartással megbízott 
munkatársának, illetve képviselőjének személyében bekövetkezett változást. 
 
A Kibocsátó a Tőzsde korábbi ez irányú írásbeli figyelemfelhívása ellenére az esetek túlnyomó többségében 
továbbra sem elérhető egyik megadott kommunikációs csatornáján sem, számláit, a fizetési felszólításokat nem 
veszi át, a Tőzsde e-mailjeire nem válaszol stb. 
 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde Által Alkalmazott 
Díjakról” című rendelkezés (a továbbiakban: Rendelkezés) 14.2 pontja szerint az értékpapír kibocsátója a 
bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalomban tartási díjat köteles fizetni. 
A Rendelkezés 24.1 pontja szerint a forgalomban tartási 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. 
 
A Kibocsátó a Rendelkezés fenti pontjait folyamatosan megsérti azzal, hogy a Tőzsde többszöri fizetési 
felszólításai ellenére sem teljesíti a Tőzsde felé fennálló fizetési kötelezettségeit. 
 
 
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 100.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő 
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 Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. 
 
A Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátó megismételt rendes közgyűlésének 
határozatai egynapos késéssel kerültek közzétételre; hogy a 2014-re vonatkozó kiemelt pénzügyi adatokat mind 
a mai napig nem küldte meg a Tőzsdének; hogy a Kibocsátó többszöri fizetési felszólítás ellenére sem fizette 
meg lejárt tartozásait a Tőzsde felé, valamint hogy a Kibocsátóval való kapcsolattartás folyamatos nehézségekbe 
ütközik; a Tőzsde továbbá azt is figyelembe vette, hogy a Kibocsátóval szemben már korábban is alkalmazott 
szankciókat tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása miatt. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 18. 

  
 
 
 Katona Zsolt 

 vezérigazgató 
 


