
  

 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.  
324/2022. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) a SET 
GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15.) 
kibocsátót (a továbbiakban: Kibocsátó) figyelmeztetés és elkülönítés szankcióban részesíti, egyúttal 
felszólítja a Kibocsátót, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozásait haladéktalanul rendezze. 
 
A Tőzsde a Kibocsátó törzsrészvényeit (ISIN azonosító: HU0000170246) a Részvények Standard 
kategóriából 2022. szeptember 28. napjától 6 (Hat) hónapos időtartamra elkülöníti, egyidejűleg a 
Kibocsátó részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos 
kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” módosítja. Az 
elkülönítés ténye az értékpapír neve mellett is feltüntetésre kerül. Fentieknek megfelelően a Tőzsde az 
elkülönítés fenti hatályba lépésének napjával a Terméklista adatait az alábbiak szerint módosítja: 

 Régi adat Új adat 

Tőzsdei kategória: Standard Elkülönített részvények 

Értékpapír megnevezése: SET GROUP részvény SET GROUP részvény 
(elkülönített részvény) 

 
Felszólítja továbbá a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen „A Budapesti Értéktőzsde 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat előírásainak 
maradéktalan betartására.  
 
A Tőzsde felhívja a Kibocsátó figyelmét arra, hogy amennyiben a jelenleg fennálló tartozásait továbbra 
sem rendezi, illetve, ha a jövőben sem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, a Tőzsde további 
szankciót alkalmazhat a Kibocsátóval szemben. 
 
A Kibocsátó törzsrészvényeinek (ISIN azonosító: HU0000170246) kereskedése az MNB 
intézkedésének értelmében 2022. május 5. óta felfüggesztés alatt áll, így az elkülönítés kapcsán 
ajánlattörlésre nem kerül sor. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet 
a Tőzsde Igazgatóságának címezve és a Vezérigazgató részére kell benyújtani. 
 

Indokolás 
 
„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 tőzsdei forgalomban tartásáért forgalomban tartási díjat 
köteles fizetni. A Rendelkezés 24.1 pontja alapján a forgalomban tartási díjak esedékessége az adott 
tárgynegyedévre vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 nap. 
 
A Kibocsátó Tőzsde felé fennálló, határidőre nem teljesített és nem vitatott díjtartozása (késedelmi 
kamatok és behajtási költségátalány nélkül) 2.243.835 Ft, melyet a Kibocsátó a Tőzsde felszólításai 
ellenére sem rendezett. A tartozás a fent megjelölt jogcímen fennálló fizetési kötelezettség 
elmulasztásából ered. A Kibocsátó Tőzsde felé fennálló legrégebbi díjtartozásának esedékességi 
időpontja 2022. február 7. napja volt, megállapítható tehát, hogy a díjtartozás hosszú idő óta fennáll, 
amely a Rendelkezés ismételt és folyamatos megsértését jelenti a Kibocsátó részéről.  
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című 
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: 
Szabályzat) 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Tőzsde, illetve az 
Igazgatóság, a 4. pontnak megfelelően jogosult a Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót 
alkalmazni, melyet indokolni köteles. 
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A Szabályzat 28.4.4.1 pontja Súlyos szabályzat- és kötelezettségszegés esetén a Tőzsde jogosult a 
Kibocsátó Részvények Prémium, Részvények Standard kategóriába tartozó értékpapírjainak 
elkülönítésére (kategóriákon kívül helyezésére). Az elkülönítés a fokozatosság elvének értelmében 
akkor alkalmazandó, ha az adott Kibocsátó a szabályzat- és kötelezettségszegést megelőző két éven 
belül már részesült pénzbírság szankcióban. Különösen indokolt esetben (különösen a befektetői 
érdekek védelme miatt) az elkülönítés akkor is alkalmazható, ha annak alkalmazását megelőzően nem 
részesült a Kibocsátó pénzbírságban. A Tőzsde az elkülönítés szankciót alkalmazza a Kibocsátóval 
szemben különösen, ha: 
[…] 
b) a Kibocsátónak a BÉT felé egymillió forintot meghaladó, és legalább 60 napot meghaladóan lejárt és 
nem vitatott tartozása áll fenn. 
 
A Szabályzat 28.4.4.2 pontja szerint az elkülönítés hatályba lépésének dátumát a Tőzsde határozza 
meg, amely nem lehet korábbi, mint az elkülönítésről szóló határozat keltétől számított 5. (Ötödik) 
Tőzsdenap. 
 
A Szabályzat 28.4.4.3 pontja alapján az elkülönítés minimális időtartama az elkülönítés hatályba 
lépésétől számított 6 (Hat) hónap. 
 
A Szabályzat 28.4.4.8 pontjában foglaltaknak megfelelően a Tőzsde az elkülönítés elrendeléséről szóló 
határozatában az elkülönítés hatályba lépésével egyidejűleg a Kibocsátó értékpapírjainak kereskedése 
során alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” 
„Aukciós Kereskedési Modellre” módosítja a Kereskedési Kódex rendelkezéseinek megfelelően. 
 
A Szabályzat 28.4.4.4 pontja szerint az elkülönítés időtartamának leteltét megelőző 8 (Nyolc) 
Tőzsdenapon belül a Tőzsde megvizsgálja, hogy a Kibocsátó teljesíti-e a Szabályzat 28.4.4.5 pontjában 
meghatározott feltételeket, és a Tőzsde határozattal dönt az elkülönítés megszüntetéséről, vagy az 
elkülönítés időtartamának meghosszabbításáról. 
 
A Kibocsátó értékpapírjainak elkülönítése az elkülönítés időtartamának leteltét követően a Szabályzat 
28.4.4.5 pontja alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén szüntethető meg: 
a) a Kibocsátó az elkülönítés alatt megszüntette az elkülönítés szankciót kiváltó valamennyi szabályzat- 
vagy kötelezettségszegést, és 
b) az elkülönítés időtartama alatt elkövetett szabályzat- vagy kötelezettségszegés miatt sem a Tőzsde, 
sem a Felügyelet nem alkalmazott újabb szankciót a Kibocsátóval szemben, és 
c) a Kibocsátónak a Tőzsde felé nincs lejárt tartozása. 
Ezen feltételek együttes teljesülése esetén a Kibocsátó értékpapírjainak elkülönítését a Tőzsde 
határozattal megszünteti, és az értékpapír-sorozatot visszasorolja a Részvények Standard kategóriába. 
A szankció alkalmazását megelőzően a Részvények Prémium kategóriába tartozó Kibocsátó 
értékpapír-sorozatát az elkülönítés megszüntetésével a Tőzsde a Részvények Standard kategóriába 
sorolja vissza, ebben az esetben az értékpapírok csak a 22.2.1 pontban foglalt feltételek teljesítése 
esetén kerülhetnek átsorolásra a Részvények Standard kategóriából a Részvények Prémium 
kategóriába. 
 
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének 
meghatározása során a fokozatosság elve szerint kell eljárni. Ennek megfelelően egy súlyosabb 
szankció általában akkor alkalmazható, ha az adott kibocsátó korábban már részesült enyhébb 
szankcióban. A szankció kiszabásakor figyelembe kell venni különösen a kötelezettségszegés súlyát, 
az adott kibocsátónál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a kibocsátóknak 
okozott anyagi és erkölcsi kárt. A fokozatosság elvének alkalmazását különösen indokolt esetben, 
elsősorban a befektetők érdekeinek védelme érdekében a Tőzsde mellőzheti, és a Szabályzatban 
előírtnál enyhébb, illetve súlyosabb szankciót is alkalmazhat. 
 
A Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátó súlyosan és ismétlődő 
jelleggel megsértette a Tőzsdei Szabályokban foglalt díjfizetési kötelezettségét, amire tekintettel a 
Tőzsde 2022. július 29-én kelt zárt levélben figyelmeztette a Kibocsátót. Felhívta a Kibocsátó figyelmét, 
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hogy a tőzsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történő be nem tartása súlyosabb szankciót vonhat 
maga után. Továbbá súlyosbító körülményként értékelte, hogy a Kibocsátó tartozásai a Tőzsde 
többszöri megkeresése ellenére, hosszú időn keresztül fennálltak, továbbá, hogy a Kibocsátó jelen 
határozat meghozatalakor is rendelkezik 60 napot meghaladóan lejárt tartozással a Tőzsde felé. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című 
szabályzat Ötödik, Kereskedési Szabályok című Könyvének 3.2. b) pontja szerint a Tőzsde 
munkaszervezete jogosult dönteni az egyes Tőzsdei termékek kereskedése során alkalmazott 
Kereskedési Modellekről. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde a rendelkező rész szerint határozott. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 21. 
 
 
 
 

  
 Végh Richárd 
 vezérigazgató 


