
  

 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. vezérigazgatójának 
18/2018. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója az EST MEDIA Vagyonkezel ő Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság 
„cs ődeljárás alatt” (székhelye: székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.) kibocsátót (a 
továbbiakban: Kibocsátó) figyelmeztetés szankcióban részesíti „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
előírásainak megsértése miatt. Ennek keretében felszólítja a Kibocsátót, hogy minden esetben 
határidőben tegyen eleget a Szabályzatban előírt kötelezettségeinek. 
 
 
A Vezérigazgató továbbá a Kibocsátóval szemben alkalmazott elkülönítés szankciót 2018. január 13. 
napjától további 6 (Hat) hónapos id őtartamra fenntartja. 
 
 

Indokolás 
 
 
A Tőzsde vezérigazgatója 17/2017. sz. határozatában a Kibocsátó törzsrészvényeit (ISIN azonosító: 
HU0000151956; korábban: HU0000127816) a Részvények Standard kategóriából 2017. január 13. 
napjától 6 (Hat) hónapos időtartamra elkülönítés szankcióban részesítette, egyidejűleg a Kibocsátó 
részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés 
aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” módosította. Az elkülönítés 
időtartamának leteltét megelőző 8 Tőzsdenapon belül a Tőzsde megvizsgálta, hogy a Kibocsátó teljesíti-
e a Szabályzat 28.4.4.5 pontjában meghatározott feltételeket és a vezérigazgató 256/2017. számú 
határozattal döntött az elkülönítés időtartamának 6 (Hat) hónappal történő meghosszabbításáról. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című 
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: 
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 vezérigazgató határozattal dönt az elkülönítés megszüntetéséről, vagy 
az elkülönítés időtartamának meghosszabbításáról. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata (a 
továbbiakban: Szabályzat) 16.1.1. c.) pontja szerint az értékpapír kibocsátója köteles a Terméklista 
módosítását a Tőzsdétől kérelmezni, amennyiben a Kibocsátó arra jogosult szerve a Terméklistán már 
szereplő értékpapír-sorozat össznévértékét nem érintő névérték változásról (split, reverse split), 
címletváltozásról, címletmegosztásról, illetve cseréről határoz.  
 
A Szabályzat 16.1.2 a.) pontja értelmében A 16.1.1 a), b) és c) alpontjaiban meghatározott esetekben 
a Kibocsátó köteles gondoskodni arról – a Terméklista módosításhoz szükséges dokumentumok 
beszerzéséhez szükséges eljárások, valamint a Tőzsde eljárási határidejének együttes 
figyelembevételével –, hogy a változás a vonatkozó cégbírósági bejegyzésről szóló végzés 
kézhezvételét (külföldön kibocsátott értékpapír esetében az ennek megfelelő jogi aktusról való hivatalos 
tudomásszerzését) követő 90 (Kilencven) napon belül a Terméklistán átvezetésre kerüljön. Amennyiben 
a Terméklista módosítás a Kibocsátónak felróható okból a fenti határidőben nem történik meg, úgy a 
Vezérigazgató, illetve az Igazgatóság a Kibocsátót a 28. pontban meghatározottak szerint 
szankcionálhatja. 
 
Kibocsátó 2016. február 11-i hatállyal névértékcsökkentést hajtott végre, amelynek során részvényeinek 
névértékét 10 forintról 0,78 forintra csökkentette.1 A változást a Cégbíróság bejegyezte, ellenben a 
Kibocsátó a Szabályzat szerinti határidőn belül (cégbírósági végzés kézhez vételétől számított 90 nap) 

                                              
1 https://bet.hu/newkibdata/124189640/Tajekoztata__2017_10_06.pdf  
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nem kérelmezte a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól a Terméklista 
módosítását. Terméklista módosítási kérelmét a Tőzsde többszöri felszólítása után, 2017. október 9-én 
nyújtotta be. A névérték csökkentéséről szóló döntést a BÉT vezérigazgatója a 2017. október 11-én kelt 
373/2017. sz. határozattal hozta meg. 
 
A Terméklista módosítására irányuló kérelem igen jelentős késedelemmel történt benyújtásával a 
Kibocsátó súlyosan megsértette a Szabályzat 16.1.2 a.) pontját, amelyre tekintettel a Kibocsátót a 
Vezérigazgató a jelen határozatban foglalt figyelmeztetés szankcióban részesítette.  
 
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 vezérigazgató 
határozattal megszüntetheti, és a szankció alkalmazását megelőzően a Részvények T, illetve 
Részvények Standard kategóriába tartozó értékpapír-sorozatot visszasorolhatja az elkülönítés előtti 
kategóriába. 
 
Mivel a Kibocsátó az elkülönítés időtartama alatt súlyosan megsértette a Szabályzat 16.1.2. a.) pontja 
szerinti kötelezettségét, és erre vonatkozóan a Vezérigazgató a jelen határozatban foglalt 
figyelmeztetés szankciót alkalmazta vele szemben, így megállapítható, hogy a Kibocsátó nem felel meg 
a Szabályzat 28.4.4.5 pontjában meghatározott, az elkülönítés megszüntetéséhez szükséges 
feltételeknek. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
 
Budapest, 2018. január 12. 
 

  
 
 
 Végh Richárd 
 elnök-vezérigazgató 


