
  

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 
211/2018. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) kibocsátóval (a továbbiakban: Kibocsátó) szemben alkalmazott 
elkülönítés szankciót 2018. július 19. napjától további 6 (Hat) hónapos időtartamra 
meghosszabbítja. 
 
Egyúttal a Tőzsde vezérigazgatója ismételten felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul 
tegyen eleget a Tőzsde korábbi határozataiban foglaltaknak, a Tőzsde felé fennálló tartozásait 
haladéktalanul rendezze, és a jövőben feleljen meg a vonatkozó jogszabályokban és Tőzsdei 
Szabályokban előírt kötelezettségeinek. 
 

Indokolás 
 
A Tőzsde vezérigazgatója 263/2017. számú határozatával a Kibocsátó törzsrészvényeit (ISIN 
azonosító: HU0000124383) a Részvények T kategóriából 2017. július 19. napjától 6 (Hat) hónapos 
időtartamra elkülönítette, egyidejűleg a Kibocsátó részvényeinek kereskedése során alkalmazott 
kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós 
Kereskedési Modellre” módosította. 
 
A Tőzsde vezérigazgatója egyúttal felszólította a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen „A 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című 
szabályzat előírásainak maradéktalan betartására. Ennek keretében felszólította a Kibocsátót, hogy 
haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2015. évre és a 2016. 
évre vonatkozó éves jelentései, valamint Felelős Társaságirányítási Jelentései a közgyűlés általi 
elfogadást követően közzétételre kerüljenek. 
 
Továbbá a vezérigazgató felszólította a Kibocsátót, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozásait 
haladéktalanul rendezze. A vezérigazgató felhívta a Kibocsátó figyelmét arra, hogy amennyiben a 
fennálló tartozásait továbbra sem rendezi, illetve, ha a jövőben sem tesz eleget díjfizetési 
kötelezettségének, a Tőzsde az elkülönítés időtartama alatt, vagy azt követően felszámolási eljárást is 
indíthat a Kibocsátóval szemben. 
 

„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 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 megszünteti, és a szankció alkalmazását megelőzően a Részvények T illetve Részvények 
Standard kategóriába tartozó értékpapír-sorozatot visszasorolja az elkülönítés előtti kategóriába. 
 
A felülvizsgálat során a Tőzsde megállapította, hogy a Kibocsátó az elkülönítés időtartama alatt nem 
szüntette meg a szankciót kiváltó szabályzat-, illetve kötelezettségszegést, mivel egészen jelen 
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határozat keltének napjáig sem tette közzé a 2015. évre és a 2016. évre vonatkozó éves jelentéseit, 
valamint Felelős Társaságirányítási Jelentéseit. 
 
Az is megállapításra került, hogy a Kibocsátó az elkülönítés időtartama alatt, illetve egészen jelen 
határozat keltének napjáig nem tette közzé a 2017. I. féléves jelentését. Erre tekintettel a Magyar 
Nemzeti Bank a 2017. november 10. napján kelt, H-PJ-III-B-69/2017. számú határozatával1 a 
rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a 
Kibocsátóval szemben újabb figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, valamint 
5.000.000 Ft összegű felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre tekintettel nyilvános 
közlemény közzétételéről döntött. 
 
A 2017. évre vonatkozó éves jelentés közzétételének elmulasztása miatt a Magyar Nemzeti Bank a 
2018. május 4. napján kelt, H-PJ-III-B-22/2018. számú határozatával2 a Kibocsátóval szemben 
ismételten figyelmeztetés és felszólítás intézkedést alkalmazott, valamint 15.000.000 Ft összegű 
felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre tekintettel nyilvános közlemény közzétételéről 
döntött. 
 
Fentieken túlmenően a Kibocsátó Tőzsde felé fennálló, határidőre nem teljesített és nem vitatott 
díjtartozása (késedelmi kamatok és behajtási költségátalány nélkül) 1.666.168  Ft, melyet a Kibocsátó 
egészen a jelen határozat keltének napjáig sem rendezett. 
 
A fentiek alapján a Kibocsátó nem teljesítette a Szabályzat 28.4.4.5 pontjában meghatározott, az 
elkülönítés megszüntetéséhez szükséges egyetlen feltételt sem. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2018. július 13. 
 
 

  
 Végh Richárd 
 elnök-vezérigazgató 

                                              
1  http://alk.mnb.hu/data/cms2456392/keksz_15195612.pdf  
2  http://alk.mnb.hu/data/cms2458593/keksz_16017039.pdf 
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