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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-36/2013. számú határozata a 

BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő 

Részvénytársasággal szembeni felügyeleti intézkedések alkalmazásáról, valamint 

felügyeleti és piacfelügyeleti bírság kiszabásáról 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) 

(Felügyelet) által a BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaságnál (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 23. 4. em. 14.) (Kibocsátó) 

lefolytatott célvizsgálat (Célvizsgálat) lezárásaként az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t 

 

hozom. 

 

 

I. Figyelmeztetem a Kibocsátót, hogy 

1. a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szabályozott információ korlátozástól mentes 

elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, továbbá a 

szabályozott információ közzététele során gondoskodjon a közzétételekre jogszabályban 

előírt formai előírásoknak történő teljes körű megfelelésről, ennek keretében minden 

esetben a jogszabályban rögzített határidőben és módon a szabályozott információkat 

 tegye elérhetővé honlapján, valamint 

 küldje meg a hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer, valamint a média 

részére. 

2. a jövőben teljes körűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási 

kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, így ennek keretében minden 

esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben 

 az éves jelentés,  

 a féléves jelentés,  

 a negyedéves jelentés és 

 a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát, valamint a saját részvény 

állományt és az alaptőke nagyságát tartalmazó szabályozott információk  

közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön sor. 

3. a jövőben teljes körűen és határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó 

minden, a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül 

vagy közvetve érintő információra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, 

ennek keretében – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően – 

minden esetben intézkedjen arról, hogy 

 a közgyűlési meghívókra,  

 a közgyűlési határozatokra,  

 a vezető állású személyek (a Kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból fennálló) 

értékpapír-tulajdonának változására, 

 a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős 

változására, 

 a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kibocsátó terveinek, stratégiájának 

jelentős változására, valamint  
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 a kibocsátó eszközeinek jelentős növekedése, csökkenése vagy az eszközök 

összetételében és az ezt finanszírozó saját és idegen források összetételében, 

megszerzésük feltételeiben beálló jelentős változásra 

vonatkozó szabályozott információk közzétételére a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kerüljön sor. 

 

II. Felszólítom a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 60 (hatvan) 

napon belül szüntesse meg a Célvizsgálat során feltárt, a határozat indokolásának 2.1.1., 

2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.3.3., 2.1.4.5., 2.1.4.6. pontjaiban megjelölt jogszabályba ütköző 

közzétételi hiányosságokat, így különösen 

 tegye elérhetővé honlapján a Célvizsgálat során megnevezett − a Kibocsátó 

honlapján nem található – korábbi szabályozott információkat,  

 tegye közzé a jogszabályi előírásoknak megfelelő 2011. és 2012. évi éves 

jelentését, 

 tegye közzé a 2011. és 2012. évi féléves jelentését a jogszabályoknak megfelelő 

tartalommal, 

 tegye közzé a 2011. évi harmadik negyedéves, 2012. évi első és harmadik 

negyedéves, és 2013. évi első negyedéves jelentéseit a jogszabályoknak megfelelő 

tartalommal,  

 tegye közzé, hogy a Kibocsátó (100%-os tulajdonában álló egyetlen) 

leányvállalatának tulajdonát képező, 800.000.000 forintra értékelt know-how 

fejlesztése leállt, 

 tegye közzé, hogy a Kibocsátó fejlesztési stratégiája, illetve tervei megváltoztak. 

 

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Kibocsátót, hogy jelen határozat 

kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nyújtsa be a Felügyelet részére a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő bennfentes szabályzatát. 

 

IV. A Célvizsgálat során feltárt, a határozat indokolásának II. részében megjelölt 

jogszabálysértések miatt a Kibocsátót 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) összegű 

felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem. 

 

V. A Célvizsgálat során feltárt, a határozat indokolásának III. részében megjelölt, a 

piacbefolyásolás tilalmával összefüggő jogszabálysértés miatt a Kibocsátót 15.000.000,- 

Ft (azaz tizenötmillió forint) összegű piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezem. 
 

A Felügyelet eljárása során 440.000,- Ft (azaz négyszáznegyvenezer forint) eljárási költség 

merült fel, melynek viselésére a Kibocsátót kötelezem. 
 

A kiszabott felügyeleti és piacfelügyeleti bírságot, illetve a megállapított eljárási költséget a 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a 

Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú 

számlájára – „felügyeleti bírság”, „piacfelügyeleti bírság”, illetve „eljárási költség” 

megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság, 

piacfelügyeleti bírság és az eljárási költség önkéntes befizetésének elmaradása esetén a 

közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság, 

piacfelügyeleti bírság és az eljárási költség befizetésére meghatározott határidő elmulasztása 

esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek 

mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 

kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem 



 3 

számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú 

számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” 

megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírság-, illetve eljárásiköltség-fizetési kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.  

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, 

illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 

határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 

hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A 

keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – a 

Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A 

keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert 

tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti 

ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

[…] 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) 4. § 

(1) bekezdés h) pontja szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Felügyelet látja el a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és 

tevékenységek felügyeletét.  

 

A Felügyelet a Kibocsátónál, mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójánál a 

Tpt., valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (PM rendelet) 

által meghatározott jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében a 

Psztv. 53. §-a és 54. § (1) bekezdése alapján Célvizsgálatot folytatott le.  

 

A Célvizsgálat során a Felügyelet áttekintette a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok 

kibocsátói számára előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítését, értékelte a közzétételre, 

tájékoztatásra kötelezett Kibocsátó közzétételeit, azok jogszabályszerűségét a piac zavartalan 

működése és a befektetők tájékoztatása szempontjából.  

 

Tekintettel arra, hogy a Felügyelet a Célvizsgálat során a Kibocsátó egyes rendszeres és 

rendkívüli tájékoztatásai kapcsán piacfelügyeleti rendelkezések megsértésére utaló közzétételi 

eseményeket észlelt, így a Psztv. 77. § (8) bekezdése alapján a Célvizsgálat tárgyát 

kiterjesztette […] annak tisztázására is, hogy Kibocsátó részéről, a vizsgált időszakban 

nyilvánosságra hozott szabályozott információk, illetve tájékoztatások kapcsán 

megvalósultak-e a Tpt. 202. § d) pontjában meghatározott – és a 200. §-ában tiltott – 

piacbefolyásolás egyes tényállási elemei. 

 

[…] 

 

A Felügyelet […] tanúvallomása […], valamint a Felügyelet által felkért Szakértő szakértői 

véleménye (Szakértői vélemény) indokoló részének 2. és 4. pontjaiban foglaltak alapján 

megállapította, hogy a Kibocsátó nem hozta nyilvánosságra azt a tényt, hogy a Kibocsátó a 
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100%-os tulajdonában álló egyetlen leányvállalatának tulajdonát képező 800.000.000 forintra 

értékelt know-how fejlesztése leállt, továbbá annak az apport értékét érintő jelentősen negatív 

hatását. 

 

[…] tanúvallomása a következőt tartalmazza: „[…] Az Ügyfélbe apportként bevitt lítiumos 

hidrogén-előállítási módról időközben kiderült, hogy eredménnyel nem jár, megítélésem 

szerint gazdasági értéket a továbbiakban az eljárás nem képvisel. A nátrium-boróhidrides 

eljárás vonatkozásában szabadalmi eljárást még nem kezdeményeztünk, az eljárás az én 

kutatómunkám eredményeként született meg, ennek kapcsán írásos dokumentumok még 

egyáltalán nem készültek. Arról, hogy a lítiumos alapanyag helyett már a nátrium-boróhidrid 

alapú eljárást fejlesztem, azonnal tájékoztattam Kovács urat, tehát erről az Ügyfél 

tudomással bír. Maga Kovács úr szerezte be az új eljáráshoz szükséges alapanyagot. Az 

áttérés, illetve a tájékoztatás mintegy 6 hónapja történt. […]” 

 

A Szakértői vélemény indokoló részének 2. pontja a következőt tartalmazza: […] „[…] 

elmondta, hogy a hidrogén előállítás lítiumos változatának kísérleteit azért kellett beszüntetni, 

mert a vízzel történő reakció közben olyan sok hőenergia szabadult fel, aminek hatására 

túlmelegedett a rendszer. (Az állítás valódiságát nem tudtam ellenőrizni.) A hűtést nem tudta 

megoldani, ezért robbanásveszély állt elő, így ezt a fejlesztési irányt nem látta 

megvalósíthatónak, ezért leállította. A kibocsátói közzétételek között nem szerepel az a tény, 

hogy 6 hónappal ezelőtt leállt az apportként bejelentett know-how fejlesztése. Az eredeti 

apport a lítiumos reakcióra - mint know-how-ra – vonatkozott, az apport értékét a lítiumos 

eljárásra állapították meg 800.000.000,- Ft-os összegben. 2012 októbere körül kiderült, hogy 

a lítiumos eljárással nem tudnak hidrogént előállítani, tehát ettől az időponttól az eredeti 

apport értéke változott, véleményem szerint nullára esett. A közzétételekben nem jelezték az 

apport értékének változását. […]” 

 

A Szakértői vélemény indokoló részének 4. pontja a következőt tartalmazza: „[…] A 

kibocsátó nem állapította meg a nátriumos folyamat know-how jellegét, nem határozta meg 

annak apport értékét, nem tette közzé a nátriumos reakcióval működő prototípus 

megvalósítása előtt tornyosuló műszaki akadályokat. […]” 

 

[…] 

 

Tekintettel a Kibocsátó közzétételeinek elmaradására, továbbá a PM rendelet 4. mellékletének 

1.15. és 1.26.5. pontjaira, a Kibocsátó megsértette a Tpt. […] 55. § (1) bekezdését. 

 

[…]  

 

A Felügyelet a Szakértői vélemény indokoló részének 3. pontjában rögzítettek alapján 

megállapította, hogy a Kibocsátó fejlesztési stratégiája, illetve tervei megváltoztak. 

 

A Szakértői vélemény indokoló részének 3. pontja a következőt tartalmazza: „[…] Kibocsátói 

közleményekben nem tükrözik azt a fontos tényt, hogy a 6 hónappal ezelőtt leállított kísérletek 

után egy gyengébb műszaki paraméterekkel rendelkező reakciófolyamat felhasználásával 

kívánják megvalósítani a hidrogén akkumulátort. A közleményekben és egyéb 

nyilatkozatokban található adatok a mai napig is a lítiumos folyamatra vonatkoznak, így a 

legfontosabb paraméterek megváltozása – a hidrogén kihozatal tömegarányának romlása, 

illetve az akkumulátor tömegére vonatkoztatott tárolt energia mennyiségének csökkenése – 

elhallgatásra kerültek. […]” 
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[…] 

 

Tekintettel a Kibocsátó közzétételének elmaradására, továbbá a PM rendelet 4. mellékletének 

1.16. pontjára, a Kibocsátó megsértette a Tpt. előbbiekben már ismertetett 55. § (1) 

bekezdését. 

 

[…] 

 

A Tpt. 200. §-a értelmében tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. A Tpt. 202. 

§-ának d) pontja szerint piacbefolyásolásnak minősül a megalapozatlan, félrevezető, hamis 

információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy 

az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában 

van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie.  

 

[…] 

 

A Felügyelet […] megállapította, hogy a Kibocsátó a hidrogén akkumulátor megvalósítása 

során a szükséges fejlesztések és beruházások realizálása kapcsán – ideértve a fejlesztési 

folyamatról, a kutatók létszámáról és laboratórium létéről, a prototípus-bemutatóról, illetve az 

üzleti tervben közzétett információkról való tájékoztatást − hamis illetve félrevezető 

információkat közölt. Megállapította továbbá, hogy több üzleti partnerével fennálló, illetve 

tervezett üzleti kapcsolatára vonatkozóan – ideértve a csomagküldő szolgálatokra, a 

hongkongi társaságra, a francia társaságra, valamint az RSFT társaságra irányuló 

közzétételeket – hamis, illetve félrevezető információkat hozott nyilvánosságra. 

 

[…] 
 

 

*** 

 

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. 

A határozatot a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdése h) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva hoztam meg. 

 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) 

alpontján, 100. § (1) bekezdése d) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a) 

pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 

327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § 

(1)-(3) bekezdésein alapul. 

 

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében 

a közléssel jogerős. 

 

Budapest, 2013. szeptember 27. 

 
 

Dr. Szász Károly s.k., 

a PSZÁF elnöke 
 


