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tartalmáért. Mivel az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó 
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Jelen Információs Dokumentum kizárólag a Kibocsátó Részvényeinek Magyarországon, a BÉT 

által működtetett multilaterális kereskedési rendszerbe, az Xtend piacra történő regisztrációja 

céljából készült. Az Xtend nem minősül a Tpt. alapján szabályozott piacnak.  

Jelen Információs Dokumentumot a Kibocsátó jóváhagyásra kizárólag a BÉT-hez nyújtja be.  

A Kibocsátó a Részvényeit az Xtenden kívül semmilyen más piacra nem kívánja bevezetni, 

azokkal kereskedni máshol nem szándékozik. A Kibocsátó nem tett semmiféle olyan 

intézkedést, amely a Részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalát, szabályozott piacra való 

bevezetését célozná akár Magyarországon, akár más országban.  

A Kibocsátó nem vizsgálta a más országokban alkalmazandó jogszabályi követelményeket, 

hogy miként lehetséges jogszerűen terjeszteni a jelen Információs Dokumentumot 

Magyarországon kívül, vagy azt, hogy más országokban a Részvények jogszerűen miként 

vezethetők be multilaterális kereskedési rendszerekbe, szabályozott piacokra vagy 

értékesíthetők-e, ezért a Kibocsátó a jelen Információs Dokumentum Magyarországon kívüli 

terjesztéséért és a Részvényeknek Xtendtől eltérő piacára való regisztrálásáért semmilyen 

felelősséget nem vállal. 
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DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

1. A jelen Információs Dokumentumban szereplő egyes fontosabb definíciók és rövidítések 

meghatározása az alábbiakban kerül ismertetésre. Az egyéb, vagyis e részben meg nem 

határozott definíciók és rövidítések meghatározása a jelen Információs Dokumentum 

megfelelő helyein található. 

 

BEVA Befektető-védelmi Alap 

BÉT/Piacműködtető a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 

tér 7., Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: 

Cg.01-10-044764) 

Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 

törvény 

Felügyelet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóság 

jogkörében eljáró MNB illetve annak a pénzügyi 

felügyeleti hatósági minőségében mindenkori jogutódja 

vagy a pénzügyi felügyeleti hatósági feladatokat 

Magyarországon ellátó szerv 

Igazgatóság a Kibocsátó Nyrt. Alapszabály szerinti igazgatósága, 

amely tagjainak megválasztása a Kibocsátó 

Részvényeinek Xtenden való regisztrációjával lép 

hatályba 

Információs Dokumentum a jelen dokumentum, amely a BÉT „Az Xtend általános 

üzletszabályzata” alapján készült 

KI Irányelv az Európai Tanács 2008/114/EK irányelve az európai 

kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, 

valamint védelmük javítása szükségességének 

értékeléséről  

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

KELER Zrt. a KELER Központi Értéktár Zrt. (székhely: 1074 Budapest, 

Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346) 

Kibocsátó Vivetech Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja 

a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-140801 

számon. 

Az Xtenden való regisztrációt követően: Vivetech 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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Kibocsátó honlapja https://www.vivetech.com/ 

Kijelölt Tanácsadó SPB Befektetési Zrt. 

Közgyűlés a Kibocsátó közgyűlése 

MNB a Magyar Nemzeti Bank 

Munkanap  olyan (szombattól és vasárnaptól eltérő) nap, amelyen 

Budapesten a bankok és a devizapiacok fizetéseket 

teljesítenek, és nyitva állnak az általános üzleti 

tevékenységekre 

Nyrt. Alapszabály a Kibocsátó közgyűlése által 2022. február 3. napján 

elfogadott, a nyilvános működés szabályait tartalmazó 

alapszabály, amely a Részvények Xtendre történő 

regisztrációjával lép hatályba, és amely az Információs 

Dokumentum 4. számú melléklete 

OBA Országos Betétbiztosítási Alap 

Prospektus rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i (EU) 

2017/1129 rendelete az értékpapírokra vonatkozó 

nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 

szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő 

tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Részvény(ek)  a Kibocsátó valamennyi, összesen 11.587.000 darab, 10 

HUF névértékű dematerializált úton előállított 

törzsrészvénye 

Szabályzat az Xtend Általános Üzletszabályzata 

Tpt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  

Vezérigazgató Márton Miklós Csongor, a Kibocsátó vezető 

tisztségviselője az Információs Dokumentum keltének 

napján 

Xtend  a BÉT által működtetett Bszt. szerinti multilaterális 

kereskedési rendszer (MTF), amely harmadik felek 

pénzügyi eszközökre irányuló, vételi és eladási 

szándékát hozza össze megkülönböztetés-mentes 

módon, szerződést eredményezve 

Zrt. Alapszabály a Kibocsátó közgyűlése által 2022. február 3-án 

egységes szerkezetbe foglalt és az Információs 

Dokumentum keltének napján hatályos alapszabálya 
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FELELŐS SZEMÉLYEK 

2. Márton Miklós Csongor Vezérigazgató, vezető tisztségviselő. 

Felelős személyek kötelezettségvállaló nyilatkozata 

3. A Kibocsátó vezető tisztségviselője a felelős személy. A jelen Információs Dokumentum 1. 

számú mellékletét képezi a felelős személy nyilatkozata arról, hogy az Információs 

Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb 

tudása szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, 

amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. 

4. A felelős személyt az Információs Dokumentum közzétételétől számított öt (5) évig terheli 

a fenti felelősség, e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 

5. A Kibocsátó könyvvizsgálója 

Név: AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-078084 

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3. 

Könyvvizsgálatért személyében felelős:  

Név: Dr. Serényi Iván György 

Anyja neve: Desser Ibolya 

Lakóhelye: 1025 Budapest, Zöldkő utca 2. E. ép. fszt. 7. 

Kamarai nyilvántartási szám: 001030 

A könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai nyilvántartási száma: 003607 

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama: 2021. április 15. – 2022. május 31. 

A könyvvizsgáló az alábbi időszakokban látta el a Kibocsátó könyvvizsgálatát:  

2022. április 16. - 2022. május 31. 

2021. április 16. – 2022. április 15. 

2020. május 23. – 2021. április 15. 
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KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS 

6. A Részvényekbe történő befektetési döntés meghozatala előtt körültekintően mérlegelni 

kell az alábbiakban ismertetett kockázati tényezőket, továbbá az Információs 

Dokumentumban foglalt valamennyi további információt. Ennek keretében javasolt a jelen 

Információs Dokumentum teljes szövegének alapos áttekintése.  

7. Minden befektetőnek ajánlott saját jogi tanácsadójával konzultálnia és egyértelműen 

megbizonyosodni arról, hogy a Részvényekbe történő befektetés megfelel a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. Egyes befektetők 

befektetési tevékenységüket csak külön jogszabályok és egyéb előírások alapján 

végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrizhetik és felügyelhetik. 

A Kibocsátó álláspontja szerint a jelen Információs Dokumentumban feltűntetett kockázati 

tényezők felölelik a Kibocsátót és a Részvényeket érintő lényeges kockázatokat. 

Mindazonáltal az Információs Dokumentum a Prospektus rendelet szabályai szerinti 

nyilvános értékpapír forgalomba hozatali tájékoztatóhoz képest egyszerűsített 

dokumentum, amely nem tekinthető egyenértékűnek a Prospektus rendeletben 

szabályozott tájékoztatóval. 

8. A Kibocsátó üzleti tevékenységét, működési eredményeit, illetve pénzügyi helyzetét 

azonban a Kibocsátó által jelenleg nem ismert, vagy a Kibocsátó által jelenlegi legjobb 

tudomása szerint nem lényegesnek minősített további kockázati és bizonytalansági 

tényezők is hátrányosan érinthetik. 

9. Amennyiben az alábbiakban feltárt kockázati tényezők bármelyike bekövetkezik, az 

hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó pénzügyi- és gazdasági helyzetét, 

versenyképességét, üzleti tevékenységét és kilátásait, amely pedig a Részvények 

árfolyamának akár jelentős mértékű csökkenését is eredményezheti. Nem zárható ki 

teljeskörűen a Részvényekbe fektetett vagyon teljes elvesztésének kockázata. 

A Kibocsátóra vonatkozó kockázati tényezők 

Tulajdonosi struktúra változásának kockázata  

10. A Közgyűlés tőkebevonás céljából további tőkeemelésekről dönthet, amely az egy 

Részvényre jutó saját tőke és szavazati arány csökkenésével jár együtt. 

Osztalékfizetés kockázata 

11. A Kibocsátó nem tudja garantálni, hogy tevékenysége a jövőben nyereséges lesz.  

12. Amennyiben az osztalékfizetés feltételei fennállnak, a Kibocsátó akkor sem garantálja, 

hogy a Kibocsátó részvényese(i) osztalékot kapnak. Az osztalékfizetésről való döntés a 
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mindenkori részvényes(ek) döntési jogkörébe tartozik, aki(k) bármikor dönthet(nek) úgy, 

hogy a Kibocsátó nem fizet osztalékot, hanem eredményét fejlesztésre, hiteltörlesztésre 

vagy egyéb célra használja fel. 

Csőd- és felszámolási eljárás kockázata 

13. Amennyiben a bíróság csődeljárást rendel el a Kibocsátóval szemben, úgy a Kibocsátót 

fizetési haladék illeti meg. Amennyiben a Kibocsátó csőd- vagy felszámolási eljárás alá 

kerülne, az a Részvények árfolyamára jelentősen hátrányos hatást gyakorolna. 

Stratégiai kockázatok 

14. A Kibocsátó stratégiája alapvetően az üzleti növekedést célozza. Az üzleti növekedés nem 

csak a jelenlegi szolgáltatásokat foglalja magában, hanem új SaaS (software as a service, 

vagyis valamely informatikai felhő szolgáltató által biztosított környezetben és szoftver 

eszközeinek alkalmazásával fejlesztett és szolgáltatott szoftver alkalmazás) szolgáltatások 

kifejlesztését is, valamint a Kibocsátó új, nemzetközi piacokra is terjeszkedni kíván, az 

eddigi tapasztalatok monetizációjával. Az új piaci szegmenseket a kibervédelmi iparágra 

vonatkozó jogi szabályozás hozza létre, amelyre példaként az Európai Unióban 

Németország kritikus infrastruktúra szabályozása szolgál. Az üzletágat érintő 

szabályozásban bekövetkező bármilyen jogi változás befolyásolhatja a Kibocsátó piaci 

terjeszkedését. Ennek kockázatát csökkenti a Kibocsátónál bevezetett ISO minősítés és 

rendszer kompatibilitás, ugyanakkor bármilyen változás a Kibocsátó rugalmas 

alkalmazkodási képességét ezen a területen igénybe fogja venni. 

15. A Kibocsátó bevételei jelenleg elsősorban a hazai kritikus infrastruktúra szektorból 

származnak, és a bevételének megoszlása alapján meghatározó az állami megrendelési 

háttér. Az európai támogatási forrás elosztás megrendelői oldalt érintő változása ezért 

kihatással lehet a Kibocsátó bevételeire.  

16. A Kibocsátó tevékenységeinek eredménye sok tényezőtől függ, mely tényezőket és azok 

hatásait csak korlátozottan lehet megítélni, valamint rájuk felkészülni. A vázolt stratégia 

végrehajtása bizonyos fokú természetes üzleti kockázatot jelent, ugyanakkor az SaaS 

kiszolgálási modellre való áttérés lényegesen egyenletesebb, visszatérő és skálázható 

bevételeket, abban időszaki megoszlásokat és kiszámíthatóbb gazdálkodást jelent. 

17. A Kibocsátó nem csak növelte a bevételeket az elmúlt években, de diverzifikálta is a 

bevételi szerkezetet, mely várhatóan a jövőben csökkenti az általános stratégiai 

kockázatokat. A Kibocsátó jövőbeni bevételei az elkövetkező években is még függenek a 

hazai kritikus infrastruktúra szektor növekedését befolyásoló általános gazdasági és 

konjunkturális környezettől. Ezen felül a hazai és nemzetközi KKV szektor növekedését 

befolyásoló tényezők is hatással lehetnek a Kibocsátó bevételeire. 
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Projekt kockázatok 

18. A Kibocsátóra az általa nyújtott összetett szolgáltatások jellegéből adódóan a projekt 

alapú teljesítés a jellemző. A Kibocsátó a projektek megvalósítását nemzetközi 

minősítéssel és a kritikus infrastruktúra tekintetében kiemelkedő szaktudással rendelkező 

szakemberekkel látja el. A projektek tervezése és kivitelezése jól körülhatárolható 

erőforrások megfelelő allokációja és használata mentén történik, melynek nyomon 

követésére a Kibocsátó külön rendszert alkalmaz. Kiemelten kezelendő a projektek 

szakmai résztvevőitől való függőség és hatással van a Kibocsátó működésére az is, hogyan 

tudja a folyamataiban a tudásmegosztást és a szoftver fejlesztési tapasztalatokat 

tárgyiasítani és a résztvevőktől való függőséget ezzel csökkenteni.  

19. A Kibocsátó számára kockázatot jelent a projektek kivitelezése során a szerződésnek nem 

megfelelő teljesítés. A szerződésnek nem megfelelő teljesítést eredményezheti a nem 

megfelelő kivitelezés, a hibás tervezés, a felhasznált anyagok vagy termékek nem 

megfelelő minősége vagy eltérő jellemzői, az alvállalkozók bármely szempontból történő 

nem megfelelő teljesítése, a szállítóktól elvárt minőségű és idejű termékek hibás, 

késedelmes rendelkezésre bocsátása. Mindezen körülmények hibás, vagy késedelmes 

teljesítésben jelenhetnek meg, melyek negatív hatással lehetnek a projektektől elvárt 

eredményességre és a megrendelőtől várt jövőbeli megrendelésekre, vagy a projektekhez 

kapcsolódó folyamatos szolgáltatásokra.  

20. Szintén jelentős kockázatot jelenthet a jövedelmezőségre, ha a megrendelőnek felróható 

okból a Kibocsátó nem tudja az elvárt szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíteni. Ilyen 

esetben a felelősség a megrendelőt terheli, a Kibocsátó üzleti terveinek teljesülésére 

azonban hatással lehet.  

21. A megfelelő tervezés ellenére sem zárható ki a projekt megvalósításának esetleges 

csúszása szabályozói vagy engedélyezési folyamat (amennyiben ilyen értelmezhető az 

adott projektre) elhúzódása vagy lehetetlenülése miatt. Egy adott projektnél történő 

késés, illetve párhuzamos projektek futása esetén az addicionális, nem tervezett 

munkavégzés kihathat a Kibocsátó rendelkezésre álló kapacitásaira, így akár egy másik 

projektre, illetve a következő projekt kezdésére is, ideértve a már megállapodott feltételek 

szükségszerű módosítását is, amely negatívan hathat a Kibocsátó tervezett 

eredménytermelő képességére. A Kibocsátó már több sikeres kivitelezést és projektet 

tudhat maga mögött, ezért a folyamatok kidolgozottnak, stabilnak mondhatók. Ezen 

projektek a Kibocsátónak kellő referenciát biztosítanak a jövőre nézve. Az alkalmazott ISO 

minőségbiztosítási rendszerek is támogatják ezt a folyamatot. 

22. A kockázatok jelentős részét a Kibocsátó képes a szállítóira terhelni azok garanciális 

szerződésein keresztül. A Kibocsátó bevételi portfóliójának összetételéből is adódnak 

kockázatok. A Kibocsátó kereskedelmi tevékenységébe tartozik a képviselt termékek és 
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vonatkozó licenszek eladása. Ez a terület jól prognosztizálható, az értékesítőknek relatíve 

egyszerűbb értékesíteni és gyors bevételt jelent, így alacsony értékesítési kockázattal jár. 

Ezzel együtt a kapcsolódó profit tartalma aránylag alacsony, így, ha ez a terület a Kibocsátó 

által nyújtott szolgáltatások között túlsúlyba kerül, akkor bár rövidtávon bevételeket hoz, 

a Kibocsátó eredményességét hosszabb távon ronthatja. 

23. A szolgáltatási tevékenységek képezik a Kibocsátó hosszú távú értékesítési céljait és 

eredményességének alapját. A szolgáltatási tevékenységek egy részét a projektalapú 

kivitelezések, a másik részét pedig az ezen projektekhez köthető, vagy függetlenül 

szerződött fix havi díjas szolgáltatások képezik. Ezeket a szolgáltatásokat nehezebb 

értékesíteni, de skálázható jellegük miatt jól tervezhetővé teszik az egyes üzleti éveket. 

Magasabb profit tartalmuk és hosszabb távú szolgáltatási ciklusuk stabil hátteret 

biztosíthat a Kibocsátónak. Ugyanakkor jóval nagyobb az erőforrás igénye is. 

Gazdasági, pénzügyi kockázatok 

(a) Árfolyamváltozásból eredő kockázat 

24. Bár a Kibocsátó árbevételének nagyobb része jelenleg projektekhez kapcsolódó 

bevételekből tevődik össze, amely tanácsadás és hozzá kapcsolódó viszont-értékesítés 

jelenik meg, a Kibocsátó stratégiai tervei szerint, elsősorban új fejlesztésével, a 

németországi és svájci piacokat célozza meg az elkövetkező években. A Kibocsátó 

forinttól eltérő devizában keletkező bevételeiből adódóan a Kibocsátó az 

árfolyamváltozásból eredő kockázatot viseli. 

(b) Inflációból eredő kockázat 

25. Az infláció növekedése várhatóan hatást gyakorol a Kibocsátó költség, ráfordítás és 

bevételi oldalán, valamint a bérek fejlesztését is érinti. Az infláció növekedése pénzügyi 

kockázatot jelent a Kibocsátó oldalán. 

(c) Kamatváltozásból eredő kockázat 

26. A Kibocsátó rendelkezik változó kamatozású (a kamat mértéke: referenciakamatláb + 

kamatfelár) finanszírozási szerződésekkel (részletesen a 112-120 bekezdésekben). A 

kamat futamidő alatt történő emelkedése esetén a Kibocsátót terhelő fizetési 

kötelezettségek összege növekszik, ami pénzügyi kockázatot jelenthet a Kibocsátó 

számára. 

(d) Bevételi szerkezetből eredő kockázat 

27. A bevételi szerkezet jellemzője, hogy relatíve kevés számú partner adja a Kibocsátó 

bevételeinek nagy százalékát. Ezen vevők egy része új vevő, akiket a Kibocsátó értékesítési 

csapatának folyamatos marketing és értékesítési tevékenységekkel kell megtalálnia. Amíg 
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az állandó szolgáltatásokból származó bevételek aránya nem nő meg jelentősen, a projekt 

alapú árbevételből adódó bizonytalanság is kockázatot jelent a Kibocsátónak.  

(e) A megbízások esetleges elmaradásából eredő kockázat 

28. A megbízások elmaradásának oka lehet az esetleges eszközhiány, kivitelezési késések, 

jótállás vagy garanciális kapacitáslekötöttség és egyéb olyan körülmény, amely nem teszi 

lehetővé a Kibocsátó számára egy biztonsággal elvállalható projekt feltételeinek 

maradéktalan teljesítését. 

29. A megbízások tartalma és terjedelme egyedi igények és lehetőségek függvénye, azonban 

előfordulhatnak olyan tényezők, mint a fent említett projektek elmaradásának okai, 

melyek egy adott szerződés terjedelmére hatnak korlátozó körülményként. Bár a 

potenciális, szabadon álló erőforrást máshol is hasznosítani lehetne, ennek koordinálása 

és az átcsoportosítás kezelése jelentős többlet terhet jelent és negatívan hat a Kibocsátó 

eredményességére.  

30. A Kibocsátó pénzügyi eredményei és eddigi projektfinanszírozási gyakorlata alapján 

rendelkezik a megbízások teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal. 

(f) Vevői kintlévőségből eredő kockázat 

31. A Kibocsátó a vevői kintlévőségekből eredő kockázatainak csökkentésére külső, 

követeléskezelésre szakosodott közreműködőt is igénybe vesz, valamint vevői 

minősítéseket alkalmaz (Bisnode PartnerManager).  

32. A Kibocsátó rendelkezik ISO 9001:2015 minősítéssel, amely szabályozza a vevői 

minősítések elvégzésének teljes folyamatát. A Kibocsátó a szerződéseinek megkötése 

előtt már végez vizsgálatot a vevőire vonatkozóan a ViveTech Minőségirányitási 

kézikönyvben meghatározott folyamatok szerint. Ehhez felhasznál hazai vagy nemzetközi 

vevő és partnerminősítéseket is, amelynek része a fizetőképesség és a pénzügyi stabilitás 

vizsgálata is. 

33. A Kibocsátó a beszállítóit is minősíti a teljesítés szempontjából, egyéb szempontok 

mellett a fizetőképességre, a pénzügyi stabilitásra és a teljesítőképességre is figyelemmel 

van a folyamat. 

34. Ha egy partner vagy vevő nem fizet határidőben, a Kibocsátó a követeléskezelési 

folyamat szabályai szerint végzi a követelései minősítését, kezelését és ha a követelés 

érvényesítéséhez szükséges, akár követeléskezelő szolgáltatást is igénybe vesz a 

követelés behajtása érdekében azért, hogy az eredeti szerződéseiben meghatározott 

eredményeket elérje vagy teljesíteni tudja. 

(g) A projektalapú működésből eredő kockázat 
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35. Ahogy azt a 24. bekezdésben jeleztük, a Kibocsátó bevételeinek nagy részét az üzleti 

modell jellegzetességeit figyelembe véve projekt alapú megbízások teljesítése révén 

realizálja. A projektek ideje és tartalma rövidtávon kiszámítható, viszont középtávon 

nehezebben tervezhető. Ezért az év végi vevő kinnlevőségek magasabb aránya erős 

szezonalitást mutat. Egyrészt a gazdasági társaságok év végi megugró költekezése, 

másrészt a támogatások év végi kifizetése is nagyban hozzájárul ehhez a szezonalitáshoz. 

Így a pénzügyi kimutatásokban jelentkező esetleges áthúzódó tételek a normális 

üzletmenet része és nem operatív vagy pénzügyi aránytalanság eredménye. Bár a 

Kibocsátónak már van tapasztalata e szezonális folyamatok operatív és pénzügyi 

kezelésében, ennek mértéke és tartalma hordoz kisebb mértékű pénzügyi kockázatokat. 

36. A Kibocsátó mint szolgáltató által kötött szerződések szakaszos teljesítési rendszere és 

feltételei biztosítják a Kibocsátó által nyújtott szolgáltatások ellenértékének beérkezését 

a Kibocsátóhoz. Az esetleges vitás ügyeket a Kibocsátó tárgyalásos úton, mindkét fél 

igényeit figyelembe véve igyekszik rendezni. A békés jogvitarendezés 

eredménytelensége esetén a jogérvényesítést bírósági úton folytatja, mindent megtéve 

azért, hogy a lehető leginkább érvényesíteni tudja jogos igényét. A Kibocsátó mint 

szolgáltató által kötött szerződések megrendelő általi pénzügyi teljesítésének elmaradása 

nem jellemző.  

37. Kockázatot jelent, hogy a Kibocsátó szolgáltatási szerződéseinek terjedelme, a 

szoftverfejlesztés természetéből adódóan a szerződés hatálya alatt kisebb vagy nagyobb 

mértékben változik (a szerződő felek gyakran a szerződés teljesítése során alakítják ki a 

pontos paramétereket). Amennyiben a szerződésben vállalt szolgáltatás terjedelme 

jelentős mértékben változik, a Kibocsátó szerződésmódosítást, vagy kiegészítő szerződés 

kötéség javasolja üzletfeleinek. A szerződésben vállalt szolgáltatások terjedelmének 

változása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó erőforrásainak lekötését, illetve a 

rendelkezésre álló erőforrások újra-allokálását igényli. Ez a szerződéskötéskor kalkulált 

eredeti tervekhez képest többlet erőforrások igénybevételét követelheti meg a Kibocsától, 

ami többletköltséggel jár.  

Refinanszírozási kockázat 

38. A jelenlegi makrogazdasági folyamatok és monetáris politikai irányelvek mellett számítani 

lehet a kamatok hosszabb távon bekövetkező lassú emelkedésére. Azonban a változások 

mértéke és/vagy a rövid időn belüli, nem várt változások a kamatszinteket megemelhetik 

oly mértékben, ami kisebb vagy akár nagyobb mértékben is negatívan hathat a Kibocsátó 

tervezett jövedelmezőségére. Valamennyi hitelszerződés esetében a tulajdonosi kör, 

illetve a cégforma változásáról a hitelező felé bejelentést kell tenni, melynek elmaradása 

jelenthet kockázatot. 
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Megfelelőségi kockázatok 

39. Általában az informatikai telepítésre és szolgáltatásokra vonatkozóan nincsenek speciális 

jogszabályi előírások. Azonban a Kritikus Infrastruktúrára vonatkozó szabályozások egyre 

több országban (pl. Németország, Magyarország) jelennek meg. Magyarországon 

alapvetően a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény és a létfontosságú rendszerek és létesítmények 

azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 

szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet határoz meg olyan követelményeket, amelyek a 

folyamatos megfelelőség fenntartása szempontjából lényegesek a Kritikus Infrastruktúra 

szolgáltatók számára. A Kritikus Infrastuktúrára vonatkozó szabályozás változása a 

Kibocsátó oldalán kockázatként jelenik meg, egyrészt a változó szabályoknak való 

megfelelés miatt, másrészt azért, mert a szabályozás változása hatással lehet a Kibocsátó 

szolgáltatásainak piacára, a Kibocsátó piaci pozíciójára.  

40. A Kibocsátó a megrendelései teljesítése során a vonatkozó általános polgári jogi és 

kereskedelmi jogi előírásokhoz, valamint a nemzetközi informatikai szabványosítás 

területén alkalmazott ISO szabványokhoz, de legfőképpen a kritikus infrastruktúra 

szolgáltatók számára ISO27001 információbiztonsági szabvány előírásaihoz igazodik. A 

Kibocsátó nemzetközi tanúsítással rendelkezik. 

41. A Kibocsátó a rá vonatkozó társasági, adójogi, munkajogi, valamint polgári jogi előírásokat 

betartva működik és folytatja a tevékenységét. A Kibocsátó gyors növekedéséből adódóan 

ugyanakkor a Kibocsátóra megnövekedett adminisztrációs teher hárul. A Kibocsátóval 

szemben jelenleg nem folyik hatósági vagy egyéb eljárás. Ugyanakkor a gyors 

növekedésből fakadóan nem zárható ki teljes körűen annak a kockázata, hogy a jogi 

előírásoknak való nem teljes körű megfelelésből eredően hatósági ellenőrzések során 

esetlegesen hiányosságot tárnak fel. 

Humánerőforrás kockázata 

42. A munkaerőhiány alakulása hátrányos tényező lehet a Kibocsátó gazdálkodására. Ha a 

Kibocsátó túl gyorsan növekszik, akkor átmenetileg elképzelhető munkaerőhiány. A 

Kibocsátó működési területe, a növekedéssel együtt járó új kompetenciák speciális 

szakértelmet és az adott területen elvárt tapasztalatot igényelnek. A munkaerő 

fejlesztésére, növelésére és utánpótlására a stratégiájának megvalósításakor is 

figyelemmel kell lenni. 

43. A Kibocsátónál a következő munkaterületek kiemelt munkaterületek: 

• Kritikus infrastruktúra szakértő,  

• Kibervédelem, 

• Programfejlesztés, 
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• Gazdasági és pénzügyek felső vezetés 

amelyeken stratégiai fontosságú a megfelelő munkaerő megtalálása, megőrzése és 

folyamatos rendelkezésre állása. 

44. A Kibocsátó stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a szakértők megtartása és az 

alkalmazott szakemberek bővítése. Az IT, azon belül a kibervédelem területén a 

versenytársak között a humánerőforrásért is folyik verseny, ezért kiemelt stratégiai cél a 

humánerőforrás védelme és fejlesztése. A munkaerő stratégia területei a célok érdekében 

a jogok, követelmények, motivációk, munkaszervezési elvek összehangolása, melynek 

folyamatosnak kell lennie az alábbi területeken: 

• Munkakörök, felelősségi körök, irányítási és szervezési körök 

• Munkaszerződések 

• Átlátható és versenyképes juttatási és bérrendszer 

• Munkakörülmények és munkarendek 

• Az „employer branding” eszközei 

45. Mindezen stratégiai területek megvalósulása ellenére előfordulhat eseti, vagy időszakos 

hiány szakemberekben, akiket alvállalkozók bevonásával sem lehet rövid időn belül 

pótolni. 

46. Az elmúlt években a bérek versenyképes piaci bérszintre kerültek, így a jövőben már nem 

kell extra bérnövekedésre számítani, viszont a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben a 

szakemberek megtartása és elérhetőségéhez kapcsolódó bérszínvonal emelkedése 

mindenképpen várható, amire a Kibocsátónak fel kell készülnie. 

Covid-19 járvány kockázata 

47. A Covid-19 járvány és ennek nyomán elrendelt hatósági intézkedések nagyfokú 

bizonytalanságot hoztak a világgazdaságban, amelynek elhúzódó hatásai még most is 

érezhetők. 

48. A Kibocsátó tevékenységéből adódóan alapvetően nem helyhez kötött, infrastruktúrája 

úgy került kialakításra, hogy biztosítsa a távoli munkavégzéshez szükséges feltételeket. A 

koronavírus járvány megjelenésével a Kibocsátó a meglévő rugalmasságát kiterjesztette 

az ügyfelei és munkavállalói védelme érdekében, az ebből eredő negatív hatásokat 

minimalizálja 

49. A pandémia hatásai azonban ellátási zavarokat okozhatnak a projektek keretében tovább-

értékesítésre kerülő eszközök szállításában, a beszállítói lánc egyes tagjai negatív hatása 

átgyűrűzhet, ezzel bizonyos mértékű késéseket, csúszásokat okozhat a teljesítésekben. 
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50. A Kibocsátó célpiacain – a Kritikus Infrastruktúra szolgáltatóknál – a védelem kialakítása 

jól szabályozott, azonban nem zárható ki, hogy a járványnak hatása lehet bizonyos 

teljesítésekre. A Kibocsátó eddigi tapasztalatai alapján, a Kibocsátó tevékenységével 

érintett iparág a járványnak nem közvetlenül kitett iparág, inkább áttételes hatások 

érvényesülhetnek a Kibocsátó vevőin keresztül. 

51. A Kibocsátó beruházásainál eddig nem jelentkeztek negatív következmények, csúszások, 

azonban nem zárható ki, hogy a fejlesztési tevékenységben esetleges csúszások, időbeli 

eltolódó hatások jelentkeznek, amelyek áttételesen szintén hatással lehetnek a 

Kibocsátóra. Szintén negatív hatással lehet a Kibocsátóra, ha a ViveLab Ergo Zrt., illetve 

kapcsolt vállalkozásainak pénzügyi eredményére a járvány negatívan hat. 

Biztosítással nem fedezett károkból eredő kockázat 

52. A Kibocsátó nem rendelkezik felelősség-, illetve vagyonbiztosítással. A Kibocsátó 

működéséhez kapcsolódó, kötelezettségek nem teljesítéséből eredő károk, a Kibocsátó 

vagyontárgyaiban bekövetkező károk a Kibocsátót terhelik.  

Az informatikai rendszerek, eszközök nem megfelelő működéséből eredő kockázat 

53. A Kibocsátó információtechnológiai szaktanácsadást, valamint szoftverfejlesztést végző 

gazdasági társaság. A Kibocsátó üzleti tevékenysége folyamatosan, megfelelően, 

megbízhatóan működő informatikai eszközökön, hálózatokon, informatikai rendszereken 

nyugszik. A Kibocsátó minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az üzletmenet-

folytonosságot fenntartsa. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy az informatikai rendszerek, 

eszközök, hálózatok működésében esetlegesen hibák, fennakadások merülnek fel, 

amelyek miatt a Kibocsátó a tevékenységét nem tudja folyamatosan és zavartalanul 

folytatni. Az ilyen hibák, fennakadások megakadályozhatják a Kibocsátót abban, hogy a 

szerződéseiben vállalt szolgáltatásokat határidőben nyújtsa, ami negatívan 

befolyásolhatja a Kibocsátó bevételeinek alakulását.  

Büntetőjogi intézkedés kockázata  

54. A Kibocsátót korábban egy jelenleg is folyamatban lévő, a Kibocsátótól eltérő 

személyekkel szemben folyó büntetőeljárással összefüggésben büntetőjogi intézkedés 

érintette (részletesen a 88-92. pontok alatt). A büntetőjogi intézkedés a Kibocsátóval 

szemben megszűnt, a Kibocsátó a büntetőeljárásban a jelen Információs Dokumentum 

keltének időpontjában nem érintett. Nem zárható ki azonban annak a kockázata, hogy a 

büntetőeljárás a jövőben kiterjesztésre kerül a Kibocsátóra, és a Kibocsátóval szemben 

ismét jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedést rendelnek el. Egy folyamatban 

lévő büntetőeljárás keretében egy jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedés lehet 
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a jogi személy megszüntetése, a jogi személy tevékenységének korlátozása, illetve 

pénzbírság. 

A Kibocsátó Részvényeire vonatkozó kockázati tényezők 

55. A Részvényekbe való befektetés számos kockázatot hordoz magában. A hazai és globális 

makrogazdasági és részvénypiaci folyamatok, a Kibocsátót, annak működési környezetét, 

termékeinek, szolgáltatásainak piacait érintő események befolyásolják a Részvények 

árfolyamát. 

56. A Részvényekbe való befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a befektetőknek saját 

maguknak kell felmérniük. E kockázatokat, illetve az azokból eredő veszteségeket, károkat 

és egyéb következményeket kizárólag a befektetők viselik. 

Tulajdonosi jogokat érintő jogszabály-módosítás kockázata  

57. A Részvényekre és a Részvényekkel kapcsolatban gyakorolható tagsági jogokra a 

mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelelően nem zárható ki, hogy a 

jelen Információs Dokumentum keltét követően olyan jogszabályváltozás következik be, 

amely hatással lehet a Részvényekre és a Részvényekkel kapcsolatban gyakorolható 

tagsági jogokra. 

OBA, BEVA védelem hiánya  

58. A Részvények árfolyamának csökkenése kapcsán fennálló veszteségre nem terjed ki sem 

az OBA, sem a BEVA védelme, ezért a Részvényekkel kapcsolatos árfolyam- vagy egyéb 

veszteség esetére más harmadik személy helytállásában a részvényesek nem bízhatnak. A 

Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén a részvényesek egészben vagy részben 

elveszíthetik a befektetéseik értékét. 

Adószabályok változása  

59. A Részvényekre tekintettel elért árfolyamnyereség, osztalék- és más jövedelem, valamint 

a Részvényeket érintő tranzakciók adózásával kapcsolatos, a jelen Információs 

Dokumentum elkészülte időpontjában hatályos jogszabályok a jövőben változhatnak, akár 

a befektetők számára hátrányosan is. 

Nemzetközi tendenciák hatása és országkockázat  

60. A magyar részvénypiac relatív kis mérete és nyitottsága miatt követi a nemzetközi, 

különösképp az európai részvénypiaci tendenciákat. Emiatt a nemzetközi tendenciák is 

jelentős hatást gyakorolhatnak a Részvények Xtenden való teljesítményére. Szintén hatást 
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gyakorolhat a Részvények árfolyamára a magyar országkockázat befektetői megítélése 

és/vagy hitelminősítői besorolása. 

Kereskedés szervezett stabilizálására nem kerül sor  

61. A Részvények Xtend piacra való bevezetése kapcsán semmilyen módon nem kerül sor a 

Részvények kereskedésének szervezett stabilizálására.  

Másodpiaci kereskedés nem biztosított  

62. Nem biztosított, hogy a Részvények tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki, illetve 

az, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ezért 

előfordulhat, hogy a befektetőknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Részvények 

értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest 

kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat.  

Volatilitás kockázata  

63. A Xtend piacra való bevezetést követően a piaci kereslet és kínálat függvényében a 

Részvények árfolyama volatilis lehet, és nem kizárható a Részvények árának csökkenése. 

Emiatt nem biztosítható, hogy a befektetők a kibocsátási áron vagy azt meghaladó 

árszinten tudják értékesíteni a Részvényeiket.  

Kivezetési kockázat  

64. A Részvények a Kibocsátó döntése alapján kivezethetők az Xtend piacról. Egy ilyen 

kivezetés a Kibocsátó nyilvános részvénytársaságból zártkörű részvénytársasággá 

alakulását eredményezné. Az ilyen társasági működési formát érintő döntéshez 

háromnegyedes többség szükséges, és nem igényli az összes részvényes egyetértését. 

Amennyiben a Részvények kivezetésre kerülnek az Xtend piacról, akkor azok Xtend-en 

kívüli forgalma igen korlátozott mértékű lehet.  

Speciális részvénykockázatok 

65. Egybehangzóak azok a szakértői vélemények, amelyek a tőzsdei árfolyamok általános, - 

tehát nem csak a koronavírussal összefüggő gazdasági válság által közvetlenül sújtott 

szektorok - visszaesését átmenetinek tekintik, mivel azok gazdasági fundamentumai 

stabilak, és az ideiglenes leállások, illetve visszaesések a tőzsdei árfolyamokat közép- és 

hosszútávon nem rendítik meg. 

Ország-, makrogazdasági és tőkepiaci kockázatok 

66. Politikai esemény, így például háború, zavargások, választások, pénzügyi problémák, 

emelkedő infláció, államcsőd vagy természeti katasztrófák miatt az ország gazdasága 
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meggyengülhet, ami az adott országban eszközölt befektetések értékének csökkenését 

vonhatja maga után. 

67. A fiskális (adók változása, költségvetési hiány) vagy a monetáris politikában (kitűzött 

inflációs cél, árfolyam-politika, kamatpolitika) bekövetkező negatív fordulat csökkenheti a 

befektetések értékét. 

68. A kockázatviselési hajlandóság csökkenése negatívan befolyásolhatja a tőkepiaci 

instrumentumok, így a Részvények értékét is. A piaci szereplők kockázatviselési 

hajlandóságának változása jelentősen csökkenheti a tőkepiaci instrumentumok, így a 

Részvények lehetséges likviditását.  

A Kibocsátó által alkalmazott kockázatkezelési mechanizmusok 

69. A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása a Kibocsátó vezető 

tisztségviselőjének feladata. A Kibocsátó belső, üzleti folyamataiból adódó kockázatokat 

a szabályozás és irányítás eszközeivel rendszerbe építve igyekszik csökkenteni, a belső 

szabályzatok fejlesztésével és azok tartalmának betartásával és betartatásával szabályozva 

a munka, dokumentumkezelés és pénzügyi folyamatokat. 

70. A Kibocsátó rendelkezik ISO/IEC 9001:2005 és ISO27001:2013 tanúsítással. A 

vállalatirányítás rendszere az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint szabályozott rendszerben 

működik. 

71. A Kibocsátó a folyamataival kapcsolatos kockázatok kezelésére folyamatba épített 

kétszintű kockázatelemzést végez. A kockázatelemzés elkészítésének célja a Kibocsátó 

folyamatainak és vagyonelemeinek felmérése, azok kockázati értékelése, a kiemelkedő 

kockázatok kezelése a káresetek bekövetkezési valószínűségének vagy hatásának 

csökkentése érdekében. A vezető tisztségviselő elsősorban a szakmai és szervezeti 

célkitűzésekhez kapcsolódó kockázatokat vizsgálja. A vezető tisztségviselő egyik szinten a 

kockázatelemzést a valószínűség-hatás mátrix alapján becsléssel végzi. Ennek eredményei 

az aktuális kockázat és lehetőség menedzsment táblában kerülnek rögzítésre. A másik 

szinten a kockázatelemzés a szakterületi feladatok megvalósítása során egyedi 

szempontrendszer alapján történik. 

72. A kockázatelemzés során kitérnek a termék, szolgáltatás reklamációkkal, auditokkal, 

végfelhasználói visszajelzésekkel és javításukkal kapcsolatos tanulságok (lessons learned) 

vizsgálatára. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett intézkedéseknek 

arányosnak kell lenniük a termékek és a szolgáltatások megfelelőségére gyakorolt 

lehetséges hatással. 
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73. Beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amik hivatottak arra, hogy időben 

figyelmeztetést küldjenek a Kibocsátó vezető tisztségviselője felé. 

74. A fő folyamatok és vagyonelemek kockázati kitettségének elemzésekor a sérülékenység, a 

fenyegetettség és az üzleti hatás meghatározása is megtörténik. A fenyegetettségeket az 

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems – Integrált Információs Rendszerek 

Eszköztára) módszertan (olyan vállalatot leíró, modellezőeszköz, amely a vállalatok belső 

működésének tervezésében, elemzésében, dokumentálásában nyújt segítséget) alapján 

határozza meg a Kibocsátó. 

75. A folyamatosan mért sérülékenység, fenyegetettség és üzleti hatások eredményeiből kerül 

meghatározásra a kockázatok értékelése. Az intézkedési tervekben a kockázati értékek 

besorolása szerinti rendszerben működik a kockázatkezelési folyamat. Az azonnali, rövid 

és középtávon kezelendő kockázatokon túl rendelkezik a működtetett rendszer a 

tervezésénél elkerülendő és a felvállalható kockázatokról is az intézkedések között. 

Kockázatfelvállalás csak határérték alatti kockázati érték mellett lehetséges és erről a 

Kibocsátó Vezérigazgatója kockázatfelvállalási nyilatkozatot ír alá. 

76. A Kibocsátó a kockázatkezelési folyamatokat a szervezeti struktúrába illesztve 

összehangolja a társasági jogi formájának megfelelő előírásokkal. 

77. A vezető tisztségviselő feladata és felelőssége a működési kockázatok és hibák feltárása és 

kezelése. A projekt- felelős rendszeres teljesítmény értékeléssel ellenőrzi az üzleti 

folyamatok megfelelő működését. A teljesítmény-értékelés eredményéről időszaki 

rendszeres összefoglaló jelentést -ha szükséges rendkívüli jelentést is - készít, a vezető 

tisztségviselő részére. 

78.   A Kibocsátó pénzügyi, számlázási, könyvelési és könyvvizsgálói feladatait kijelölt belső és 

külsős megbízott személyek és cégek végzik. A Kibocsátó rendelkezésére állnak 

rendszeres, időszakos pénzügyi információk. Rendszeres és eseti elemzések készülnek, 

melyek segítenek a pontos kép feltárásában és a szükséges döntések meghozatalában. 

79. A Kibocsátóra vonatkozó kockázatkezelési folyamatot a nyilvános részvénytársasággá 

alakulás és az Xtend bevezetés kapcsán felálló Felügyelőbizottság és Auditbizottság 

vonatkozó felügyeleti eljárásai fogják kiegészíteni. 
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A TÁRSASÁG (KIBOCSÁTÓ) ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

Céginformációk a Kibocsátóról 

Céginformációk 

80. A Kibocsátó cégneve: ViVeTech Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

81. A Kibocsátó a Részvényei Xtenden való regisztrációja hatályával nyilvánosan működő 

részvénytársasággá válik, ennek megfelelően a Kibocsátó cégneve a következőre 

módosul: ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

82. A Kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, Cg.01-10-140801. 

83. A Kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama, amennyiben nem 

határozatlan időre hozták létre:  

Bejegyezve: 2020. május 23., amely az átalakulás bejegyzésének dátuma. 

Jogelőd cég adatai:  

- cégnév: ViVeTech Korlátolt Felelősségű Társaság  

- székhely: HU-1118 Budapest, Szüret utca 15. 

- nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-

993744 

- bejegyzés kelte: 2011. december 21. 

84. A Kibocsátó székhelye, jogi formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa, 

létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az 

eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma. 

(a) Székhelye: HU-1118 Budapest, Szüret utca 15. 

(b) Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság. A Kibocsátó a Részvényei 

Xtenden való regisztrációja hatályával nyilvánosan működő részvénytársasággá 

válik, ennek megfelelően a Kibocsátó jogi formája a következőre módosul: 

nyilvánosan működő részvénytársaság. 

(c) Működésére irányadó jog: a magyar jog, 

(d) A bejegyzés országa: Magyarország, 
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(e) A létesítő okirat szerinti székhelyének címe és telefonszáma: HU-1118 

Budapest, Szüret utca 15., +36-30-955-8405 

85. A Kibocsátó Közgyűlése 2022. február 3-án döntött a részvénytársaság működési 

formájának nyilvánossá válásáról, a Kibocsátó Részvényeinek a BÉT Xtend multilaterális 

kereskedelmi platformjára történő bevezetéséről, és a nyilvános működéshez szükséges 

további döntéseket is meghozta, valamint elfogadta a Kibocsátó Nyrt. Alapszabályát. A 

Kibocsátó a Ctv. 52. § (1)-(2) bekezdése alapján a formaváltás bejegyzésére vonatkozó 

változásbejegyzési kérelmet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére benyújtotta, 

amely a Cg.01-10-140801/62. számú végzésével 2022. február 8-án döntött a változások 

bejegyzéséről, azzal, hogy azok a Részvények Xtenden történő regisztrációjával lépnek 

hatályba. 

Tulajdonos, tényleges tulajdonos személye: 

86. A Kibocsátó tulajdonosai az Információs Dokumentum keltének napján a Kibocsátó 

hatályos részvénykönyve alapján  

 
Részvényes neve 

Részvények 

darabszáma 

Részvények 

névértéke 

1. 
Antroposz Vagyonkezelő Zrt 3 153 966 31 539 660 

2. 
Márton Miklós Csongor 3 153 966 31 539 660 

3. 
Rádai Róbert 2 317 400 23 174 000 

4. 
Ördög László 1 384 668 13 846 680 

5. 
Márton Orsolya 435 000 4 350 000 

6. 
Szeredy Dorottya Petra 414 000 4 140 000 

7. 
Dr. Aratóné Nagy Ágnes 280 000 2 800 000 

8. 
StartupWorld Hungary Zrt 200 000 2 000 000 

9. 
Gehér Klára 160 000 1 600 000 

10. 
Karászi Zoltán 17 500 175 000 
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11. 
Nagy-Czirok László 15 000 150 000 

12. 
Rihóné Siliga Zsanett 12 500 125 000 

13. 
Villányi László 10 000 100 000 

14. 
Kovács Lajos 10 000 100 000 

15. 
Ürögi Zsolt László 10 000 100 000 

16. 
Molnár Ferenc Tamás 7 500 75 000 

17. 
Szeredy Patrícia 5 500 55 000 

Fontos változások a Kibocsátó múltjára visszatekintve, 2 évre visszamenőleg 

Átalakulás 

87. A Kibocsátó jogelődje a ViVeTech Korlátolt Felelősségű Társaság (ViVeTech Kft.) A 

ViVeTech Kft. 2020. május 22. napjával a Ptk. 3:133. § (1) bekezdése szerinti társasági 

formaváltás keretében átalakult zártkörűen működő részvénytársasággá. A Kibocsátó a 

ViVeTech Kft. általános jogutódja. 

Büntetőjogi intézkedés 

88. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága előtt bűnszervezetben 

és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 

nyomozás folyik. Az eljárásban gyanúsított a Kibocsátó korábbi ügyvezetője. A nyomozó 

hatóság a büntetőeljárás során megállapította, hogy a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (Jszbt.) 2. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján a Kibocsátóval szemben a jogi személlyel szembeni intézkedés 

feltételei fennálltak, mert a gyanúsítás szerint a bűncselekményt a Kibocsátó korábbi 

ügyvezetője a jogi személy felhasználásával követte el. Ennek megfelelően a nyomozó 

hatóság úgy rendelkezett, hogy a nyomozás terjedjen ki a bűncselekmény és a ViVeTech 

Kft. jogutódjának, a Kibocsátó kapcsolatának felderítésére.  

89. Ezzel összefüggésben a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. április 16-án a 

büntetőeljárás adatait felvezette a Kibocsátó cégmásolatának 37. rovatába és a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága 61003/318/2017 bü. számú 

határozata alapján a zár alá vételt bejegyezte. A zár alá vételre a Nemzeti Adó- és 
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Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága mint jogosult, gyanúsítottal szembeni 

202.472.895 Ft összegű pénzbírság címén fennálló követelése biztosítása érdekében 

került sor, tárgya a Kibocsátó ViVeLab Ergo Korlátolt Felelősségű Társaságban (átalakult 

ViVeLab Ergo Zártkörűen Működő Részvénytársasággá) fennálló 74,86 % üzletrésze volt. 

A Kecskeméti Járásbíróság 2021. május 26. napján a 26.Bny.480/2021/2. számú foglalási 

jegyzőkönyv alapján a Kecskeméti Járásbíróság javára 67.490.965 Ft követelés biztosítása 

céljából lefoglalta a Kibocsátónak a ViVeLab Ergo Korlátolt Felelősségű Társaságban 

(átalakult ViVeLab Ergo Zártkörűen Működő Részvénytársasággá) fennálló 74,68 %-os 

üzletrészét. A Kecskeméti Törvényszék a foglalást 43 %-os üzletrészre csökkentette.  

90. 2021. augusztus 16-án a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a zár alá vételt a Kibocsátó 

jogorvoslati kérelmének eredményeként a B.2/2018 B.760/2020/828. számú 

határozatával feloldotta azzal az indokolással, hogy a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedések törvényi feltételei nem állnak fenn.  

91. Az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Kibocsátót illető büntetőjogi 

intézkedés nem áll fenn. 

92. A büntetőjogi intézkedés annak hatálya alatt és a feloldása óta nem befolyásolta a 

Kibocsátó működését. A Kibocsátó az említett intézkedés ismeretében és annak ellenére 

hitelszerződést kötött a Budapest Bank Zrt-vel, szerződő fél lett összesen több 

keretmegállapodásban, illetve eredményesen pályázott, és nyert több központosított 

köszbeszerzési eljárásban. 

93. A büntetőeljárás folyamatban van, és nem zárható ki, hogy az eljáró hatóság a 

büntetőeljárás során újabb zár alá vételt, illetve büntetőjogi intézkedés alkalmazását 

rendeli el a Kibocsátóval szemben. Ha a Kibocsátóval szemben büntetőjogi intézkedés 

vagy zár alá vételi eljárás elrendelésére kerül sor, az hátrányosan befolyásolhatja a 

Kibocsátó közbeszerzési eljárásokban való jövőbeli részvételi lehetőségét, fennálló 

finanszírozási jogviszonyait, esetleges állami vagy európai uniós támogatási jogviszonyait 

(jelenleg a Kibocsátó nem rendelkezik támogatási jogviszonnyal), valamint üzleti 

szerződéseit. 

A Kutatásfejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap részesedése és annak megszüntetése 

94. 2017. október 17-én a Hiventures Zrt. által képviselt Kutatásfejlesztési és Innovációs 

Állami Tőkealap mint befektető befektetési és szindikátusi szerződést kötött a Kibocsátó 

jogelődjével, a ViVeTech Kft.-vel, valamint Szeredy Csaba, Ördög László, Márton Miklós 

Csongor alapítókkal a ViVeLab Ergo Kft.-ben történő üzletrész szerzéséről. A felek a 

befektetési és szindikátusi szerződést 2021. május 26-án megszüntették, a Hiventures Zrt. 

ViVeTech Kft.-beli üzletrészét megvásárolta a StartupWorld Hungary Zrt. 
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Cégstruktúra, szervezeti felépítés 

A vállalatcsoport és jelentős leányvállalatok rövid bemutatása 

95. A Kibocsátó információ-technológiai szaktanácsadást és szoftverfejlesztést végző 

gazdasági társaság.  

96. A Kibocsátó nem rendelkezik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 2. 

pontja értelmében vett leányvállalattal. 

Szervezeti ábra 

97. A Kibocsátó jelenlegi, és a nyilvános részvénytársasági működés megkezdésekori 

szervezeti ábrája az Információs Dokumentum 2. számú melléklete. 

Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy 

gyártási eljárások rövid bemutatása 

A Kibocsátó lényeges szabadalmai, licencei: 

Tanúsítványok 

98. A Kibocsátó rendelkezik ISO/IEC 9001:2015 és 27001:2013 tanúsítványokkal. 

Védjegy 

99. A Kibocsátó a ViveTech szó európai uniós védjegyével (EUTM) rendelkezik. Az Európai 

Unió védjegyrendszere által biztosított EUTM egyetlen lajstromozási eljárásból áll, amely 

az Európai Unió 27 tagállamában biztosít kizárólagos jogot a tulajdonos számára. A 

védjegy lajstromszáma 018244564, a benyújtás napja 2020. május 26., a bejegyzés kelte 

pedig 2021. március 6. napja. A bejelentés és a védelem a nizzai besorolás szerinti 42. 

számú áruosztályra terjed ki. A Kibocsátó főtevékenysége a cégkivonat szerint: 

Információ-technológiai szaktanácsadás. A https://www.vivetech.com/szolgaltatasok 

weboldalon a Társaság IT biztonsági szolgáltatásait kínálja, melyek között a korszerű 

információvédelmet, a biztonságos digitalizációt, a holisztikus SOC (átfogó, automatizált 

biztonsági működtetési központ) megoldást, az észszerűsített compliance-t, és a 

biztonságossá tett otthoni munkavégzést nevesíti. A 42. számú nizzai áruosztály tartalmát 

tekintve a következő áruk és szolgáltatások területén biztosít kizárólagosságot az Európai 

Unió 27 tagállamában: Információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás; 

Virtuális valóság szoftverek tervezése és fejlesztése; Minőségellenőrzés; 

Minőségellenőrzési szolgáltatások; Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos 

minőségellenőrzés; Számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés. A 
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018244564 lajstromszámú védjegy tulajdonosa a https://euipo.europa.eu/ 

tanúbizonysága szerint a Kibocsátó. 

Domainek 

100. A Kibocsátó tulajdonosa és használója a vivemed.hu, Vivesec.hu, Vivesec.com, 

gyartasergonomia.hu, vivetech.eu, vivelab.eu, vivehuman.eu, virtualverification.eu, tmrw-

hungary.hu, vivehuman.com, vivelabsport.com, vivelabhealth.com, vivelabmilitary.com, 

vivelabforensics.com, vivelabergo.com, vivetech.hu, irodaergonomia.hu, vivelab.hu, 

vivehuman.hu, vivemed.eu, vivemed.net, vivemed.org, vivelabergo.hu, vivelabhealth.hu, 

vivelabmilitary.hu, vivelabforensics.hu, vivelabsport.hu, vivelabrehab.hu, 

vivelabforensics.eu, vivelabhealth.eu, vivelabmilitary.eu, vivelabsport.eu, vivelabrehab.eu, 

vivelabrehab.com és vivetech.com domaineknek. 

A Kibocsátó lényeges licencei 

101. A Kibocsátó egyrészről a rendes üzletmenethez szükséges licenciákkal rendelkezik, 

másrészről szakspecifikus szoftverek felhasználási-, illetve tulajdonjogával, valamint 

egyéb kapcsolódó vagyoni értékű jogával.  

102. A Kibocsátó két kiemelten jelentős szoftverrel rendelkezik, az egyik nyitott 

beruházásként fejlesztési szakaszban van (Vivesec), a másik pedig a saját tőke jelentősnek 

nevezhető részét kitevő mértékben került aktiválásra immateriális jószágként (Virtuális 

Verifikációs Laboratórium (Vivelab) platform).  

103. A Kibocsátó jelenleg a Vivesec platform fejlesztését nyitott (még nem aktivált) 

beruházásként végzi külső partnerek bevonásával. A fejlesztés főkönyvi száma 16101, 

elnevezése pedig Vivesec saját fejlesztés. A fejlesztésben jelentős partnerek a VIR Vezetői 

Információs Rendszerek Zrt., a filter:max Kft., az Oriana Tanácsadó, Fejlesztő és 

Szolgáltató Kft.-vel, valamint a Clarabot Zrt. A Vivesec az információbiztonság irányítási 

rendszer (IBIR) teljeskörű és hatékony működtetését lehetővé tevő alkalmazásplatform. 

Automatizáltságának és integráltságának köszönhetően minden információbiztonsági 

feladatot egy rendszeren belül képes ellátni. Beépített automatizmusai és a szektor 

számára testreszabott sablonjai megkönnyítik a mindennapokat, és lehetővé teszik egy 

olyan rendszer kialakítását, amit akár egy egyszemélyes biztonsági szervezet is 

működtethet. A kritikus infrastruktúra szolgáltatók a Vivesec segítségével gyorsan és 

kockázatmentesen vezethetik be és páratlan hatékonysággal működtethetik az 

információbiztonsági rendszerüket (IBIR).  

104. A Kibocsátó tulajdonában áll az ún. Virtuális Verifikációs Laboratórium (Vivelab) 

Platform. Ez a virtuális platform több a Kibocsátó által korábban megvásárolt és a 

Kibocsátó által integrált és továbbfejlesztett komponensből jött létre, és egységesen 
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tartalmazza azokat a szoftver és módszertani komponenseket, amelyek alapját és 

környezetét képezik minden olyan további fejlesztésnek, melyek a mozgás 

digitalizációjára, virtuális környezetben való vizualizációjára és elemzésére épülnek. A 

Kibocsátó célja, hogy minél több egyedi használati esetre alkalmazza a platformot (pl. 

sport, egészségügy, nyomozati tevékenységek, marketing). A Vivelab Platformra a 

ViveLab Ergo Zrt. idő- és térbeli korlátozásoktól mentes, nem kizárólagos felhasználási 

joggal rendelkezik annak érdekében, hogy a platformon működtetni tudja annak 

ergonómiai elemző modulját az ERGO analízis modult (mely a ViveLab Ergo Zrt. 

tulajdonába tartozik). A ViveLab Platform nem kizárólagos felhasználási joga és az ERGO 

analízis csomag tulajdonjoga apport útján került a ViveLab Ergo Zrt.-hez, aki ezeket 

együttesen ViveLab-ERGO kereskedelmi név alatt működteti. 

105. A ViVeLab ERGO olyan nagy teljesítményű számítási felhőben futó innovatív 

szimulációs rendszer, amely tökéletesen képes 3D-ben modellezni az adott fizikai 

környezetben mozgó gépeket, robotokat és embereket. A szoftver több millió mintát 

tartalmazó antropometriai adatbázis felhasználásával precízen modellezi az emberi 

populáció kilencvenkilenc százalékának anatómiai sajátosságait. Kimutatja a rossz 

munkahely kialakítása által okozott kényszerített mozdulatsorok egészségkárosító 

hatását. Az ember-gép-környezet együttműködés virtuális szimulációja és validációja 

létfontosságú a mindennapi ipari felhasználás során. Ezáltal a gyártó vállalatok 

 egészségesebb, kényelmesebb és hatékonyabb munkahelyeket teremthetnek, melyek 

segítségével alacsonyabb költségen jobb termékeket állíthatnak elő.  

106. A Kibocsátó szabadalommal, használatiminta-oltalommal, mikroelektronikai félvezető 

termék topográfiájának oltalmával, további védjeggyel, földrajzi árujelző oltalmával nem 

rendelkezik. A Kibocsátó továbbá nem rendelkezik üzleti titoknak minősülő, azonosításra 

alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismerettel, megoldással, 

tapasztalattal vagy ezek összeállításával, illetve egyéb lényeges licenciával vagy szellemi 

termékhez kapcsolódó vagyoni értékű joggal.  

A Kibocsátó lényeges ipari, kereskedelmi szerződései a következők:  

107. A Kibocsátó mint szolgáltató több szerződést kötött a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal mint beszerzővel (cégjegyzékszám: 01-10-

140237, adószám: 26698180-2-41, a továbbiakban: DKÜ). A DKÜ-vel megkötött fennálló 

szerződéseket az alábbiakban soroljuk fel: 

(a) A DKÜ mint beszerző a Kibocsátóval mint konzorciumi taggal informatikai 

rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások 

nyújtása tárgyában keretmegállapodást kötött 2021. május 17. napjától 

számított 60 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg (nettó 8.000.000.000,- Ft.) 

kimerüléséig tartó időtartamra. A Kibocsátó számára konkrét szolgáltatási 
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kötelezettséget a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a verseny 

újranyitását követő szerződéskötéssel, az érintett szervezet és a Kibocsátó – 

feltéve, hogy a verseny újranyitása eredményeként a Kibocsátó lesz a nyertes 

szolgáltató - között megkötendő egyedi szerződés keletkeztethet, melyben 

meghatározásra kerül az adott szolgáltatás ellenértéke.  

(b) A DKÜ mint beszerző a Kibocsátóval mint konzorciumi taggal Európai uniós 

forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó 

minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása tárgyában keretmegállapodást 

kötött 2021. május 31. napjától számított 60 hónapra, de legfeljebb a 

keretösszeg (nettó 13.000.000.000,- Ft) kimerüléséig tartó időtartamra. A 

Kibocsátó számára konkrét szolgáltatási kötelezettséget a Kbt. 105. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti, a verseny újranyitását követő szerződéskötéssel, az 

érintett szervezet és a Kibocsátó – feltéve, hogy a verseny újranyitása 

eredményeként a Kibocsátó lesz a nyertes szolgáltató - között megkötendő 

egyedi szerződés keletkeztethet, melyben meghatározásra kerül az adott 

szolgáltatás ellenértéke. 

(c) A DKÜ mint beszerző a Kibocsátóval mint konzorciumi taggal informatikai 

rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó 

szakértői szolgáltatások nyújtásáról szóló keretmegállapodást kötött 2021. 

július 01. napjától számított 60 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg (nettó 

26.000.000.000,- Ft) kimerüléséig tartó időtartamra. A Kibocsátó számára 

konkrét szolgáltatási kötelezettséget a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti, a verseny újranyitását követő szerződéskötéssel, az érintett szervezet 

és a Kibocsátó – feltéve, hogy a verseny újranyitása eredményeként a Kibocsátó 

lesz a nyertes szolgáltató - között megkötendő egyedi szerződés 

keletkeztethet, melyben meghatározásra kerül az adott szolgáltatás ellenértéke.  

(d) A DKÜ mint beszerző a Kibocsátóval mint konzorciumi taggal 

keretmegállapodást kötött Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai 

rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó 

szakértői szolgáltatások nyújtás tárgyában, 2021. július 01. napjától számított 

60 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg (70.000.000.000,- Ft.) kimerüléséig 

tartó időtartamra. A Kibocsátó számára konkrét szolgáltatási kötelezettséget a 

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a verseny újranyitását követő 

szerződéskötéssel, az érintett szervezet és a Kibocsátó – feltéve, hogy a verseny 

újranyitása eredményeként a Kibocsátó lesz a nyertes szolgáltató - között 

megkötendő egyedi szerződés keletkeztethet, melyben meghatározásra kerül 

az adott szolgáltatás ellenértéke.  
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(e) A DKÜ mint beszerző, valamint a Kibocsátó mint konzorciumi tag között a 

301/2018. (XII. 27.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél 

meglévő IBM Szoftverlicencek megújítása, bővítése, valamint kapcsolódó 

terméktámogatási szolgáltatások teljesítése tárgyában keretmegállapodás jött 

létre 2021. május 11. napjától számított 24 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg 

(7.929.000.000,- Ft.) kimerüléséig tartó időtartamra. Szállító a 

keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelésben, illetve a Kbt. 

105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, verseny újranyitás eredményeként 

megkötendő egyedi szerződésben meghatározott szerződéses áron vállalja az 

ott meghatározott szolgáltatások teljesítését.  

108. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (megszűnt: 2020. december 31.) által, a 

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére Oracle, SAP, IBM, 

Novell, SAS, vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, 

meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és 

kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési 

keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, annak 4. része (Novell szoftverlicencek) 

vonatkozásában – több eladóval, köztük – a Kibocsátóval mint az eladói konzorcium 

tagjával, keretmegállapodás jött létre. A Kibocsátó, mint eladó az EFOP-1.9.6 Elektronikus 

egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt keretében egységes jogosultságkezelő 

rendszer (IDM) bevezetése érdekében meghatározott típusú és mennyiségű 

szoftverlicenszek felhasználási jogát biztosítja, továbbá vállalja a meghatározott 

szolgáltatások nyújtását. Szerződésszerű teljesítés esetén eladókat összesen 

353.711.221,- Ft + áfa díj illeti meg.  

109. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (PIR szám: 598789, adószám: 15598787-2-43) 

mint megrendelő, valamint – többek között – a Kibocsátó mint konzorciumi tag vállalkozó 

között 2021. december 02. napján 2022. április 30. napig tartó határozott idejű 

vállalkozási szerződés jött létre, IT szakértői feladatok ellátásához szükséges 

egészségügyi szakértői tanácsadási feladatok ellátása, valamint a feladatok 

eredményeként leszállított termékek – a műszaki leírásban foglaltak szerinti – elkészítése 

tárgyában. (Pl. NETOK CC magas szintű módszertani modell kialakítása, Páciens 

azonosítási igénylő szolgáltatások kialakításának támogatása...stb.) A vállalkozókat 

szerződésszerű teljesítés esetén összesen bruttó 93.240.225,- Ft vállalkozói díj illeti meg. 

110. Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-278283, adószám: 

12097926-2-42), mint megrendelő logelemző és loggyűjtő rendszer és a kapcsolódó 

szoftver elemeknek gyártói támogatás, integráció, bevezetése tárgyú beszerzési igény 

megvalósulása érdekében adásvételi elemekkel átszőtt vállalkozási szerződést kötött – 

többek között – a Kibocsátóval mint konzorciumi taggal, meghatározott termékek 

szállítása és szolgáltatás nyújtása tárgyában. A szerződés 2021. július 27. napján lép 
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hatályba és a felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. (A teljesítésre 180 nap áll 

rendelkezésre.) Szerződésszerű teljesítés esetén vállalkozókat összesen nettó 

104.979.655,- Ft ajánlati ár illeti meg.  

A Kibocsátó az alábbi gyártási eljárásokkal rendelkezik:  

111. A Kibocsátó tevékenységéből adódóan gyártási eljárásokkal nem rendelkezik. 

A Kibocsátó az alábbi kölcsönszerződésekkel, lízingszerződéssel, részletfizetési megállapodással, 

kibocsátott váltóval, kötvénnyel rendelkezik, az alábbi kezességvállalásokat tette:  

Budapest Bank Zrt.-vel kötött rulírozó kölcsönszerződés 

112. A Kibocsátó 2021. december 10-én a Budapest Bank Zrt.-vel kötött rulírozó 

kölcsönszerződést. A kölcsönszerződés alapján a Budapest Bank Zrt. a Kibocsátó részére 

220.000.000 Ft összegben nyújtott rulírozó kölcsönt a Kibocsátó és a CIB Bank Zrt. között 

2021. január 7. napján megkötött hitelszerződés alapján fennálló tartozások 

visszafizetésére, valamint ezt követően likviditás finanszírozási célra. A Kibocsátó a CIB 

Bank Zrt. felé fennálló tartozását rendezte, a jelen Információs Dokumentum keltének 

napján a CIB Bank Zrt.-vel kötött fentiekben hivatkozott hitelszerződés már megszűnt. A 

Budapest Bank Zrt.-vel kötött rulírozó kölcsönszerződés szerint a lejárat napja 2022. 

december 2., a Kibocsátó által fizetendő kamat a kamatperiódus első napján érvényes 

báziskamatláb (1 havi BUBOR) és kamatrés (2,00 %) együttes összege. 

113. A Kibocsátó a Budapest Bank Zrt. írásbeli hozzájárulását kérte és megkapta a Kibocsátó 

működési formájának megváltoztatásához és a Részvények Xtendre történő 

regisztrációjához.  

114. A kölcsönszerződés értelmében a bank jogosult a kölcsönszerződést felmondani, ha a 

Kibocsátó a tulajdonosai részére osztalékot állapít meg, fizet ki, amennyiben az a bank 

megítélése szerint veszélyezteti a Kibocsátó kölcsönszerződésből eredő fizetési 

kötelezettségei teljesítését. A Kibocsátó az osztalékfizetésről szóló döntés 

meghozatalakor figyelemmel van a kölcsönszerződésre, és szükség esetén azt a bank 

előzetes jóváhagyásához köti. 

115. A Kibocsátót a kölcsönszerződésből terhelő fizetési kötelezettség biztosítékául a 

Kibocsátó Vezérigazgatója és részvényese, Márton Miklós Csongor készfizető kezességet 

vállalt, valamint a Garantiqua Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása biztosítja a 

kötelezettséget. 
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Folyószámla-kölcsönszerződés Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében 

116. A Budapest Bank Zrt. 100.000.000 Ft összegben folyószámlakölcsönt nyújt a Kibocsátó 

részére. A kölcsön lejárata 2023. november 24. napja.  

117. A Kibocsátó kölcsönből eredő kötelezettsége biztosítékul a Kibocsátó Vezérigazgatója 

és részvényese, Márton Miklós Csongor készfizető kezességet vállalt, valamint a 

Garantiqua Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása biztosítja a kötelezettséget. 

Lízingszerződések 

118. A Kibocsátó három darab gépjármű finanszírozására kötött lízingszerződéseket. 

119. A Merkantil Bank Zrt.-vel 2018. július 20. napján kötött nyílt végű, változó kamatozású 

lízingszerződés alapján a lízing futamideje 48 hónap, a finanszírozott összeg 26.745.000,- 

Ft. 

120. A CIB Lízing Zrt.-vel 2021. május 13. napján kötött nyílt végű fix kamatozású 

lízingszerződés futamideje 36 hónap, a finanszírozott összeg: 24.900.000,- Ft. A CIB Lízing 

Zrt.-vel megkötésre került másik nyílt végű, fix kamatozású lízingszerződés futamideje 

szintén 48 hónap, a finanszírozott összeg 15.500.000,-Ft. 

Alkalmazottak létszáma az Információs Dokumentumban szereplő pénzügyi időszak 

végén 

121. Az alkalmazottak létszáma 15 fő.  

Stratégiai és/vagy érdekvédelmi szövetségek rövid bemutatása, ahol a Kibocsátó 

tagsággal rendelkezik 

122. A Kibocsátó nem tagja stratégiai vagy érdekvédelmi szövetségnek. 

A TÁRSASÁG (KIBOCSÁTÓ) ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

A Kibocsátó működése 

123. A Kibocsátó 2011 óta sikeresen működő informatikai tanácsadó és fejlesztő vállalkozás, 

melynek fókuszában az ember és a technológia együttműködése áll. A Kibocsátó 

információbiztonsági kompetencia központja által képviselt újszerű megközelítésben is 

kiemelt szerepet kapnak az ergonómiai szempontok a hozzáadott üzleti érték 

biztosítékaként.  
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124.  A Kibocsátó fő célja, hogy ügyfelei képesek legyenek működési kockázataikat 

tudatosan felmérni és kezelni, valamint növelni versenyképességüket az életbe léptetett 

intézkedéseken keresztül. A Kibocsátó minden szakterületen nagy hangsúlyt helyez a 

kutatómunkára és az akadémiai együttműködésekre. 

A Kibocsátó főbb tevékenységi köreinek/termékeinek és/vagy szolgáltatásainak 

ismertetése 

125. A Kibocsátó fő tevékenysége: TEÁOR 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  

A Kibocsátó tevékenységi köreinek, termékeinek, szolgáltatásainak ismertetése:  

126. A Kibocsátó a tanácsadás, IT-Biztonság, minőségirányítás és virtuális szakértői 

rendszerek területén építette ki és értékesíti szakmai kompetenciáit. A négy kompetencia 

mindegyikére szükség van ahhoz, hogy piacképes, faltól falig megoldást kínáljon az 

ügyfeleknek. A Kibocsátó olyan ügyfelek számára nyújt szolgáltatást, akiknél az 

alaptevékenységnek nem része a Kibocsátó által nyújtott kompetencia. 

127. A Kibocsátó versenyelőnyének tekinti, hogy a specializálódott versenytársainál csak 

részekben áll rendelkezésre  a szükséges átfogó tudás. A Kibocsátó a piaci terjeszkedése 

motorjának számító informatikai biztonsági területen az alábbi főbb kompetenciákkal 

rendelkezik: 

• Adatvédelem, személyes adatok védelme, GDPR   

• Informatikai beszerzések / fejlesztések támogatása, felügyelete  

• Informatikai rendszerek auditálása   

• Informatikai biztonsági kockázatok elemzése, menedzsmentje, incidens 

menedzsment   

• Informatikai biztonsági sérülékenységek vizsgálata   

• Kritikus infrastruktúrák védelme   

• IT Biztonsági teljesítmény mérhetőségének kialakítása, bevezetése   

• 2013/L. törvénynek megfelelésre való felkészítés   

• ISO 27001 tanúsítvány megszerzéséhez, fenntartásához szükséges tanácsadás   

• Compliance megfelelőség kialakítása   

• IT Biztonsági szabályzatok szakmai elemzése, kiegészítése, készítése   

• IT Biztonsági tudatosság növelése, érettség felmérése (képesség felmérés, tréningek)  

A Kibocsátó szolgáltatásai az alábbiak:  

(a) Alkalmazások fejlesztésének IT Biztonsági támogatása:   

(i) Fejlesztési koncepció, rendszerterv felülvizsgálata, kiegészítése   
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(ii) Fejlesztéshez kapcsolódó beszerzési eljárások műszaki 

dokumentációinak felülvizsgálata, kiegészítése   

(iii) Beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó alkalmassági feltételek, értékelési 

szempontok kialakítása   

(iv) Fejlesztés, bevezetés, IT Biztonság minőségbiztosítása   

(b) Projektmenedzsment, Programmenedzsment, Projektaudit:  

(i) Projektmenedzsment   

(ii) Projektek utólagos elemzése   

(iii) Projektek minőségbiztosítása   

(c) IT Biztonsági tesztelés:  

(i) Biztonsági tesztelések tervezése   

(ii) Biztonsági tesztelések végrehajtása   

(iii) Biztonsági tesztelések kiértékelése   

(d) Adatvédelem, adatkezelés:  

(i) Információ-, adatfolyam modellezés   

(ii) Adatvagyon felmérése, adatok osztályozása   

(iii) Adatkezelési folyamatok kialakítása, ellenőrzése   

(iv) Kockázatelemzés végrehajtása   

(e) Informatikai kockázatelemzés:   

(i) Üzleti hatáselemzés végrehajtása   

(ii) Fenyegetettség elemzés   

(iii) Kockázatmenedzsment megoldások kialakítása   

(f) Információbiztonsági törvény megfelelés támogatás:   

(i) Elvárt biztonsági osztály meghatározása   

(ii) Aktuális biztonsági szint elemzése   

(iii) Hatósági nyilvántartásba vétel támogatása   

(iv) Cselekvési tervek kidolgozása  

(g) Információbiztonsági irányítási és szabályozási rendszer kialakítása, audit 

felkészítés, auditálás:  

(i) Szabályozási rendszer felmérése, szabályozási térkép kialakítása   
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(ii) Információbiztonsági irányítási és szabályozási rendszer tervezése és 

kialakítása   

(iii) Információbiztonsági irányítási és szabályozási rendszer bevezetése, 

oktatása   

(iv) Információbiztonsági audit   

(h) Jogosultság kezelés:  

(i) Jogosultságkezelő, hozzáférésfelügyeleti és biztonsági elemző 

rendszerek tervezése   

(ii) Jogosultságkezelő, hozzáférésfelügyeleti és biztonsági elemző 

rendszerek elemzése, felülvizsgálata   

(iii) Jogosultsági rendszerek migrációjának, konszolidációjának tervezése   

(i) Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás:  

(i) Elemzés  

(ii) Tervek elkészítése  

(iii) Tesztelés támogatása  

A Vivesec (software és mint szolgáltatás, SaaS)  

128. Az elmúlt időszakban az információbiztonság hatalmas fejlődésen esett át az informatikai 

piacon. A megjelent számos új adat-és információvédelmi törvény mellett, a felügyeleti 

hatóságok ajánlásai, illetve gyakran anyavállalatok elvárásai is egy vállalat 

információbiztonsági szervezetére nehezednek. Komoly elvárás a vállalatok számára a 

folyamatos működtetés és távműködtetés, és a Kibocsátó tapasztalatai szerint az ügyfelei 

nagyon limitált kompetenciával és szabad erőforrással rendelkeznek az informatika és az 

információbiztonsági területén.  

129. A vállalatoknak szükségük van olyan integrált szoftveres megoldásra, amely 

hatékonyan, testre szabva, kezelhető költséggel, lehetőleg „dobozos megoldásként” 

képes megoldást nyújtani.  A Kibocsátó tapasztalata szerint a piacon kapható hasonló 

funkciójú eszközök bonyolultak, drágák, illetve többségük nem alkalmas arra, hogy a 

portfolióelemek Kibocsátó által képviselt egyediségét támogatni tudja.  A Kibocsátó 

ezekre a kihívásokra felel egy integrált szoftver fejlesztésével, amely azon kívül, hogy 

növeli a projektek minőségét, számottevő gazdasági és hatékonysági javulást is okoz. 

130. Annak érdekében, hogy a vonatkozó EU ajánlásoknak, iparági elvárásoknak és a BSI 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, a Német Szövetségi 

Információbiztonsági Hivatal) követelményeknek meg tudjanak felelni, a vállalatoknak ki 

kell alakítaniuk a saját szervezetükre szabott Információbiztonsági Irányítási Rendszerüket 
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(IBIR). Az ISO 27001 szabvány pontosan meghatározza, hogyan védhető meg az 

információk bizalmassága, rendelkezésre állása és sértetlensége, valamint arra is 

megoldást nyújt, hogyan tudja a szervezet külső felek felé igazolni, hogy az információ-

biztonsággal kapcsolatos kockázatokat megfelelően kezeli. A Kibocsátó célja a Vivesec 

fejlesztésével az volt, hogy egy olyan információbiztonsági rendszertámogató szoftvert 

alakítson ki, amely hatékonyan segíti a vállalatokat az információbiztonsági feladataik 

ellátásában. A Vivesec szoftver biztosítja, hogy a szervezet könnyen végre tudja hajtani az 

IBIR bevezetésével, minősítésével és fenntartásával kapcsolatos feladatait, valamint abban 

nyújt segítséget a vállalkozás számára, hogy a BSI és ISO 27001 minősítést megszerezze 

és fenntartsa. 

131.  A Vivesec olyan szoftver, amely a vállalat informatikai biztonsági érettségi szintjétől 

függetlenül teljeskörűen, iparágra és a szervezet szabályozási környezetére felkészítve, 

jelentős helyszíni tanácsadói támogatás és szervezeten belüli speciális tudás igénye nélkül, 

BSI/ISO 27001 alapokon támogatja a vállalat IBIR bevezetését, minősítését, fenntartását 

és az információbiztonság fokozását. 

132. Egy vállalat az információbiztonság irányítási feladatai végrehajtása során három fő 

kihívással találkozik:  

• Kompetencia hiányosságok: az információbiztonság szakszerű irányításához nincs 

meg a szükséges hozzáértés.  

• Erőforráshiányosságok: az információbiztonság teljeskörű irányításához nincs meg a 

megfelelő mennyiségű szakember.  

• Szakmai támogató rendszer hiánya: az információbiztonság hatékony és gazdaságos 

irányításához nincs meg a megfelelő támogatási rendszer.  

133. A fenti kihívások miatt a Vivesec lényegi megoldásai:  

• magas fokú automatizáltság,   

• kiterjedt szakmai adatbázis,   

• kezeli a vállalati entitások és azok lényegi összefüggéseinek adathalmazát. 

134. A megoldás jelentős mértékben felgyorsítja az auditra való felkészülést, és csökkenti a 

külső felkészítők, szaktanácsadók megbízási költségeit. A Kibocsátó szakemberei által 

biztosított tudásra csak az automatikusan nem kezelhető, speciális problémák 

megoldásánál van szükség. Az eszköz könnyen megtanulható, egyszerű tudást igényel.  

135. A Vivesec főbb jellemzői:  

• Iparágspecifikus megoldás  

• Standardizált folyamatok  

• Felére csökkentett auditálási idő  
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• Alacsony élőmunka és kompetencia igény  

• Egyszerűen skálázható megoldás  

• Speciális szoftveres támogatás  

• A tanúsítási folyamat nem igényel fizikai jelenlétet 

136. A Vivesec alkalmazásával az alábbi eredmények érhetők el:  

(a) A vállalatnál rendelkezésre áll az összes szakértői ismeret, ami egy IBIR 

bevezetéséhez szükséges. Nem szükséges házon belül specifikus szakértelem 

kialakítása és fenntartása. 

(b) Teljeskörűen megvalósul a vállalat BSI/ISO 27001 követelményeknek megfelelő 

minőségirányítási rendszere. 

(c) Átláthatóvá és számszerűsíthetővé válnak az információbiztonsággal 

kapcsolatos feladatok és kockázatok. 

(d) A beépített folyamatoknak és kontrolloknak köszönhetően átláthatóvá és 

könnyen menedzselhetővé válnak a minőségirányítási rendszer működtetéséhez 

szükséges feladatok, az információ biztonsági stratégia és implementáció. 

(e) Egy helyen kezelhető az összes információbiztonsággal kapcsolatos 

szabályozás, eljárás és folyamat. 

(f) Nő a szervezet hatékonysága, pontossága és átláthatósága. 

(g) Valós idejű képet ad a szervezet aktuális információbiztonsági állapotáról, 

érettségi szintjéről, a fennálló problémák súlyáról és a megoldandó feladatokról. 

(h) Folyamatosan láthatóak a minőség növelése érdekében tett lépések és azok 

közvetlen hatása. 

(i) Minimalizálható a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges papír 

alapú dokumentáció. 

(j) Jelentősen csökkenthető a minőségirányítási rendszer működtetéséhez 

szükséges elektronikus dokumentációs tevékenység. 

137. A Kibocsátó tapasztalatai szerint a Vivesec megoldás az alábbiak miatt különbözik a 

piacon elérhető hasonló megoldásoktól: 

(a) A megoldás a működő minőségirányítási rendszer bevezetésében van, amely 

aktívan elősegíti a szervezet információbiztonságának fokozását. 

(b) A szervezet érettségi szintjétől függetlenül bárhol lehet a belépési pont. 

Egyszerűen kezelhető és könnyen bevezethető. 

(c) Támogatja az IBIR teljes életútját a bevezetéstől kezdve a minősítésen át a 

fenntartáson és a folyamatos fejlesztésen keresztül. 
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(d) A szervezetre vonatkozó iparági és ország specifikusan meghatározott 

teljeskörű megfelelési követelményrendszert lefedi (DACH régióban kritikus 

infrastruktúrára ez a BSI követelmény rendszer). 

(e) A teljes rendszer testre szabott, azaz az adott szervezetre vonatkozó iparág és 

ország specifikus megoldásokkal kerül bevezetésre. 

(f) Nem csak egyes részproblémákra ad megoldást, hanem a teljes problémakört 

egy rendszerben kezeli. 

(g) Tartalmazza az IBIR bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges szakértői 

tudást, feleslegessé teszi a jelentős szakértői helyszíni jelenlétet. 

(h) Nem igényel a szervezettől jelentős szakértelmet. 

(i) Tartalmazza az IBIR bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges összes 

folyamatot, teendőt, ellenőrzési pontot, dokumentáció sablonokat. 

138. A Vivesec szoftver alkalmazása további előnyökkel is jár. Ezek az alábbiak: 

(a) A felhő alapú tárolás révén minden szereplő számára ugyanaz a rendszer 

használható, helytől, szervezettől, szerepkörtől függetlenül. 

(b) Dinamikusan skálázható az adott szervezet igényeinek megfelelően. 

(c) Táv felkészítés, táv támogatás és potenciális táv (elő)audit teljeskörű 

támogatása. 

(d) Csoportmunka automatikus támogatása külső és belső szereplők számára 

egyaránt. 

(e) IBIR bevezetést, auditálást, felülvizsgálatot támogató teljes eszközkészlet a 

bevezető vállalat, a bevezetést támogató tanácsadó, a rendszer szállító, illetve a 

minősítő szervezet számára is. 

(f) A BSI + ISO 27001 teljeskörű támogatása az előre kialakított folyamatokon, 

dokumentum sablonokon, riportokon és ellenőrző listákon keresztül. 

(g) Az IBIR működéséhez szükséges teljes, az iparágra és a szabályozási 

környezetre testreszabott dokumentumtár. 

(h) A Vivesec-ben elérhető teljeskörű dokumentáció megfelel a BSI/ISO 27001 által 

támasztott követelményeknek. 

(i) Támogatja a szervezet GDPR-nak [az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)] való 

megfelelését is. 
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A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat 

tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, a Kibocsátó versenyhelyzete 

139. A kritikus infrastruktúra (a továbbiakban: KI) informatikai biztonsági problémái 

valamennyi Európai Uniós tagországban a kormányok figyelmének középpontjába 

kerültek. A kritikus infrastruktúrába a létfontosságú társadalmi funkciókat ellátó, 

népegészségügyi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági és alapvető gazdasági szempontból 

nélkülözhetetlen szervezetek tartoznak. Az Európai Unió hatósági és üzleti felsővezetői, 

nemzetbiztonsági szakértői, NGO-k és kutatóintézetek a kibertámadásokat tekintik a 

legsúlyosabb fenyegetésnek a kritikus infrastruktúrára nézve – megelőzve még az 

energiaellátás fennakadásából vagy a természeti katasztrófákból fakadó veszélyeket is. A 

Kritikus Infrastruktúra-szolgáltatók számítógépes rendszerei hagyományosan nagyon 

védtelenek a kibertámadásokkal szemben. Jól mutatja a probléma súlyosságát, hogy 

2019-ben a Black Cell Magyarország Kft. „ICS/OT Snapshot 2019 Riport a hazai, 

interneten elérhető ipari vezérlők felhasználásáról” című felmérése (Black Cell 

Magyarország Kft. ICS/OT biztonsági üzletág, Kocsis Tamás) kétezernél több magyar ipari 

rendszernél fedezett fel súlyos biztonsági problémákat. A helyzet uniós szinten sem 

sokkal jobb. A rendszerek elavultak, 20-30 éves életciklusúak, fejlesztésükkor nem volt 

szempont az informatikai biztonság.  

140. Az Európai Unió már 2004-ben programot fogadott el az európai kritikus infrastruktúra 

védelméről, amit 2008-ban a KI Irányelv elfogadása követett. A KI Irányelv megszabta a 

tagállamoknak a KI kockázatok folyamatos minőségbiztosítási monitorozását, és jelentési 

kötelezettséget írt elő a kockázatok csökkentése érdekében elvégzett tevékenységekről. 

Jelenleg a KI Irányelven kívül nincs egységes uniós szabályozás a KI minőségbiztosítási 

előírásaira, azokat a tagállamok maguk alakítják. Magyarországon a 2020-ban jelentős 

módosításon átesett, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) és a 

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 

tartalmazza a Kritikus Infrastruktúrára vonatkozó alapvető előírásokat. Az Európai Unión 

belül Németország jár legelőrébb a jogszabályi környezet kialakításában. A hatóságok 

elsődlegesen az ISO 27001 és az úgynevezett BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik, a Német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal) tanúsítás 

megszerzését várják el a szolgáltatóktól. 

Célpiacok földrajzi bontásban 

• Európai Unió: 15.000 kritikus infrastruktúrát üzemeltető vállalat, a KI Irányelv által 

szabályozott módon, mindeddig nincs egységes minőségbiztosítási előírás, de 

folyamatos a törvényalkotás; 



Információs Dokumentum 

 

42 

 

4222589_v1.17 

• DACH régió (azaz Németország, Ausztria, Svájc): 5.000+ kritikus infrastruktúrát 

üzemeltető vállalat, BSI (KRITIS) előírás (A 2015 júliusában Németországban hatályba 

lépett BSI törvény [Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer 

Systeme IT-Sicherheitsgesetz) alapján (10. szakasz 1. bekezdés) a KRITIS-rendelet (BSI-

Kritisverordnung vagy BSI-KritisV] definiálja a törvény hatálya alá tartozó kritikus 

infrastruktúra elemeket, illetve szereplőket) érvényes rájuk - szigorú tanúsítási eljárási 

követelmény; 

• Magyarország: 2.000+ sérülékeny ipari rendszer, a KI Irányelvnek történő megfeleltetés 

folyamatban, mindeddig nincs egységes minőségbiztosítási előírás, célunk a meglévő 

hazai ügyfélbázis bővítése, a sikeres referenciák (egészségügy, kritikus infrastruktúra 

szolgáltatók, iparvállalatok) kihasználásával egy kiszámítható, tartós növekedést tartani 

a hazai piacon is. 

A Kibocsátó versenyhelyzete 

141. Mind a nemzetközi, mind a hazai piacon két típusú versenytársa van a Kibocsátó által 

nyújtott Vivesec szoftvernek. Az egyik típusba tartoznak a nagy tanácsadó cégek és azok 

IT biztonsági szolgáltatási üzletágai (Ernst&Young, Deloitte, PWC, stb.), akik több 

tízmilliós tanácsadási projektekben készítik fel a vállalatokat a tanúsításra, szoftveres 

támogatás nélkül, drágán és nehezen skálázhatóan. A másik típust képezik a különböző 

kockázatkezelő, sérülékenységvizsgálati és workflow szoftverek fejlesztői, akik szintén 

jelentős szolgáltatói és szakértői támogatást igényelnek a bevezetés és a használat során 

is.  

142. A Kibocsátó versenyelőnye abban áll, hogy a Vivesec szoftver komplex megközelítést 

képes nyújtani szoftveres megoldáson keresztül az ISO27001 szabvány által 

meghatározott teljes folyamat szerinti kockázatkezelés, sérülékenységvizsgálat és a teljes 

munkafolyamat szintjén. A vállalat információbiztonsági felkészítése szoftveres 

megoldásokkal skálázható és a rendszer bevezetését követően is folyamatosan 

támogatott, ugyanakkor nem igényel folyamatos jelenlétet, mert a folyamat felhőben és 

online felügyelhető. Ennek köszönhetően a Vivesec szoftver felhasználói a nagy 

tanácsadó cégek és azok IT biztonsági szolgáltatási üzletágai által nyújtott 

szolgáltatáshoz képest lényeges költségmegtakarítást érhetnek el. A Kibocsátó fentebb 

bemutatott második típusú versenytársai által nyújtott szolgáltatáshoz képest a Vivesec 

szoftver felhasználói nem csak technológiát kapnak, hanem az üzemeltetéshez szükséges 

supporthoz (támogatáshoz) is hozzájutnak anélkül, hogy nagy méretű szervezeti 

egységet kellene kialakítaniuk az IT-biztonság érdekében.  

143. A Vivesec szoftver, amit a Kibocsátó saját fejlesztése, egy teljeskörű automatizált 

szolgáltatás, amely lehetővé teszi az ISO27001 információbiztonsági szabvány egyszerű 

és költséghatékony bevezetését. Külön előnye, hogy rugalmasan alakítható a különböző 

országok eltérő szabályozási előírásaihoz. A Vivesec szoftver lehetővé teszi a szervezet 
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számára, hogy számszerűsítse az informatikai kockázatokat, fenyegetéseket és 

sebezhetőségeket. Az információbiztonságért felelős személyeket folyamatosan 

naprakész információkkal látja el, és segíti, hogy menedzseljék és megosszák a szervezet 

adatbiztonsági állapotával kapcsolatos riportokat. A Vivesec szoftver teljeskörűen 

támogatja az ISO27001 szabvány, valamint a BSI által megkövetelt iparág- és 

országspecifikus elvárásoknak való megfelelést - beleértve az információbiztonsági 

irányítási rendszer bevezetését, a minősítés megszerzését, illetve a rendszer fenntartását 

és a minőség folyamatos kontrollját is.  

Stratégiai partnerek és a velük történő együttműködés bemutatása 

144.  A Kibocsátó az alábbi területeken törekszik stratégiai partnerségek kialakítására, vagy 

a meglévő partnerségek erősítésére: 

Gyártó partnerek 

145. A Kibocsátó jelenleg meghatározó bevételi forrása a kritikus infrastruktúra szolgáltatók 

és közigazgatási intézményeknek közvetlenül, vagy fővállalkozón keresztül nyújtott 

projekt alapú eszközértékesítés (szoftver és hardver), illetve az ehhez kapcsolódó, vagy 

önállóan is piacképes konzultációs, rendszerintegrációs és egyéb szakértői szolgáltatások 

nyújtása. Ezen szolgáltatásokhoz és értékesítésekhez elengedhetetlen olyan gyártói 

partnerségek fenntartása, illetve új gyártók folyamatos behozatala a portfólióba, akik a 

Kibocsátó számára releváns területen (IT biztonság, biztonságos infrastruktúra) 

világszínvonalú megoldásokkal vannak jelen a piacon, és a meglévő kompetenciák 

fejlesztésével, kiegészítésével dinamikusan bővíthető a kínált termék, illetve szolgáltatási 

kör. A Kibocsátó stratégiai célja, hogy a legnagyobb gyártók mellett megtaláljon olyan 

niche piaci szereplőket, akik jól ki tudják egészíteni a már szerződött partnerek 

termékportfólióját. A Kibocsátó további célja, hogy az IBM (www.ibm.com), a HP 

(www.hp.com) a Microfocus (www.microfocus.com), a SUSE (www.suse.com) és a 

Microsoft (www.microsoft.com) szoftver és IT biztonsági megoldásait is bevonja az általa 

kínált termékkörbe. 

Fővállalkozó és konzorciumi partnerek 

146. A Kibocsátó bevételeinek legnagyobb részét adó értékesített eszközök és 

szolgáltatások nyújtását a Kibocsátó az elmúlt években néhány fővállalkozó partnerrel 

összefogva, vagy egy konzorcium tagjaként végezte. Ezek a kapcsolatok jelentős üzleti 

lehetőségekhez és ügyfelekhez juttatták a Kibocsátót. E partnerségeken keresztül a 

Kibocsátó számára lehetőség nyílt arra, hogy a korábban a közigazgatási beszerzések 

jelentős részét lefedő központosított közbeszerzési keretmegállapodásokban 

alvállalkozóként, míg a 2021-ben aláírt keretmegállapodásokban önálló konzorciumi 

tagként megjelenhessen. Ennek eredményeként a Kibocsátó összesen több tíz milliárd 

http://www.microsoft.com/
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forintos keretösszegű keretmegállapodásokban szerződő fél lett, amik a következő 4-5 

évben biztosítják a Kibocsátó számára a közigazgatási szállításokat. Az elmúlt évek 

legjelentősebb fővállalkozó és konzorciumi partnerei az IFUA Horváth & Partners Kft. 

(www.horvath-partners.com), a Vital Management Kft. (www.v-m.hu) a WSH Kft. 

(www.wsh.hu) a Kürt Zrt. (www.kurt.hu) és az eNet Kft. (www.enet.hu) voltak. 2021-től a 

Kibocsátó jelenlegi keretszerződéseiben az előbb felsoroltak mellé csatlakoztak: a Field 

Consulting Services Zrt. (www.fieldconsulting.hu), az Ernst and Young Tanácsadó Kft. 

(www.ey.com), a T-Systems Magyarország Zrt. (www.t-systems.hu) és a VIR Zrt. 

(www.virzrt.hu).  

Kiemelt alvállalkozók 

147. A Kibocsátó munkavállalói létszámából és a tervezett üzleti és cégmodellből fakadóan 

sem rendelkezik és nem is tervezi minden területen nagy létszámú gyártóspecifikus, mély 

termékismerettel és kapcsolódó szakértelemmel rendelkező önálló csapatok felállítását. 

A Kibocsátó ezt a kompetenciát a múltban is és a jövőben is olyan külsős szolgáltatók 

bevonásával kívánja megoldani, akik az adott terület elismert szakértői, kiemelt 

tapasztalattal és gyakorlattal referenciákkal rendelkeznek, mély, naprakész technikai 

ismeretekkel tudják az értékesített technológiákat bevezetni és támogatni az ügyfeleknél. 

A Kibocsátó kiemelt szakértő alvállalkozói: a Brightdea Solutions Kft. (www.brightdea.hu), 

a CCLab Kft. (www.cclab.com) és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 

(www.pwc.com). 

Fejlesztő technológiai partnerek 

148. A Kibocsátó az új, saját fejlesztésű szoftverrel támogatott szolgáltatási modell alapjául 

szolgáló termék, a Vivesec kialakításában több piacvezető technológiai partnerrel 

dolgozik együtt folyamatosan annak érdekében, hogy a megoldás tervezhető és 

finanszírozható költségek mellett, de a jelenlegi informatikai világ legmagasabb szintű 

biztonsági, használhatósági és továbbfejlesztési elvárásainak megfelelhessen. Mivel a 

fejlesztés jelen fázisában ezen technológiai cégek adják a fejlesztési folyamatban a 

platformot, a fejlesztési környezetet és a biztonsági keretrendszereket is, ezért a 

Kibocsátó számára nagyon fontos, hogy hosszú távú, elkötelezett partnerség keretében 

folyhasson a közös munka. Ennek érdekében a Kibocsátó ezen partnerekkel is erős 

stratégiai partnerségi megállapodásokat kötött. A fejlesztésben jelenleg részt vevő 

technológia szállítók az Oriana International Zrt. (www.orianasoftware.com), a Clarabot 

Zrt. (www.clarabot.com), a VIR Zrt. (www.virzrt.hu) és a QANPlatform Kft. 

(www.qanplatform.com). 
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Viszont-értékesítő, konzultációs partnerek 

149. A Kibocsátó a jelenleg fejlesztés alatt álló, új üzleti modellt jelentő, kritikus 

infrastruktúra szolgáltatók információbiztonsági kihívásaira megoldást kínáló szoftvert, a 

ViVeSec a nemzetközi piacra szánja. A Kibocsátó az értékesítést egy nemzetközi 

partnerekből álló viszont-értékesítő és tanácsadói hálózat kialakításával kívánja 

biztosítani. Ennek érdekében a Kibocsátó stratégiai partnerségre törekszik azon nagy 

európai informatikai rendszerintegrátorokkal, akik eszköz és szolgáltatásértékesítési 

portfóliójuk révén beszállítóik az európai kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak. A 

Kibocsátó üzletfejlesztési stratégiájának kiemelt célpontjai a nemzetközi tanácsadó cégek 

is, akik információbiztonsági tanácsadást nyújtanak a megcélzott DACH régióban 

(Németország, Ausztria, Svájc) a potenciális ügyfeleinknek. A Kibocsátó e vállalkozások 

magyarországi leányvállalataival már rendelkezik stratégiai partnerséggel, mint például l 

az IFUA az EY vagy a PWC.  

A Kibocsátó üzleti stratégiájának rövid összefoglalása 

150. A Kibocsátó üzleti stratégiai célja, hogy a meglévő szolgáltatások értékesítésének 

organikus növekedésére épülve kialakítson egy saját fejlesztésű, szoftverrel támogatott, 

nagymértékben automatizált IT biztonsági szolgáltatás üzletágat, amelynek 

skálázhatósága és nemzetközi értékesíthetősége jelentős növekedést tesz lehetővé mind 

árbevétel, mind jövedelmezőség szempontjából. 

A jelenlegi tevékenységen alapuló, főként hazai ügyfeleknek történő projektértékestés 

151. A Kibocsátó a 2020. évben az ügyfeleinél korábban végzett szakértői tevékenységei 

eredményeként elindult, szoftverrel támogatott IT biztonsági szolgáltatások 

értékesítésével megtöbbszörözte árbevételét komoly eredménynövekedés mellett. A 

Kibocsátó ügyfelei a közigazgatás és a kritikus infrastruktúra-szolgáltató intézmények és 

nagyvállalatok köréből kerültek ki az elmúlt években (telekommunikáció, közüzemi 

szolgáltatások, egészségügy). Ebből az ügyfélkörből, és ebből a termék és 

szolgáltatásportfólióból a Kibocsátó egy konzervatív, de stabil növekedést tervez a piaci 

trendek és a több tíz éves piaci tapasztalat alapján. A hazai piacon ez a fejlődés 

megvalósítható a meglévő ügyfélkör megtartásával, illetve a kereskedelmi csapat 

bővítésével, a direkt értékesítési motivációs rendszer fejlesztésével a szakértői csapatban. 

152. A Kibocsátó a szolgáltatásai támogatására használt, viszont-értékesített megoldások 

gyártóival továbbra is szoros kapcsolatot ápol, a partneri minősítések fenntartására 

erőforrásokat allokál, az állami szektorban szükséges értékesítéshez elengedhetetlen 

központosított közbeszerzési keretmegállapodásokban önálló értékesítési jogosultságú 

beszállítóként pályázik, és vesz részt (Pl: Microfocus, HP, IBM szoftvermegoldások). 
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Saját szoftverrel támogatott projektek, hosszabb távon főleg a nemzetközi piacra 

153. A Kibocsátó szolgáltatása skálázhatósága és a nemzetközi piacon történő hatékony 

megjelenése érdekében 2020-ban egy saját fejlesztésű szolgáltatásportfólió-támogató 

szoftver kifejlesztését határozta el. Ez a modell biztosítja, hogy jelentős emberi 

erőforrásváltható ki a szoftver segítségével, ami: 

• kompetitív előnyt biztosít az árazásban 

• a folyamatosan csökkenthető projektméret miatt egy nagyságrenddel nagyobb 

ügyfélelérést biztosít 

• lehetővé teszi az exportértékesítést, az EU piacokon történő megjelenést 

• könnyen lokalizálhatóvá teszi a megoldásokat 

• bármilyen minőségirányítási rendszer bevezetésére, törvényi vagy szabványi 

megfelelésre szabható 

• összességében egy más nagyságrendű, skálázható bevételt és ezáltal jelentősen 

magasabb cégértéket vetít előre 

• megnyit egy új, indirekt, partnereken keresztül történő értékesítési csatornát mind a 

hazai, mind a nemzetközi piacon (IT szolgáltatók bevonása) 

• megnyitja annak a lehetőségét, hogy a jelenleg versenytársaknak számító nagy 

tanácsadó vállalatok a rendszer felhasználóivá, értékesítőivé válhassanak 

• a projekt típusú bevételeket folyamatos (recurring) bevételekké alakítja 

• nem utolsó sorban, a jelenlegi pandémia helyzetet is a növekedés katalizátorává, nem 

pedig akadályává teszi a szoftverhasználat és a távoli szakértői támogatás 

kiaknázásával. 

154. A teljesen magyar fejlesztésű szoftverrel támogatott szolgáltatás a kritikus 

infrastruktúra szolgáltatók számára biztosítja többek között az ISO27001 

információbiztonsági szabvány egyszerű és költséghatékony bevezetését, támogatja a 

tanúsítást és a minőségirányítási rendszer működtetését. Ez nagyban segíti a kritikus 

infrastruktúra kibertámadások elleni védekezését, a jogszabályi előírásoknak megfelelést. 

A vállalat a német piac mellett – a tagországok kormányainak jogszabályi átalakításait 

követve – fokozatosan tervezi a piacra lépést a többi uniós tagállamban is. 

155. A Kibocsátó tevékenysége szempontjából fontos törvények megjelentek a régió 

legnagyobb piacainak szabályozásában, illetve az Európai Unió irányelvei is arra ösztönzik 

a még hátrébb járó tagországokat, hogy lássák el a szükséges törvénykezési, szabályozási 

feladataikat. Magyarországon, bár nem az elsők között, de dedikált munkacsoportban 

folyik a KI Irányelv hazai törvénykezésbe történő átültetése. 

156. A Vivesec szoftver fejlesztése folyamatban van. Az első már ügyfeleknek szánt verzió 

belső tesztelése folyik. 
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157. A szoftver részletes funkcionális specifikációján kívül elkészült az a roadmap is, ami a 

középtávú üzleti tervezés mérföldköveinek stabil hátteréül és alapjául szolgál. Ez a 

funkció tervezés, kiegészítve azzal a folyamattal, ami a tagállamok törvényhozása 

eredményeként megnyitja a Kibocsátó szolgáltatásai számára egyre több uniós tagállam 

piacát (lokalizáció), garantálja a Kibocsátó megújuló üzleti lehetőségeit, és válik a bevételi 

növekedés folyamatosan, fázisonként beindított motorjává. 

Piaci validáció, referenciák megszerzése 

158. Németországban több ezer olyan kritikus infrastruktúra vállalat, szolgáltató és 

intézmény van, amelynek rövid időn belül meg kell szereznie a BSI/ISO tanúsítványt, így 

ideális és egyre bővülő piac a Kibocsátó számára. A Kibocsátó várakozása szerint, az 

Európai Unió területén az elkövetkező években több mint 1,9 milliárd eurót fordítanak 

majd kiberbiztonságra, és az előírásoknak való megfelelésre. 2021-ben megvalósultak a 

Kibocsátó első, Vivesec szoftverrel támogatott projektjei, és a Vivesec fejlesztői licensz 

értékesítésére is sor került Magyarországon. 

Nemzetközi terjeszkedés 

159. A szoftverrel támogatott szolgáltatás üzleti potenciálja a nemzetközi értékesítésben 

rejlik. Elsődleges célpiacnak a német nyelvterületet tekinti a Kibocsátó, különösen 

Németországot, ahol a jogi szabályozás előrehaladottsága már komoly potenciális 

ügyfélbázist biztosít. A nemzetközi terjeszkedés és az értékesítési hálózatok kiépítése 

jelentős beruházást és időt igényel, amelynek finanszírozását tőkepiaci forrásbevonással 

kívánja a Kibocsátó megoldani. 

Kockázatkezelési mechanizmusok beépítése 

Az árfolyamváltozásból eredő kockázat kezelése 

160. A Kibocsátó jelenleg az árfolyamváltozásból eredő kockázatot azzal igyekszik kezelni, 

hogy a szállítótól kapott kötelező érvényű ajánlatot alapul véve ad ajánlatot a vevőinek, 

ahol az ajánlatok érvényességi ideje és feltételrendszere együtt mozog a Kibocsátó által 

kapott szállítói ajánlat paramétereivel. A jelentősebb méretű ügyletek esetében a 

Kibocsátó azonos devizanemben köti a szállítói és vevői szerződéseit is, ezzel kezelve a 

felmerülő árfolyam kockázatokat. A Kibocsátó a tervezett nemzetközi terjeszkedésre 

tekintettel a jövőben kezelni kívánja az árfolyamváltozásból eredő kitettségét. A 

Kibocsátó jelenleg nem köt fedezeti ügyleteket, de a jövőre vonatkozóan tervezi annak 

bevezetését, amennyiben növekszik a forinttól eltérő devizában keletkező árbevétele.  
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Gazdasági vezető és kontrolling 

161. A Kibocsátó szervezetén belül a jelen Információs Dokumentum keltének időpontjában 

még nem működik gazdasági vezető, de a Kibocsátó rövidtávú célja, hogy a gazdasági 

területért felelős vezetőt jelöljön ki, aki irányítja a feladatokat, és a teljes gazdálkodási 

folyamaton át – tervezéstől a megvalósításon keresztül az eredmény ellenőrzésig – végzi 

az egyes gazdálkodási területek irányítási és szabályozási célú ellenőrzését, és folyamatba 

épített rendszeres riportálást végez. A cél, hogy a munkafolyamatok egyes területeinek 

felelőseivel egyeztetett riportok beépüljenek a kontrolling rendszerbe. A kontrolling 

szervezet havonta készíteni fog riportot a Kibocsátó tevékenységéről, amelyet 

közvetlenül a vezető tisztségviselőnek juttat el. A kontrolling riportnak ki kell térnie a 

feltárt hiányosságokra és a várható kockázatokra is. 

Belső ellenőrzés 

162. A Kibocsátónál a jelen Információs Dokumentum keltének időpontjában nem működik 

belső ellenőrzés, de a Kibocsátó rövidtávú célja, hogy rendelkezzen belső ellenőrzésért 

felelős személlyel, aki függetlenül értékeli és minősíti az első két kockázatkezelési szint 

tevékenységét. A rendszeres belső ellenőrzés a Kibocsátó Felügyelőbizottságának 

feladatkörébe tartozik, végrehajtása az éves ellenőrzési tervekben kerül meghatározásra. 

Tőkeszerkezeti politika bemutatása, osztalékpolitika bemutatása 

163. A Kibocsátó jelenleg egy dinamikusan növekvő és folyamatosan fejlődő pénzügyi 

állapotban van. A tőkeszerkezeti politika célja a dinamikus növekedés és a stratégiai célok 

eléréséhez szükséges finanszírozás biztosítása. Egyrészt a jelenlegi „core” üzleti 

tevékenységet kell finanszíroznia, amely a jelenlegi organikus növekedését adja, 

miközben a Kibocsátó folyamatos és jelentős beruházásokat fordít az új SaaS alapú 

üzletág kialakítására és piaci bevezetésére, amely a növekedés jövőbeni folytatásának és 

jelentős export piaci terjeszkedésének a záloga. 

164. Az elmúlt 5 évben a Kibocsátó árbevétele átlagosan 57%-os, az eszköz állománya 

átlagosan 23%-os növekedést mutatott, amelyhez alapvetően agresszív, de fenntartható 

finanszírozási politika társult. Mind a nettó forgótőke, mind az éves likviditás azonban 

2021-re a közben az elért árbevétel és az elért profiton keresztül a semlegeshez közeli 

finanszírozási állapotba került, amelyben helyet kapott zártkörű tőkeemelés is, új 

befektetők bevonásával. 2021-ben finanszírozó bank váltással új, rugalmasabb hitel 

feltételek váltak elérhetővé. 

165. A Kibocsátó tervei szerint 2022. márciusáig újabb 100 millió Ft - 200 millió Ft nagyságú, 

pénzbeli hozzájárulással történő tőkeemelés valósul meg új, a Részvényekkel egyező 

tulajdonságú törzsrészvények, tájékoztató nélküli, zárt körben történő kibocsátásával. A 
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Kibocsátó közgyűlése 2022. február 21. napján a 3/2022.02.21. számú határozatával a 

tőkeemelés végrehajtására felhatalmazást adott a vezérigazgató számára. A közgyűlési 

határozat részletei a 397. bekezdésben szerepelnek. A tőkeemelés indoka a saját tőke 

arányának tőkeszerkezeten belüli emelése, ami további stabilitást biztosít a Kibocsátó 

működéséhez, a fejlesztéseihez, és a németországi piacra történő sikeres belépéshez a 

tőkeszerkezet javulásán keresztül. 

166. Az Xtend piaci jelenlét és a nyilvános működés a Kibocsátó számára stratégiai 

fontossággal bír a növekedés finanszírozásában. A Kibocsátó tőkeszerkezeti politikájában 

meghatározott cél, hogy a részvénytőkebevonás továbbra is megfelelő szerepet 

kaphasson, amelynek feltételeit ily módon is biztosítani kívánja a Kibocsátó a jelen és 

jövőbeni befektetői számára. 

167. Az osztalékpolitikáját a Kibocsátó szintén a növekedésnek rendeli alá az elkövetkező 

években, ezért most, amikor növekedésre jelentős lehetőségei vannak és az elkövetkező 

években további várható növekedés előtt áll, a Kibocsátó inkább az eredmény újra 

befektetésére kíván javaslatot tenni a részvényesek számára, amit a nagyobb 

részvényérték növekedésben szeretne kifejezésre juttatni. Ugyanakkor, ha az eredmény 

lehetővé teszi és a Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy a növekedési lehetőségek számára 

korlátozottá válnának, vagy nem érnék el a fentartható mértéket, akkor a részvényesek 

számára az osztalék fizetés lehetőségét ajánlani fogja az elért eredmény terhére. 

Azon vállalkozásokra vonatkozó információk, amelyek tőkéjében a kibocsátó társaság 

olyan részesedéssel rendelkezik, ami jelentősen befolyásolhatja a kibocsátó saját 

eszközeinek, forrásainak és pénzügyi helyzetének és eredményének értékelését 

168. A Kibocsátó a ViveLab Ergo Zrt. tőkéjében a Kibocsátó olyan részesedéssel rendelkezik, 

ami befolyásolhatja a Kibocsátó eszközeinek, forrásainak és pénzügyi helyzetének, 

eredményének értékelését.  

A ViveLab Ergo Zrt. 

169. A Kibocsátó a ViveLab Ergo Zrt. alaptőkéjében 43 %-os részesedéssel rendelkezik. A 

ViveLab Ergo Zrt. a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. 

pontja értelmében nem kapcsolt vállalkozása a Kibocsátónak. A ViveLab Ergo Zrt. az 

Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és 

befektetéseiről című alfejezetben is szerepel. 

170. A ViveLab Ergo Zrt. főbb adatai: 

(a) cégnév: ViveLab Ergo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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(b) cégjegyzékszám, nyilvántartó hatóság: 07-10-001587, Székesfehérvári 

Törvényszék Cégbírósága 

(c) székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. 

(d) főtevékenysége: 7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

(e) alaptőke összege: 5.551.720 Ft 

171. A ViveLab Ergo Zrt. egy ergonómiai startup.  

172. A Kibocsátó tulajdonában áll az ún. Virtuális Verifikációs Laboratórium (Vivelab) 

Platform, amelyre a ViveLab Ergo Zrt. idő- és térbeli korlátozásoktól mentes, nem 

kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik annak érdekében, hogy a platformon 

működtetni tudja annak ergonómiai elemző modulját az ERGO analízis modult (mely a 

ViveLab Ergo Zrt. tulajdonába tartozik). Erről részletesen a 104-105. bekezdések szólnak. 

173. A ViveLab Ergo Zrt. a 2020-as pénzügyi évet veszteséggel zárta, a pandémiára 

visszavezethető okok miatt. A Kibocsátó célja ezzel együtt, hogy a 2022-es évben 

többségi tulajdont szerez a társaságban. A ViveLab Ergo Zrt.-ben 2021 végén egy új üzleti 

terv került elfogadásra a tulajdonosok által, aminek célja egy új, kifejezetten a pandémia 

kihívásaira is választ adó termék fejlesztésével és a meglévő termék értékesítési 

stratégiájának megváltoztatásával növekedési pályára állítani a ViveLab Ergo Zrt.-t. 

Bíztató, hogy a ViveLab Ergo Zrt. ügyfelei között amerikai, kínai és japán vevők is vannak. 

Konszolidálásra a 2022-es többségi tulajdon megszerzését követően kerülhet majd sor. 

174. A ViveLab Ergo Zrt. pénzügyi eredménye kihatással van a Kibocsátó pénzügyi 

eredményére is. 

A TÁRSASÁG VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A TÁRSASÁG ELMÚLT KÉT ÉVÉNEK PÉNZÜGYI 

HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 

Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló lényeges tényezők 

bemutatása 

175. A Kibocsátó üzleti környezetét és egyben a Kibocsátó piacának méretét és annak 

növekedési ütemét alapvetően meghatározza az Európai Unió 2004-ben elfogadott 

kritikus infrastruktúra védelméről szóló programja, valamint a KI Irányelv által létrehozott 

jogi környezet. A KI Irányelv a tagállamok számára előírta a KI kockázatok folyamatos 

minőségbiztosítási monitorozását, és jelentési kötelezettséget írt elő a kockázatok 

csökkentése érdekében elvégzett tevékenységekről. A hatóságok elsődlegesen az ISO 

27001 és az úgynevezett BSI tanúsítás megszerzését várják el a szolgáltatóktól. A 

jogszabályi előírások azt a termékpiacot érintik, amely a Kibocsátó által fejlesztett Vivesec 
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felhő alapú SaaS szoftver termékpiaca. Az Európai Unió tagállamai a KI Irányelv 

implementációja és az abban foglaltak végrehajtása érdekében költségvetési keretet is 

meghatároznak, ami a Kibocsátó vevői számára biztosít forrást a hatékony bevezetésre. 

A KI Irányelv tagállamokban történő implementálása hatással van a Kibocsátó számára 

közvetlen árbevétel elérését és üzemi eredményt biztosító piac méretére és 

növekedésére.  

176. Az Európai Bizottság által 2022. február 15-én „A Bizottság nagy horderejű 

intézkedésekkel kíván hozzájárulni az európai védelemhez, az innováció fellendítéséhez 

és a stratégiai függőségek kezeléséhez” címmel közzétett sajtóközleménye a következőt 

rögzítette: „2022 végéig az Európai Védelmi Alap (EDF) 1,9 milliárd eurót fog beruházni a 

védelemmel kapcsolatos kutatási és képességfejlesztési projektekbe. Ennek 

köszönhetően az Európai Unió szintjén kulcsfontosságú, nagyléptékű képességfejlesztési 

projektek indulhatnak, és ezzel egyidejűleg a védelmi innováció is lendületet kap. Az 

Európai Bizottság emellett további ösztönzők kidolgozásával kívánja előmozdítani a 

védelmi stratégiai képességekre irányuló tagállami beruházásokat, különösen az uniós 

együttműködési keretek között kifejlesztett, illetve beszerzett védelmi képességek 

tekintetében. Az Európai Bizottság változatos eszközök alkalmazásával kívánja ösztönözni 

az Európai Unión-n belüli együttműködés keretében kifejlesztett védelmi képességek 

közös beszerzését. Ezek közé tartozik a hozzáadottérték-adó (héa) alóli mentességre 

irányuló javaslat, az új finanszírozási megoldások kidolgozása és az EDF ösztönző 

mechanizmusainak felülvizsgálata. Mindez a releváns védelmi technológiák közös 

fejlesztése mellett a felszerelések közös beszerzésére, karbantartására és üzemeltetésére 

vonatkozó kötelezettségvállalásokra is ösztönzőleg hatna.” 

177. A Kibocsátó, mint kibervédelmi szolgáltató az Európai Unió szintjén jelentős 

fejlesztésben való részvételt célozza, hiszen ez közvetlenül meghatározza az elérhető 

árbevételen keresztül az eredményességet. A Közép- és Kelet európai kiberbiztonsági 

piac mérete 2020-ban 4,4 milliárd euró, beleértve az állami és a magánszféra igényeit is. 

Ez a piac a 2026–ig szóló iparági előrejelzések alapján 9,84 milliárd euróig növekszik (min. 

CGAR [az éves átlagos ipari növekedés minimuma.] 14,56% az előrejelzési időszak alatt). 

A Kibocsátó saját becslése szerint a piaci igények alapján a Kibocsátó által nyújtott SaaS 

szolgáltatással közvetlenül elérhető potenciális piaci méret kb. 1,3 - 2 milliárd euró. Ha 

jelentős versenyt feltételezve a Kibocsátó ennek kb. 0,5-2%-át célozza meg, akkor az 

eddigi árbevétele kb. ötszörösét-hétszeresét képes elérni az elkövetkező években. Ez a 

Kibocsátó várakozása szerint a jelenlegi üzleti eredményének dinamikus növekedését 

biztosítja. A Kibocsátó eddigi teljesítménye visszaigazolja a meglévő és államilag 

finanszírozott beruházásokat kiszolgálni hivatott szolgáltatásainak növelésére irányuló 

stratégiája helyességét. 
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178. A Kibocsátó üzleti eredményét nem csak a piac mérete, támogatottsága befolyásolja, 

hanem a munkaerőpiaci helyzet is, mert a speciális szaktudás megszerzése, megtartása 

és megfelelő hatékonysággal való alkalmazása jelentős tényező. A Kibocsátó eddigi 

eredményei ezen a területen is biztatóak, hiszen egyedülálló és bővülő szakember gárdát 

tudhat magáénak. Az üzemi eredményt ez két szempontból befolyásolja: (i) a magasabb 

szakmai színvonal hozzájárul a jobb SaaS szolgáltatás és szoftver értékesíthetőségéhez 

és üzemeltetéséhez, ami újabb és újabb megrendelésekhez vezet, (ii) befolyásolja 

bérköltség szintjén is. Ugyanakkor a Kibocsátó eddigi tapasztalatai szerint az elérhető 

piaci bővülés nagyobb ütemű tud lenni, mint a személyi ráfordítások további növekedése, 

mert ezzel a Kibocsátó nagyobb hozzáadott értéket képes előállítani a bővülő piaci 

környezetben. 

179. A Kibocsátó üzleti tevékenységének eredményére jelentős hatást gyakorolnak a 

technológiai fejlesztések és beruházások is, hiszen egyrészt komplex technológiákhoz és 

dinamikusan fejlődő IT infrastruktúrákhoz kell igazodni, másrészt a versenyhelyzet is 

erősödik. A Kibocsátó számára fontos az a versenyelőny, amely abból ered, hogy többrétű 

tapasztalata halmozódott fel az eddigi sikeres kibervédelmi tevékenysége során. 

Árbevétel 

180. Az Kibocsátó árbevétele az elmúlt években jelentősen növekedett, ami a 

megnövekedett piaci igényt és a Kibocsátó aktív piaci jelenlétét jól mutatja. 

Tételek (e Ft) 2019 
2020.05.22 

ViveTech Kft 

2020.12.31 

ViveTech Zrt 
2020* 2021 

Értékesítés nettó árbevétele  252 216  62 945 796 277  859 222 893 756  

Aktivált saját teljesítmények 

értéke  
  12 829     12 829  25 088  

Egyéb bevételek  7 613 1 3 393 3 393 55 674  

Bevételek összesen  259 829  62 945   812 499  875 444  974 518  

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai az 

összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében  

181. Az állami megrendelések között a kibervédelmi szolgáltatások iránti igény 

megjelenésével, a 2020-as pénzügyi évben, a Kibocsátó árbevételének 50,12%-a az EFOP-

1.9.6.-2017-00001 számú projekt keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

részére végzett információbiztonsági tanácsadói munkáiból származott. Jelentős bevételt 

képvisel a WSH Kft. részére történő HPE szervercsomag beszerzés és tovább értékesítés 

is. A bevételek többi része olyan partnerektől realizálódott, akikkel hosszútávú, 
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eredményes kapcsolatot sikerült létesíteni és évek óta elégedett megrendelői a 

Kibocsátónak. 

182. A 2020-as üzleti évben a Kibocsátó eredményesen pályázott, és elnyerte a DKÜ 

központosított köszbeszerzésén, négy másik konzorciumi partnerrel közösen a 114 

milliárd forint értékű keretmegállapodás keretében informatikai szakértői és 

minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtásának lehetőségét az államigazgatási szektor 

részére. A Kibocsátó várakozása szerint a következő évek árbevétel növekedésének 10-

15%-át ez a központosított közbeszerzés keretében, a verseny újranyitása 

eredményeként megkötendő egyedi szerződés szerint nyújtandó szolgáltatás biztosítani 

fogja. 

183. A 2021. pénzügyi évben a Kibocsátónak sikerült a bevételeket tovább növelni 11,33%-

kal. Az árbevétel növekedése egyrészt a meglévő keretszerződések tárgyévi teljesítéséhez 

kapcsolódik, másrészt szolgáltatás nyújtását és eszközértékesítést is magába foglal. Az 

eszközök értékesítésének további jelentősége, hogy sikerült hozzá ún. (support) 

támogatási vagy hozzáadott szolgáltatási, illetve szoftverkövetési szerződéseket is kötni, 

ezért jövőbeni bevételek származnak majd eszközértékesítésből.  

184. 2021-ben megkezdődött az export értékesítés is, ami ugyan még csak az árbevétel 3%-

át teszi ki, de a jövőbeni várakozásokat alátámasztja és a követett stratégia 

megvalósulásának első eredményeit mutatja. 

Működési ráfordítások 

185. Az anyag jellegű ráfordítások alakulása főként az egyes kivitelezésekhez kapcsolódó 

termékértékesítéshez kapcsolódik. Összetett projektek esetén a komplex szolgáltatások 

része a továbbértékesített eszköz és szolgáltatás is. A jövőben az SaaS üzletág 

elindulásával feltehetően csökkeni fog az ilyen típusú ügyleteknek az aránya. 

Tételek (e Ft) 2019 

2020.05.22 

ViveTech 

Kft 

2020.12.31  

ViveTech Zrt 
2020* 2021 

Anyagköltség 5 580  1 900     5 180     7 080     6 024     

Igénybe vett szolgáltatások értéke 53 367     21 153     39 700     60 853     106 751     

Egyéb szolgáltatások értéke 3 486     2 248     2 986     5 234     8 382     

Eladott áruk beszerzési értéke 5 580      396 069     396 069     483 871     

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 18 642     86 667     125 718     134 385     12 960     

Anyagjellegű ráfordítások 81 075     33 968     569 653     603 621     617 988     
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186. A Kibocsátó a teljesítéseihez alvállalkozókat is igénybe vesz, ennek értéke a 2020. 

pénzügyi évben 126 millió Ft volt. A Kibocsátó legfontosabb partnerei a Novel PSH Kft., 

az Innocube Kft. és a 4Sales Kft. A 2021. pénzügyi évben az alvállalkozói szerződések 

értéke 67 millió Ft volt, legfontosabb partnerek a Novell PSH Kft., az Innocube Kft. és az 

Ingram Micro Kft. voltak. Az alvállalkozók aránya fokozatosan csökken a személyi 

állomány fejlesztésével arányosan és az elkövetkező időszakban. 

187. Az igénybe vett szolgáltatások korábbi évekhez képest mért nagyságrendi növekedése 

magába foglalja a „core” üzleten kívül, a Kibocsátó felkészülési folyamatát a nyilvános 

működéshez is. Ennek keretében a Kibocsátó a folyamatait racionalizálta és a működési 

tevékenységét bizonyos mértékben átszervezi, továbbá fejleszti. Ezek a tételek egyszeri 

hatásúak, és nem a rendszeres üzletmenet következménye. 

188. A Kibocsátó személyi jellegű költségeinek alakulása alapvetően a növekvő alkalmazotti 

létszámmal és az elmúlt időszak bérfejlesztéseivel van összefüggésben. Mivel a Kritikus 

Infrastruktúra szakértelem a kibervédelem területén kulcsfontosságú, ezért fontos a 

megfelelő személyi állomány biztosítása, melynek jelentős része értelemszerűen a 

bérezéssel összefügg. 

189. A Kibocsátó a munkaerő fejlesztés részeként 2021-ben jelentős bérfejlesztés hajtott 

végre, ami megjelenik a személyi jellegű ráfordítások összesített értékében. 

 

Tételek  2019 
2020.05.22 

ViveTech Kft 

2020.12.31 

ViveTech Zrt 
2020* 2021 

nem fizikai létszám (fő) 8  6  14  14  19 

átlagbér (Ft/fő/hó) 502 412  353 914  457 695  457 695  751 702 

Egyéb személyi jellegű 

kifizetés (E Ft/év) 354  121  1 616  1 737  1 971 

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai az 

összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 

Tételek (e Ft) 2019 
2020.05.22 

ViveTech Kft 

2020.12.31 

ViveTech Zrt 
2020* 2021 

Bérköltség 48 232 15 133 40 643 55 797 171 388 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 353 142 1616 1737 1971 

 Bérjárulékok 46 21 96 117 27 481 

Személyi jellegű ráfordítások 48 631 15 296 42 355 57 651 200 840 

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében 



Információs Dokumentum 

 

55 

 

4222589_v1.17 

Személyi jellegű 

ráfordítások 48 631  15 296  42 355  57 651 200 840  

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében 

 

190. A Kibocsátó számára kiemelt jelentőségű a munkavállalóinak egészsége, ezért a 

Medicover egészségügyi szolgáltatásait veszi igénybe. 

191. Értékcsökkenési leírások a jelentős mennyiségű szoftverekhez és szellemi termékekhez 

kapcsolódnak, amely a normális üzletmenet része. Ezen kívül egyéb berendezések is 

szerepelnek, amelyek döntő mértékben szintén a normál működéshez köthető tételeken 

jelentkeznek. Kiberbiztonsági cégként a Kibocsátó ingatlanokat és műszaki gépeket, 

berendezéseket elenyésző mértékben használ, aminek eredményeként ezeken keletkező 

értékcsökkenés is alacsony mértékű a szoftverekhez és hozzájuk kapcsolódó egyéb 

berendezésekhez viszonyítva. 

Adatok eFt-ban 2019 
2020.05.22. 

VVT Kft 
2020.12.31. 

VVT Zrt 
2020* 2021 

Immateriális javak értékcsökkenése 89 674  4 855  7 428  12 283  11 800  

Ingatlanok és kapcs. Vagyoni jogok 117  46  71  117  117  

Műszaki gép, berendezés, jármű 223  81  124  205  203  

Egyéb berendezés, jármű 10 094  3 343  5 115  8 458  13 064  

Értékcsökkenési leírás 100 107  8 326  12 738  21 063  25 184  

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 

Üzleti tevékenység eredménye, EBITDA 

192. Az üzleti tevékenység eredményén jól látszik a Kibocsátó növekedési képessége. 

Ugyanakkor fontos, hogy jelenleg az eredményt főként belföldi tevékenységből és a core 

üzletág projekt jellegű tevékenységéből érte el, amelyben az elnyert állami 

szerepvállalások nagy projektjei jelentős szerepet töltenek be. 

Adatok eFt-ban 2019 
2020.05.22. 

VVT Kft 
2020.12.31. 

VVT Zrt 
2020* 2021 

Bevételek összesen 259 829 62 945 812 499 875 444 974 671 

Anyag és személy jellegű ráfordítások összesen 
129 706 49 264 612 008 661 272 818 828 

Értékcsökkenési leírás 100 107 8 326 12 738 21 063 25 184 

Egyéb ráfordítások 14 116 2 903 46 007 48 911 5 126 

 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 900 2 453 141 746 144 198 115 971 

EBITDA 116 007 10 779 154 484 165 369 139 997 

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 
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193. Az export tevékenységből származó bevételek eredménye az üzemi eredményben még 

nem számottevő. A 2021. pénzügyi évben jelentősek a projektekhez kapcsolódó viszont-

értékesítések. A jövőben, mind a projektek tanácsadás, mind a hozzá kapcsolódó viszont-

értékesítések hatása feltehetően csökken az üzemi eredményen belül, ugyanakkor a 

szoftver, mint szolgáltatás értékesítése a jövőben várhatóan átveszi a helyét az üzemi 

eredmény szerkezetében. 

194. A 2021-es pénzügyi évben megjelenik az Igénybe vett szolgáltatásoknál bemutatott 

egyszeri tételek hatása az üzemi eredmény szintjén, ugyanakkor a Kibocsátó ebben az 

üzleti évben is a korábban elért nagyságrendi szintet tudta tartani. 

Pénzügyi eredmény 

195. A Kibocsátó eddigi Pénzügyi ráfordítások és bevételek soron nem mutatott ki jelentős 

értékeket, hiszen a finanszírozási szerkezetében a hitelek aránya, illetve a rendkívül 

kedvező alacsonyon kamatkörnyezet ezt nem indokolta. 

Adatok eFt-ban 2019 
2020.05.22. 

VVT Kft 
2020.12.31. 

VVT Zrt 
2020* 2021 

Pénzügyi műveletek bevételei  290  107  1 231  1 338 3 583 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 008  337 1 296  1 633 7 279 

    Ebből fizetett kamat 621  301 103 403 2 538 

Pénzügyi műveletek eredménye 2 718 230 -65  -295 -3 696  

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 

196. A Kibocsátó a stratégiaváltásához kapcsolódóan 2021-ben finanszírozó bankot váltott, 

és megnövelt hitelkerettel, de kedvezőbb finanszírozási feltételekkel folytatja a 

működést. Ráadásul a kockázati részben bemutatottak szerint (14.-17. bekezdések) a 

külső környezetváltozásból eredően a pénzügyi ráfordításokon a kamatkiadások 

várhatóan növekedhetnek. 

197. Mivel a Kibocsátónál eddig nem volt jelentős az export tevékenység, a Kibocsátó 

devizakitettsége nem volt jelentős, az árfolyam nyereség/veszteség hatása sem 

keletkezett lényeges mértékben, ezért a Kibocsátó jellemzően nem alkalmazott 

árfolyamfedezeti műveleteket az elmúlt években. Amennyiben a Kibocsátó export 

tevékenysége fokozódik, a jövőben szándékában áll fedezeti ügyleteket kötni, biztosítva 

az éves tervekhez igazodó deviza árfolyamváltozásból eredő kockázat csökkentését. 

Adózott eredmény 

198. Az elmúlt években a Kibocsátó folyamatosan eredményes volt, így adófizetési 

kötelezettségeinek is eleget tett. Az elmúlt évek gazdálkodásának eredményeként az 
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adózott eredmény szintet váltott és a 2019-es évi bázishoz képest nagyságrendi változást 

ért el.  

Adatok eFt-ban 2019 
2020.05.22. 

VVT Kft 
2020.12.31. 

VVT Zrt 
2020* 2021 

Adózás előtti eredmény 13 182 2 223  141 681 143 903 112 275 

Adófizetési kötelezettség 6 330 2 072  4 642 6 714 2 574 

Adózott eredmény 6 852 151  137 039 137 189 109 701 

EPS – Egy részvényre jutó adózott eredmény(Ft) - -  11,84 9,47 

* Az átalakulást követően a Kibocsátó és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai 

az összemérés, összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 

199. 2020-ról a 2021-es pénzügyi évre csökkenés következett be az adózott eredmény 

soron. Az e mögött meghúzódó folyamatok az üzemi eredmény leírásánál bemutatásra 

kerültek és részben egyszeri tételekből származnak. 

Befektetett eszközök 

200. Kiberbiztonsági cégként a befektetett eszközök között a szoftverek és hozzá 

kapcsolódó eszközök jelentős tételeket tesznek ki az eszközszerkezeten belül. A 

szoftverek különböző platformokból, keretrendszerekből állnak, továbbá megszerzett 

vagyoni értékű jogokból, mint kereskedési jogok, felhasználói licenc-ek, és védjegyekből 

állnak, így fontos részei a Kibocsátó működésének. Jól látható azonban, hogy az 

Immateriális javak és Befektetett pénzügyi eszközök aránya csökken a 

mérlegfőösszegben belül az idő előrehaladtával, mivel a 2020-as évben a megindított és 

még nyitott beruházások, K+F fejlesztés 2021. évben már a tárgyieszközök 82%-át teszi 

ki. 

Tételek 
2019 

 
(eFt) 

Összes 
eszközön 

belüli 
arány (%) 

2020 
 

(eFt) 

Összes 
eszközön 

belüli 
arány (%) 

2021 
 

(eFt) 

Összes 
eszközön 

belüli 
arány (%) 

I. Immateriális javak 363 785 28,1 120 593 23,3 108 832 8,25 

II. Tárgyi eszközök 28 029 5,9 34 736 6,7 261 693 20,03 

ebből: Beruházások   12 829 2,5 216 976 16,45 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 202 470 42,69 202 470 39,2 202 470 15,35 

201. A beruházás a Vivesec nevű, saját fejlesztésű szoftver kialakítása és fejlesztése, amely a 

kritikus infrastruktúra szolgáltatók számára képes biztosítani az ISO27001 

információbiztonsági szabvány egyszerű és költséghatékony bevezetését, támogatja a 

tanúsítást és a minőségirányítási rendszer működtetését, a kritikus infrastruktúra 

üzemeltetők kiber-fenyegetettségek elleni védekezését és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelést. A fejlesztés folyamata agilis elvekre épül, a mostani projektekben már 
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felmerült igényekhez igazítva. A beruházásban alvállalkozók, szoftverfejlesztők és 

tanácsadók is részt vesznek, de saját fejlesztések is zajlanak. Mindezeken kívül a piacra 

lépés feltételrendszerének a kialakítását is magába foglalja. 

202. A befektetett pénzügyi eszközök között a közös irányítású ViveLab Ergo Zrt. részvényei 

vannak. A ViveLab Ergo Zrt.-t a fenti 169-174. bekezdésekben mutattuk be, a ViveLab 

Platformot és az ERGO analízis csomagot pedig a 104-105. bekezdésekben. Jelenleg a 

Kibocsátó 43%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a ViveLab Ergo Zrt.-ben, de a 2022-es 

pénzügyi év első félévében újabb 6% megvásárlását tervezi, illetve az év második felében 

további, a meghatározó részesedés irányába mutató részvényhányad megszerzését is 

szeretné elérni. 

Forgóeszközök 

203. A Kibocsátó forgóeszközök állományában jelentős tételeket a vevőkövetelések adják, 

és főként az állami megrendelésekhez kapcsolódnak. Jellemzően év végi elszámolások 

történnek a közbeszerzéseken elnyert, főként pályázati forrásból megvalósuló állami 

beruházások esetében, amelyek a pályázati folyamatban elszámolás alatt év végi 

lehívásokból következnek, és a szállítók kiegyenlítése is év végéhez, vagy akár áthúzódó 

tételként jelentkezik, ahogy a 2020. pénzügyi évben a magas aktív időbeli elhatárolás. 

Tételek 2019 

Mérlegfő 
összeg 

arányában 
(%) 

2020 

Mérlegfő 
összeg 

arányában 
(%) 

2021 

Mérlegfő 
összeg 

arányában 
(%) 

B. Forgóeszközök 100 241  21,13 50 677  9,81  733 294  55,60  

I. Készletek   -   -   -   -   -  

II. Követelések  99 785  21,04  41 027  7,94  655 481  49,70  

III. Értékpapírok   -   -   -   -   -  

IV. Pénzeszközök 456  0,01  9 650  1,87  77 813  5,90  

C. Aktív Időbeli Elhatárolások 10 294  2,17  108 166 20,94  148  0,10  

204. Amennyiben a Kibocsátó stratégiaváltása sikeres lesz, és megnő a szoftveres 

szolgáltatás nyújtása a nemzetközi piacokon, akkor ez a szezonális hatás is várhatóan 

fokozatosan csökken az elkövetkező időszakokban. 

Források 

205. A Kibocsátó forrás szerkezete az elmúlt években jelentősen változott, egyrészről a saját 

tőke a 2019-es bázisról 48,99%-ot nőtt, amellett, hogy a mérlegfőösszeghez viszonyított 

aránya, tőkeemelés előtt 29,53%-ra csökkent a mérlegfőösszegen belül. A 2022-es 

pénzügyi év első felében újabb tőkeemelést tervez a Kibocsátó 100-200 millió forint 

közötti összegben, és a későbbi években is tervez tőkebevonást. Tőkeemelés történt a 

2020. pénzügyi évben is, amikor a társasági formaváltáskor a Kibocsátó 15,87 millió 
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forinttal megemelte az alaptőkét. A 2020. és 2021. pénzügyi évek adózott eredményei a 

Kibocsátó saját tőke értékéhez jelentős mértékben hozzájárultak. 

Források (e Ft-ban) 2019 

Mérleg- 
főösszeg 

arányában 
(%) 

2020 

Mérleg- 
főösszeg 

arányában 
(%) 

2021 

Mérleg- 
főösszeg 

arányában 
(%) 

D. Saját tőke 261 383 55,11 278 574 53,92 388 275 29,72 

I. Jegyzett tőke 100 000 21,08 115 870 22,43 115 870 8,87 

II. Tőketartalék  0,00 24 130 4,67 24 130 1,85 

III. Eredménytartalék 154 030 32,47 1 535 0,30 4 311 0,33 

IV. Lekötött tartalék 501 0,11 - 0,00 134 263 10,28 

V. Adózott eredmény 6 852 1,44 137 039 26,52 109 701 8,40 

E. Céltartalékok  0,00 17 996 3,48  0,00 

F. Kötelezettségek 211 774 44,65 158 674 30,71 852 840 65,28 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 164 2,56 14 989 2,90 22 355 1,71 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 199 610 42,08 143 685 27,81 830 485 63,57 

G. Passzív Időbeli Elhatárolások 1 163 0,25 61 398 11,88 65 322 5,0  
Források összesen 474 320 100,00 516 642 100,00 1 306 437 100,00 

206. A kötelezettségek állománya 2021-ben változik meg lényegesen, és a korábbi év 

30,71%-ról a forrásszerkezeten belül 65,52%-ra emelkedik. A 2022. pénzügyi évben 

tovább folytatódik a Kibocsátó tőkeemelése még a Részvények Xtenden történő 

regisztrációját megelőzően, ami befolyásolja a saját tőke arányát, stabilizálva azt. A rövid 

lejáratú kötelezettségek döntő mértékben a szállítók felé fennálló kötelezettségek. 

Cash Flow 

207. Cash Flow kimutatás a Kibocsátó Zrt.-ként való működése időszakában készült, ami azt 

mutatja, hogy 2021-re sikerült a szokásos üzlet területen már pozitív cash flow-t elérni. 

Ugyan jelentős a beruházás miatt a befektetési cash lekötés, de a jövőben szabad 

pénzáramlás is ennek a területnek a sikerétől nagyban függ. 

CF kimutatás  
fő tételei (e Ft) 

2020 2021 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 181 884 83 172 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -14 530 -234 879 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -158 043 219 870 

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 9 311 68 163 

208. A pénzügyi eszköz változás mind a két évben pozitív, de az új hitelkeret bevonása 

jelentős hatással van a 2021. évi szabad pénzeszközök mennyiségére. 

Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő befektetéseiről és jövőbeli 

beruházásairól és befektetéseiről 
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Vivesec SaaS szoftver fejlesztési beruházás 

209. A Kibocsátónál jelenleg is folyamatban van a Vivesec SaaS szoftver fejlesztése, amelyre 

vonatkozó részletes leírást az Információs Dokumentum 128-135. bekezdései 

tartalmaznak. 

A Kibocsátó részesedése a ViveLab Ergo Zrt.-ben 

210. A Kibocsátó a ViveLab Ergo Zrt.-ben jelenleg 43%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. 

A Kibocsátó a tervei szerint a 2022. pénzügyi év első felében további 6% részesedést fog 

szerezni, majd a 2022. pénzügyi év második felében újabb részesedések megvásárlásával 

többségi tulajdont elérését célozza meg. 

További beruházások és részesedések 

211. Jelenleg a Kibocsátó egyéb befektetéssel és beruházással nem rendelkezik, azonban 

tervei között szerepel további terjeszkedés és bővülés mind új üzletágak irányában saját 

teljesítményű fejlesztések formájában, mind esetleges részesedések megvásárlásával, 

amelyek további vertikális és horizontális bővülésre adnak lehetőséget a Kibocsátó 

számára.  

Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, 

lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások) 

212. A Kibocsátó a finanszírozáshoz a saját tőke mellett banki hiteleket és tagi kölcsönöket 

vett igénybe.  

Banki hitelek 

213. A Kibocsátó 2021. január 7-án kötött hitelszerződést a CIB Bank Zrt.-vel, ami alapján az 

MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében a bank 97.000.000 Ft összegű hitelkeret 

rendelkezésre tartását vállalta a Kibocsátó részére 2024. január 7. napjáig a Kibocsátó 

működésének finanszírozása céljából. A szerződés hatálya alatt a Kibocsátó a teljes 

hitelkeretet lehívta. A Kibocsátó a kölcsönt visszafizette, a hitelszerződés 2021. december 

21-én megszűnt. 

214. A Kibocsátó 2021. január 7. napján kötött Bankgarancia-és akkreditív 

kölcsönszerződést a CIB Bank Zrt.-vel, ami alapján a CIB Bank Zrt. 20.000.000 Ft összegű 

bankgarancia keretet biztosított a Kibocsátó számára 2022. január 7. napjáig. A szerződés 

alapján bankgarancia kibocsátására nem került sor, a szerződés 2021. december 27-én 

megszűnt. 
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215. A Kibocsátó 2021. december 10. napján rulírozó kölcsönszerződést kötött a Budapest 

Bank Zrt.-vel, amely alapján a bank a Kibocsátó részére 220.000.000 Ft összegű rulírozó 

kölcsönt nyújtott a Kibocsátó CIB Bank Zrt.-vel megkötött hitelszerződése alapján 

fennálló tartozások visszafizetésére, valamint likviditás finanszírozási céllal. A 

rendelkezésre tartás lejárata: 2022. december 2.  

216. A Kibocsátó 2021. november 26-án folyószámlakölcsön szerződést kötött Széchenyi 

Kártya Újraindítási Program keretében a Budapest Bank Zrt.-vel. A kölcsön összege 

100.000.000 Ft, lejárata 2023. november 24.  

217. A Next Step Energy Kft. 2017. szeptember 4. napján kelt kölcsönszerződés alapján 

10.000.000 Ft kölcsönt nyújtott a Kibocsátó részére évi 6 %-os kamattal 2018. december 

31-i lejárattal. A Kibocsátó a kölcsönt visszafizette és a kamatot megfizette.  

Lízingszerződések 

218. A Kibocsátó három darab gépjármű finanszírozását lízingkeretében biztosítja. 

Merkantil Bank Zrt.-vel 2018. július 20. napján kötött nyílt végű, változó kamatozású 

lízingszerződés alapján a lízing futamideje 48 hónap, a finanszírozott összeg 26.745.000,- 

Ft. 

219. A CIB Lízing Zrt.-vel 2021. május 13. napján kötött nyílt végű fix kamatozású 

lízingszerződés futamideje 36 hónap, a finanszírozott összeg: 24.900.000,- Ft. A CIB Lízing 

Zrt.-vel megkötésre került másik nyílt végű, fix kamatozású lízingszerződés futamideje 

szintén 48 hónap, a finanszírozott összeg 15.500.000,-Ft. 

Tagi kölcsönök 

220. Szeredy Csaba 2013. január 4. napján kelt kölcsönszerződés alapján 1.000.000 Ft tagi 

kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2018. december 31-i visszafizetési határidővel. 

221. Szeredy Csaba 2014. január 6. napján kelt kölcsönszerződés alapján 80.000.000 Ft tagi 

kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2018. december 31-i visszafizetési határidővel. 

222. Szeredy Csaba 2015. augusztus 26. napján kelt kölcsönszerződés alapján 80.000.000 Ft 

tagi kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2016. december 31-i visszafizetési határidővel. 

223. Szeredy Csaba 2019. augusztus 1. napján kelt kölcsönszerződés alapján 10.000.000 Ft 

tagi kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2019. december 31-i visszafizetési határidővel. 

224. Márton Miklós Csongor 2016. szeptember 27. napján kelt kölcsönszerződéssel 

30.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2017. december 31-i visszafizetési 

határidővel. 
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225. Márton Miklós Csongor 2016. szeptember 27. napján kelt kölcsönszerződéssel 

30.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2018. december 31-i visszafizetési 

határidővel. 

226. Márton Miklós Csongor 2019. augusztus 1. napján kelt kölcsönszerződéssel 20.000.000 

Ft tagi kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2019. december 31-i visszafizetési határidővel. 

227. Ördög László 2016. szeptember 27. napján kelt kölcsönszerződéssel 2.000.000 Ft tagi 

kölcsönt nyújtott a Kibocsátónak, 2017. december 31-i visszafizetési határidővel. 

228. A tagi kölcsönök visszafizetésre kerültek. 

Támogatás 

229. A Kibocsátó 2020. május 1. napján a Budapest Főváros Kormányhivatalával kötött 

hatósági szerződés alapján kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett 

munkavállalóinak bértámogatása program keretében 5 fő munkavállaló 

foglalkoztatásához támogatást vett igénybe azzal, hogy a támogatás teljes időtartamára 

legfeljebb 3.320.100 Ft támogatásra volt jogosult. 

TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK BEMUTATÁSA 

Tulajdonosok 

230. A Kibocsátó 5 %-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező 

részvényesei a Kibocsátó Információs Dokumentum keltének napján hatályos 

részvénykönyve szerint:  

1. Antroposz 

Vagyonkezelő Zrt. 

1118 Budapest, Szüret utca 15. 

2. Márton Miklós 

Csongor 

2040 Budaörs Som utca 8 

3. Rádai Róbert 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 146. 

4. Ördög László 1025 Budapest, Törökvész út 76/B 

231. A Kibocsátó 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró részvényesei nem 

rendelkeznek eltérő szavazati jogokkal. 

Igazgatóság 

232. A Kibocsátónál az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Zrt. Alapszabály 

szerint Vezérigazgató jár el. A vezérigazgató: Márton Miklós Csongor.  
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233. A Vezérigazgató rövid szakmai önéletrajza: lásd alább az Igazgatóság tagjainak 

szakmai önéletrajzai között a 236. bekezdés (a) pontban. 

234. A Vezérigazgató ellen az elmúlt 3 évben nem volt folyamatban a szakmai 

tevékenységével kapcsolatos eljárás. 

235. A Kibocsátó Közgyűlése 2022. február 3-án döntött a részvénytársaság működési 

formájának nyilvánossá válásáról, a Kibocsátó igazgatósági tagjai megválasztásáról és az 

Nyrt. Alapszabály elfogadásáról. A Kibocsátó a Ctv. 52. § (1)-(2) bekezdése alapján a 

vonatkozó változásbejegyzési kérelmet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére 

benyújtotta, amely a Cg.01-10-140801/62. számú végzésével 2022. február 8-án döntött 

a változások bejegyzéséről, azzal, hogy azok a Részvények Xtenden történő 

regisztrációjával lépnek hatályba. Ennek megfelelően az Igazgatóságra vonatkozó 

szabályok és az Igazgatóság tagjainak megválasztása az Xtend regisztrációval lépnek 

hatályba. 

236. Az Igazgatóság tagjai: Márton Miklós Csongor, Rádai Róbert, Tolmár Gergely 

Az Igazgatóság tagjainak szakmai önéletrajzai:  

(a) Márton Miklós Csongor szakmai önéletrajza: 

Márton Miklós Csongor tanulmányait a szegedi Deák Ferenc Kéttannyelvű 

Gimnáziumban, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

Külgazdasági és Európai Uniós Szakirányain végezte. Több mint 20 éves főleg 

kereskedelmi és marketing szakmai pályafutása alatt 8 éven át a Novell 

multinacionális szoftvergyártónál és hazai tanácsadó lányvállalatánál épített 

üzleti kapcsolatokat a kiemelt stratégiai partnerekkel mind a piaci, mind a 

közigazgatási szektorban. Ezt követően majd 10 éven át a hazai informatikai 

biztonsági piac zászlóshajójánál, a Kürt Zrt.-nél vezette a kereskedelmi és 

marketing területet üzleti vezérigazgató-helyettesként. A Kürt Zrt.-nél a közel-

keleti és az ázsiai terjeszkedési törekvéseket támogatta, képviselve a céget a 

nemzetközi tárgyalásaiban. Hat éve, 2016-ban csatlakozott a Kibocsátó 

jogelődjéhez meghatározó tulajdonosként, majd 2020-ban vezérigazgatóként 

a Kibocsátó operatív irányítását is átvette. Átfogó tapasztalatokkal rendelkezik 

szakértői szoftverek fejlesztésében, piacra vitelében, illetve az ezekhez 

kapcsolódó, nagy hozzáadott értékű szakértői szolgáltatások értékesítésben. 

Tárgyalási szintű angol és spanyol nyelvtudással rendelkezik.  

(b) Rádai Róbert szakmai önéletrajza: 
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Rádai Róbert tapasztalt tanácsadó, aki főként az információtechnológia, IT- 

biztonsági és szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. IT-stratégiában, 

menedzsmentben, projektportfólió menedzsmentben, szoftverfejlesztésben és 

üzleti folyamatok fejlesztésében jártas. Tanulmányait 1994-től 1998-ig a Gábor 

Dénes Főiskolán folytatta informatikus mérnök képzés keretében, majd a 

Miskolci Egyetem Mérnök-informatikus képzésén 1998-tól 2002-ig. 2008-ban 

a Project Management Institute-on Project Management Professional (PMP) 

képesítést szerzett, 2009-ben az Euro-Contact Business Schoolon folytatott 

tanulmányokat. 1995-től 2002-ig szoftverfejlesztő, 2003-2009-ig az Allround 

Informatika Kft.-nél fejlesztés üzletág vezető, projektiroda vezető, ennek 

keretében a szoftverfejlesztési üzletágat vezeti, projektiroda kialakításáért és 

vezetéséért felel, fejlesztési projekteket vezet és részt vesz fejlesztési 

projektekben. 2010 és 2014 között a 4Sales Systems Kft.-nél igazgatóhelyettes, 

a projektmenedzsment üzletág operatív irányításáért felel, Európai Uniós 

finanszírozású kutatás-fejlesztési és szoftver beruházási IT projekteket vezet. 

2014-2017 között szabadúszóként szoftver termékfejlesztési projekteket vezet, 

Európai Uniós finanszírozású kutatás-fejlesztési és szoftver beruházási IT 

projekteket vezet és projektmenedzsment tanácsadást nyújt. 2017-től 2020-ig 

a Kibocsátónál megbízott üzletág vezetési tanácsadóként üzletág 

kialakításában nyújt tanácsot, vezető tanácsadói feladatokat lát el. 2020-2021-

ben a Kibocsátó operatív igazgatója, vezető tanácsadó, ennek keretében 

üzletág irányítási tanácsadással, a termékfejlesztés operatív irányításával, 

operatív igazgatói tevékenységet lát el. 2021-ben a Kibocsátó megbízott 

tanácsadójaként folytatja a korábbi tevékenységeket a Kibocsátónál. 2022. 

február 1-jétől a Kibocsátó operatív igazgatója. 

(c) Tolmár Gergely szakmai önéletrajza: 

Tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdasági Agrármérnök Karán folytatta, 

ahol 2000-ben HR szakirányon szerzett diplomát, majd 2006-ban a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Master of Business Administration 

szakon. 2000. szeptemberétől 2002. júniusig a Job Kft. tanácsadójaként 

személyzeti tanácsadói projekteket menedzsel, interjúk és interjú riportok 

készítésével foglalkozik és az asszisztens munkáját támogatja. 2002. júliusától 

2007. májusig a Tolmár Biztonságtechnikai Kft. értékesítési vezetőjeként fizikai 

biztonsági megoldások (beléptető rendszerek, széfek, fémdetektorok) 

értékesítésével, szállítmányozási feladatok szervezésével és marketing 

tevékenységgel foglalkozik. 2007. június és 2009. augusztus között a Xerox 

Magyarország Kft.-nél key account managerként nyomtatási és nyomdai 

szolgáltatások értékesítéséért felel, valamint az ügyfeleknél bővülési 

lehetőségek felkutatásáért. 2009. szeptember és 2011. december között a Kürt 
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Zrt.-nél account manager, illetve nemzetközi sales managerként 

információbiztonsági szolgáltatások értékesítéséért felel, valamint a cég 

képviseletét látja el a Közel-keleti piacnyitás feltérképezése során. 2021. 

januártól 2019. májusig az Oracle Hungary Kft.-nél key account managerként 

feladata a kiemelt ügyfeleknél új üzleti lehetőségek felkutatása (technológia, IT 

biztonság és tanácsadás területén), részt vesz EU finanszírozott projektek 

tervezésében és végrehajtásában, valamint 2013 és 2015 között 

információbiztonsági megoldások Csehországban és Szlovákiában történő 

értékesítéséért felel. 2019. júniusától a Microsoft Magyarország Kft. senior 

account executive beosztásban felel kiemelt kormányzati ügyfelek teljeskörű 

kiszolgálásáért, felhőalapú megoldások megismertetéséért. Feladata a 

biztonsági aggályok kezelése, új üzleti lehetőségek felkutatása, és az account 

csapat koordinációja. Tolmár Gergely 2022. márciusától a Kibocsátó 

kereskedelmi igazgatója. Angolul tárgyalási szinten, németül alapfokon beszél. 

237. Az Igazgatóság tagjai ellen az elmúlt 3 (három) évben nem volt folyamatban a szakmai 

tevékenységükkel kapcsolatos eljárás. 

A Kibocsátó Nyrt. Alapszabályában az Igazgatóságra vonatkozó főbb rendelkezések:  

238. A Kibocsátó ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma: 3-5 

(három-öt) fő. 

239. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) év határozott időre. 

240. Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az Igazgatóság tagjainak 

egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását részletesen az Igazgatóság ügyrendje 

határozza meg. 

241. A Kibocsátó törvényes képviseletét az Igazgatóság tagjai látják el. 

242. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre: 

(a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolónak, valamint az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése, 

(b) döntéshozatal a közgyűlés felhatalmazása esetén, annak keretei között 

(c) saját részvény megszerzéséről,  

(d) osztalékelőleg fizetéséről, valamint  

(e) az alaptőke felemeléséről, 
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(f) közbenső mérleg elfogadása a közgyűlés felhatalmazása esetén a saját 

részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének 

az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan, 

(g) a Kibocsátó képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

(h) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Kibocsátó vagyoni 

helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, míg 

negyedévente a Felügyelőbizottság részére, 

(i) a Kibocsátó üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, 

(j) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása,  

(k) a Kibocsátó szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

(l) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló 

bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak 

megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,  

(m) leányvállalat alapításának, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, 

jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala, 

(n) más gazdasági társaságban való társasági részesedés megszerzéséhez, 

átruházásához kapcsolódó döntés meghozatala, 

(o) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre 

létrejövő szerződés megkötése, 

(p) a Kibocsátó részvényeinek külföldi tőzsdére való bevezetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala, 

(q) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, 

(r) részvénykönyv vezetése, részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás adása, 

(s) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés 

a Kibocsátó mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt, 

(t) a részvényesnek a Kibocsátó irataiba történő betekintése engedélyezése, 

(u) a Kibocsátó terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítése, 

(v) a Kibocsátó fő célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása, 
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(w) a Kibocsátó középtávú és éves üzleti tervének kidolgozása, 

(x) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása, 

(y) a vezető állású munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 

(z) a Kibocsátót érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal 

(ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet 

nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint az Nyrt. Alapszabály 7.2 

(m). pont szerinti alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály 

rendelkezésnél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az 

Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre, 

(aa) döntés az Nyrt. Alapszabály 7.2(i) pont hatálya alá nem tartozó vezető állású 

munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek 

megállapításáról. 

243. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint 

fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további 

szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. 

244. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő 

olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint 

a Kibocsátó. 

245. A Kibocsátó cégjegyzésére jogosult:  

(a) az Igazgatóság tagjai közül bármely tag önállóan, 

(b) a Kibocsátó Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági 

munkavállaló együttesen. 

246. A Kibocsátó cégjegyzése úgy történik, hogy a Kibocsátó kézzel vagy géppel előírt, 

előnyomott, vagy nyomtatott cégnevénél a jogosult aláír. 

Egyéb testületi vezetés, felügyelőbizottság 

Közgyűlés 

247. A közgyűlés a Kibocsátó legfőbb szerve. 

248. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a Kibocsátó székhelyére. 
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A Közgyűlésre vonatkozó, a Kibocsátó Zrt. Alapszabálya szerinti szabályok: 

249. A közgyűlés a Kibocsátó legfőbb szerve.  

250. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére 

vagy telephelyére. 

251. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a 

részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató 

hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni. 

252. A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal is határozhat. 

253. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a 

közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével 

arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására 

az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza. 

254. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés 

nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben 

a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem 

határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, 

de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap. 

255. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem 

rendelkezik. 

256. A közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz (a Microsoft Teams) igénybevétele útján is 

megtartható. 

257. Ebben az esetben a részvényeseknek elektronikus levél útján az Alapszabály szerinti 

határidőben megküldésre kerül az online közgyűlés meghívója a napirendi pontokkal, 

valamint az online közgyűlés Teams-linkje. Az online (vagy konferencia) közgyűlésen a 

levezető elnök ellenőrzi a bejelentkezett részvényesek személyazonosságát, és 

meggyőződik arról, hogy kizárólag a közgyűlésen részvételre jogosult személyek vannak 

jelen. A résztvevők kamerája és mikrofonja mindvégig bekapcsolt állapotban kell legyen, 

mert így egyszerre biztosított a hang- és képfelvétel egyidejű továbbítása úgy, hogy 

minden tag minden taggal képes kommunikálni, és minden kommunikációt minden 

résztvevő egyidejűleg követhet, bármihez hozzászólhat, minden hozzászólást 

figyelemmel kísérhet. Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésről kép-

és hangfelvétel készül, melyet a vezető tisztségviselő köteles a Kibocsátó székhelyén 5 

(öt) éven át megőrizni és bármely részvényes kérésére hozzáférhetővé tenni. A vezető 
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tisztségviselő az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésről 8 (nyolc) 

napon belül írásbeli kivonatot készít, és azt aláírásával látja el. Amennyiben a közgyűlésen 

olyan határozat született, amely a cégjegyzékbe bejegyzett adat módosításának 

kötelezettségét vonja maga után, úgy a vezető tisztségviselő aláírásával ellátott kivonat 

kerül cégbírósági benyújtásra a legfőbb szerv üléséről készült jegyzőkönyvként. 

A Közgyűlésre vonatkozó, a Kibocsátó Nyrt. Alapszabálya szerinti szabályok: 

258. A közgyűlés a Kibocsátó legfőbb szerve. 

259. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal az alábbi kérdésekben: 

(a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Nyrt. Alapszabály megállapításáról 

és módosításáról, ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, 

fióktelepeket és – a főtevékenységet nem érintve – a tevékenységi kör módosítását 

és az Nyrt. Alapszabály 7.2. (m). pont szerinti alaptőke felemelést, 

(b) döntés a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról, 

(c) a Kibocsátó átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, 

(d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes 

részvényfajták, osztályok kialakítása, 

(e) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és 

leszállításáról, 

(f) a Kibocsátó részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való 

kivezetés elhatározása, 

(g) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, 

valamint a Kibocsátó Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, 

díjazása, 

(h) döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról, 

(i) döntés az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a 

vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes – ha nem tagjai a Kibocsátó 

ügyvezető vagy felügyeleti testületének - hosszú távú díjazásának és ösztönzési 

rendszere irányelveinek megállapításáról, 

(j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, 

(k) hatályos jogszabályok szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott 

eredmény felhasználásáról, 
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(l) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, 

(m) döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelése kapcsán, 

(n) döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről, 

(o) döntés a Felügyelőbizottság beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról, 

(p) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és 

az Igazgatóság részére megadható felmentvényről, 

(q) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, 

(r) véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Politikáról annak jelentős 

változása esetén, de legalább négyévente, 

(s) véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó Javadalmazási 

Jelentésről, 

(t) döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az Nyrt. Alapszabály a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

260. Évente legalább egy rendes közgyűlést kell tartani. Az éves rendes közgyűlést az 

Igazgatóság hívja össze. 

261. Az éves rendes közgyűlés napirendjében szerepel az Igazgatóság előző üzleti évben 

végzett munkájának értékelése és a közgyűlés határoz az Igazgatóság részére megadható 

felmentvény tárgyában. 

262. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A 

rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó 

körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. 

Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha: 

(a) azt az előző Közgyűlés elrendelte, 

(b) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság vagy az Állandó 

Könyvvizsgáló indítványozza, 

(c) a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkező részvényes azt - az ok és cél 

megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri, 

(d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Kibocsátót, 
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(e) az Igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent, 

(f) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent, 

(g) az Audit Bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent, 

(h) új Állandó Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé, 

(i) a Kibocsátó saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 

csökkent, 

(j) a Kibocsátó saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá 

csökkent,  

(k) a Kibocsátót fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, 

ha vagyona tartozásait nem fedezi, 

(l) a Kibocsátó részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 

állásfoglalás miatt szükséges, 

(m) a döntés az Nyrt. Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi, 

(n) a jogszabály előírja. 

263. A közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét az Igazgatóság határozza meg. A közgyűlés 

a Kibocsátó székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az 

Igazgatóság határozza meg.  

264. Az Igazgatóság határozata esetén a közgyűlésen a részvényes személyes megjelenés 

helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehet, a közgyűlés 

konferencia-közgyűlés keretében is megtartható.  

265. A közgyűlést annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a 

Kibocsátó hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint hirdetmény útján kell összehívni. 

Ha a Kibocsátó részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 

állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a 

befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a 

közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni. 

266. A hirdetmény tartalmazza:  

(a) a Kibocsátó cégnevét és székhelyét, 

(b) a közgyűlés időpontját és helyét, 
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(c) a közgyűlés megtartásának módját, konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés 

lebonyolításához használt elektronikus hírközlő eszköz hozzáférésének adatait 

(alkalmazás megjelölése, ahhoz való hozzáférés, telefonszám, betárcsázási vagy 

belépési kód), 

(d) a közgyűlés napirendjét, 

(e) a szavazati jog gyakorlásához az Nyrt. Alapszabályban előírt feltételeket, 

(f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és 

idejét, 

(g) tájékoztatást arról, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, 

illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő időpontját 

megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni, 

(h) tájékoztatást arról, hogy 

(i) a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek 

nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza, 

(j) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett 

személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, 

(k) a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a 

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt 

vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja, 

(l) a felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó 

jog gyakorlásához az Nyrt. Alapszabályban előírt feltételeket, 

(m) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek és a 

közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege 

elérhetőségének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Kibocsátó 

honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást, 

(n) konferencia-közgyűlés esetén a tájékoztatást arról, hogy azoknak a 

részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő személyes megjelenéssel vesznek 

részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell 

jelenteniük a Kibocsátónak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a 

Kibocsátót határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a 

közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt. 
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267. A Kibocsátó a honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal 

nyilvánosságra hozza, és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra 

hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi 

(a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok 

arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra 

vonatkozó külön összesítéseket, 

(b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra 

vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, 

(c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat 

közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek. 

268. A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 

(harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a 

Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, a Kibocsátó által a részvények 

BÉT Xtenden való regisztrációjához igénybe vett kijelölt tanácsadónak (Kijelölt 

Tanácsadó), valamint a BÉT-nek. 

269. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) 

rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely 

kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben 

határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés 

összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a 

napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják 

akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a 

javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt 

kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 

270. A közgyűlés ülés tartásával határozhat. Nincs helye írásbeli határozathozatalnak.  

271. A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen. A konferencia-közgyűlés olyan 

telekommunikációs eszköz (pl. MS Teams, Zoom vagy Webex meeting) igénybevételével 

történhet, amely lehetővé teszi a közgyűlésen résztevő személyek egyidejű, korlátozástól 

mentes részvételét, a kép és a hang valós idejű, kétirányú, korlátozástól mentes 

közvetítését, valamint a kép és a hang folyamatos rögzítését. Konferencia-közgyűlés 

esetén a Kibocsátó - a közgyűlés elnöke útján - a szavazást követően közvetlenül 

elektronikus visszaigazolást küld a részvényes, illetve a meghatalmazott részére a 

szavazat leadásáról.  
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272. Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek szabadon dönthetnek a saját részvételük 

módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő személyes 

megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legkésőbb a közgyűlés napja előtt öt (5) 

nappal be kell jelenteniük a Kibocsátónak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról 

a Kibocsátót határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen 

elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt. Az elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével összefüggésben a Kibocsátónál felmerülő költségeket a 

Kibocsátó viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.  

273. Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább egy (1) 

százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől 

vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - 

írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés személyes megjelenéssel történő 

megtartását. 

274. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit 

legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a 

részvénykönyvbe bejegyeztek.  

275. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen 

minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A 

részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását 

nem teljesítette. 

276. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a 

részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit 

Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is 

képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti 

meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a 

határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást 

közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Kibocsátóhoz 

benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Kibocsátóval szemben csak akkor hatályos, 

ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra 

való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének 

benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó 

szabályt kell alkalmazni.  

277. A Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Kibocsátóval 

szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe 

való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a 

Kibocsátó felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a 
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vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem 

jogosult. 

278. A Kibocsátó a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től 

tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a 

közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra 

eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata 

tartalmazza. A Kibocsátó a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat 

a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) 

munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt 

követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a 

közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. 

279. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés 

nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben 

a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem 

határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell 

eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap. 

280. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A 

felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet 

ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. 

281. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell 

tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), 

részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés 

időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a 

közgyűlés elnöke és a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával 

hitelesíti.  

282. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésre belépő részvényes, illetve 

meghatalmazott a belépéskor köteles a kép és a hang egyidejű közvetítését lehetővé 

tenni, a nevét, illetve a meghatalmazott a képviselt részvényes nevét (cégnevét) közölni. 

Amennyiben a részvényes, illetve a képviselő a személyazonosságát nem tudja igazolni, 

a részvényes, illetve a meghatalmazott a konferencia-közgyűlésen nem vehet részt. 

283. A konferencia-közgyűlésen részt venni kívánó részvényes köteles a részvételéhez 

szükséges technikai feltételekről (így különösen: Internet kapcsolat) maga gondoskodni, 

akként, hogy a konferencia-közgyűlés teljes időtartama alatt a részvényesről a kép-, 

illetve hang közvetítése és rögzítése folyamatos és akadálytalan legyen. Amennyiben a 
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részvényesről a kép, vagy a hang közvetítése akadályozott, úgy kell tekinteni, hogy a 

részvényes a konferencia-közgyűlésről, vagy annak adott részéről távozott. 

284. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza: 

(a) a Kibocsátó cégnevét és székhelyét; 

(b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét; 

(c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

és a szavazatszámlálóknak a nevét; 

(d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

(e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, 

amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen 

szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok 

és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. 

285. A konferencia-közgyűlésről a jegyzőkönyvet az arról készült felvétel alapján az 

Igazgatóság készíti el és az Igazgatóság hitelesíti.  

286. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre 

megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti. 

287. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlés a teljes időtartama alatt 

folyamatos rögzítésre kerül.  

288. Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, valamint a 

konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésről készült felvételt adathordozón 

a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 

289. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését 

követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. 

290. A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza, 

amennyiben a Ptk. vagy az Nyrt. Alapszabály másként nem rendelkezik. 

291. A közgyűlés legalább 3/4-edes (háromnegyedes) szótöbbséggel határoz az alábbi 

kérdésekről: 

(a) az Nyrt. Alapszabály módosításáról, 

(b) a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról, 



Információs Dokumentum 

 

77 

 

4222589_v1.17 

(c) a Kibocsátó részvényeinek bevezetéséről szabályozott piacra, illetve az onnan 

való kivezetésről, 

(d) a Kibocsátó átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszűnéséről, 

(e) a Kibocsátó alaptőkéjének leszállításáról. 

292. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntése alapján az 

alábbi módokon történhet: 

(a) az Igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, 

(b) kézfelemelés útján, 

(c) szavazógéppel, 

(d) konferencia-közgyűlés esetén a részvényes, illetve meghatalmazott a 

szavazatát (i) a képi megjelenítés biztosításával egyidejűleg, kézfelemeléssel 

megerősített, szóbeli igen/nem/tartózkodom kijelentéssel adja meg, vagy (ii) a 

konferencia-közgyűlés határozhat arról, hogy a konferencia-közgyűlésen a 

szavazás a konferencia-közgyűlés megtartására szolgáló alkalmazás szavazást 

lehetővé tevő funkciója használatával történjen. A Kibocsátó - a közgyűlés 

elnöke útján - a konferencia-közgyűlésen a részvényes vagy a meghatalmazott 

által az előző (i)-(ii) pontok szerint leadott szavazatról közvetlenül a szavazat 

leadását követően visszaigazolást küld a részvényes, illetve a meghatalmazott 

részére, 

(e) a közgyűlés által meghatározott egyéb módon. 

293. A közgyűlés olyan határozatot, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot 

hátrányosan módosít, vagy az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról dönt, az 

Alapszabályban az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályok 

betartásával és az érintett részvénysorozat megjelent részvényesei által leadott 

szavazatoknak az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályai szerint 

(részvénysorozatonkénti hozzájárulás) hozhat. 

294. A közgyűlés a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével választja meg a közgyűlés 

tisztségviselőit, azaz a közgyűlés levezető elnökét (a közgyűlés elnöke), a 

jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, és a szavazatszámlálókat. A közgyűlés 

elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyűlés. Konferencia-

közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlés az Alapszabály 9.3(d) pontjában rögzített 

módon választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azzal, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt 

nem kell választani. 
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295. A közgyűlés elnöke dönt a szavazás módjáról az Nyrt. Alapszabályban foglaltakkal 

összhangban, megállapítja a szavazás eredményét, valamint dönt a részvényest megillető 

felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. Konferencia-közgyűlés esetén 

a közgyűlés elnöke az Nyrt. Alapszabály 9.3(d) pontjában rögzített módon leadott és a 

szavazatszámlálók által megszámolt szavazatok alapján állapítja meg a szavazás 

eredményét és egyúttal közli azt a résztvevőkkel. Konferencia-közgyűlés esetén a 

részvényes a közgyűlés elnöke felé jelzi, hogy élni kíván a felszólalási, illetve javaslattételi 

jogával, aki köteles azt biztosítani. 

296. A közgyűlés elnökének feladatai: 

(a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát, 

konferencia-közgyűlés esetén megállapítja a részvényesek, illetve a 

részvényesek képviselőinek, valamint egyéb megjelent személyeknek a 

személyazonosságát, 

(b) a jelenléti ív alapján megállapítja a közgyűlés határozatképességét, illetve 

határozatképtelenség esetén a közgyűlést elhalasztja a megismételt 

közgyűlésre vonatkozó előírások szerint, 

(c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a 

szavazatszámlálók és a jegyzőkönyvvezető személyére, 

(d) vezeti a tanácskozást, gondoskodik a közgyűlés rendjének fenntartásáról, 

(e) szükség esetén - mindenkire kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az 

egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát, 

(f) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a közgyűlés 

határozatát, 

(g) konferencia-közgyűlés esetén gondoskodik a szavazásról szóló visszaigazolás 

részvényesek, illetve meghatalmazottak részére történő megküldéséről, 

(h) szünetet rendelhet el, 

(i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, a 

konferencia-közgyűlésről a kép-, és hangfelvétel folyamatos rögzítéséről, 

(j) berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma 

megtárgyalásra került. 

297. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság 

tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez 
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hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Kijelölt Tanácsadó és a BÉT képviselője a 

közgyűlésen felszólalhat. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésen való 

részvételre, a személyazonosság ellenőrzésére, valamint a hozzászólási, indítványtételi 

jog gyakorlására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandóak az előzőekben 

felsorolt személyekre is. 

298. A Kibocsátó köteles a honlapján nyilvánosságra hozni  

(a) a közgyűlésen hozott határozatokat, 

(b) a javadalmazási politikáját, 

(c) a javadalmazási jelentést, és 

(d) a Felelős Társaságirányítási Jelentést. 

Felügyelőbizottság 

299. Az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Kibocsátónál felügyelőbizottság 

nem működik. 

300. A Kibocsátó részvényesei (Közgyűlése) 2022. február 3-án határoztak a Kibocsátónál a 

nyilvános működés kezdő időpontjától Felügyelőbizottság felállításáról. A 

felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a Kibocsátó Részvényeinek Xtenden történő 

regisztrációjával lép hatályba. 

301. A Felügyelőbizottság tagjai: Dr. László Antalné, Karászi Zoltán, Molnár Ferenc Tamás. 

302. A Felügyelőbizottság tagjainak szakmai önéletrajzai:  

(a) Dr. László Antalné: 

Közgazdász diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, 

ipari tervező-szervező szakon, 1985-ben. Szakmai pályáját 1982-ben 

csoportvezetőként kezdte, majd 1984-ben osztályvezető lett, ezt követően, 

főosztályvezető, majd főkönyvelő, majd divízió vezető, majd 2001-ben gazdasági 

igazgató. Szakmai munkásságát az élelmiszeriparban illetve a mezőgazdaságban 

végezte, közel 40 éven át: 1981-1997-ig az időközben Kft.-vé alakult Kecskeméti 

Baromfifeldolgozó Vállalatnál volt csoportvezető, 1984-től osztályvezető. A 

Kecskeméti Baromfifeldolgozó Kft. 1997-ben beolvadt a Bábolna Rt.-be, így 1997-

2004-ig a Bábolna Rt.-nél volt gazdasági igazgató. A Bábolna Rt. végelszámolása 

során a Kecskeméti üzem termelői tulajdonba került, munkáltatói jogutódlással, így 

2005-2021-ig a Gallfood Kft. alkalmazásába került gazdasági igazgatóként illetve 

mint önálló cégjegyzésre jogosult cégvezető. Ezt követően a Kövei Kft., a TÁP Kft., 

a TAK Kft. és a BIG Szövetkezet, majd 2010-től a PÁ-TAK Kft., 2016-tól pedig a TÁP-
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Lövő Kft. gazdasági igazgatói feladatait is ellátja. Ezek a társaságok elő és utónevelt 

pulyka termelésével, termeltetésével illetve a szükséges takarmány egy részének 

biztosításával foglalkoztak, mint Magyarország egyik legnagyobb pulykatermelő és 

integrátori csoportja. Jelenleg a TAK Kft. és a PÁ-TAK Kft. alkalmazásában áll. 

Szakmai pályája során vezetői beosztás töltött be pénzügyi, számviteli, kontrolling 

területen, a legutóbbi 16 évben mint cégvezető is tevékenykedett a gazdasági 

igazgatói feladatkör mellett, önálló cégjegyzéssel. Az irányított cégcsoport közel 

800 főt foglalkoztatott, a konszolidált árbevétele több mint 20 milliárd Ft volt, 

amiből közel 60 % export, alapvetően az Európai Közösségen belül, EUR 

devizanemben. A szakmai kihívások közé sorolja a csőd-, a felszámolási eljárás 

illetve állami vagyonügynökség hatálya alatt is fenntartani a gazdasági társaság 

működőképességet, a foglalkoztatottságot, a likviditást. Az állami vállalatból 

korlátolt felelősségű társasági formává történő átalakulás, majd részvénytársaság 

egyik divíziójaként való működés, a szakma különböző szakterületeinek mélyebb 

megismerését tette lehetővé, illetve követelte meg. A magyar termelői tulajdonba 

kerülő, hat tagból álló cégcsoport sikereinek elérésében szintén jelentős része volt. 

A szakmai kihívásoknak való megfelelés érdekében különféle szakmai 

továbbképzéseken vett részt, regisztrált mérlegképes könyvelő. 

(b) Karászi Zoltán: 

Tanulmányait 1987-ben kezdte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen, Elektronika. Mérés- és műszertechnika szakon, 1992-ben szerzett 

mérnöki diplomát. Tanulmányait 1991 és 1994 között a Budapesti Külkereskedelmi 

Főiskolán folytatta Gazdasági menedzsment szakon, ahol 1994-ben szerzett 

közgazdász diplomát. 2014-től tagja a Magyar Műszaki Akadémiának. Szakmai 

gyakorlatot 1993-ban a Külkereskedelmi Banknál folytatott Kockázatelemzés, 

Nemzetközi pénzpiacok területen, majd 1994-ben a Budapesti Értéktőzsdén 

Magyar privatizációs folyamatokkal és kuponkezeléssel foglalkozott. 1994 és 2000 

között az Iparügyi Minisztériumnál Projektmenedzser energy systems fejlesztés 

területen. A minisztérium munkacsoportokat hozott létre, amelyek célja 

Magyarország jövőbeli energiaellátási stratégiáinak elemzése volt, és különös 

hangsúlyt kapott az atomerőművi és a fosszilis energiatermelés összehasonlítása, 

melynek keretében a megújuló energiát, mint a fosszilis és nukleáris energiaellátás 

alternatíváját is vizsgálták. 2000 és 2005 között az STMicroelectronics SA-nál 

Országos értékesítési vezető, globális kulcsfontosságú ügyfélmenedzser. A francia-

olasz STMicroelectronics állandó tagja a világ öt legnagyobb félvezető 

gyártójának. Karászi Zoltán feladata volt a megfelelő Sales Marketing és 

szolgáltatási szervezet felállítása, melynek célja a helyi és multinacionális ügyfélkör 

fejlesztése és kiszolgálása. A targetek elérése és túllépése a költségalakulások 

szigorú ellenőrzése mellett lényeges cél volt. A társaság által lefedett és 
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Budapestről támogatott régió Közép-Kelet-Európa, a balti országok, a balkáni 

országok és Görögország volt. 2000-ben a bevétel 10 millió USD körül mozgott, 

majd évről évre megsokszorozódott, és 2005-ben átlépte a 100 millió USD-t. A 

helyi/regionális felelősség mellett Karászi Zoltán az Elcoteq-et, egy jelentős 

elektronikai gyártót felügyelt Global Key Account Managerként, ennek keretében 

a genfi központban található EMS WW alelnökének tartozott beszámolással. 2005 

és 2010 között a Chesterton Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Közép-Kelet-

Európa területi értékesítési menedzsere, ipari termékek és szolgáltatások terén. Az 

amerikai A.W. A Chesterton Company az ipari folyadéktömítés, műszaki polimer 

megoldások, ARC kompozit bevonatok és karbantartási termékek, 

szivattyúrendszerek és VOC-kibocsátáscsökkentő technológiák gyártója. 

Ügyvezetőként a magyar Kft. minden aspektusának általános irányítását vállalta, 

így az összes termékcsoport árbevételét, eredményét és a munkáltatói 

felelősséget. A Chesterton Magyarország kiemelt regionális beszállítója az 

Erőműveknek, a MOL Finomító Csoportnak, a PAKS Nukleáris Erőműnek, a 

Borsodchemnek, a TVK-nak, a MAL-nak stb. A 2006. évi árbevétel 700 millió forint 

körül alakult, és a társaság csökkentette negatív eredményét. A forgalom évről évre 

emelkedett és 2008-ban átlépte az 1000 millió forintos határt, mely biztosította a 

jövedelmezőséget. Karászi Zoltán a magyarországi ügyvezetői feladaton kívül a 

regionális tömítőeszköz menedzser feladatokat is ellátta. A középpontban a 

Közép-Kelet-Európai Üzletág állt: ennek a tevékenységnek köszönhetően a 

Társaságnak sikerült egy elosztóhálózatot kiépíteni a magyarországi központ 

körül, valamint egy sor közvetlenül kiszolgált kulcsfontosságú ipari ügyfélkört 

Oroszországban, Ukrajnában, Romániában, Lengyelországban, Csehországban, 

Szlovákiában. 2012 és 2015 között a TÜV Rheinland közép-kelet-európai régióért 

felelős regionális vezérigazgató-helyettese, 2011 és 2015 között a beolvadt TÜV 

Rheinland InterCert Kft. ügyvezető igazgatója, 2010-ben projektmenedzser a TÜV 

Rheinland magyarországi csoportjának egyesítéséért. Vezetési időszaka alatt a 

magyar TÜV Rheinland InterCert Kft. megduplázta bevételét 7 millió euróról 15 

millió euróra, és piacvezetővé vált az országban. A magyar ügyvezetői igazgató 

feladatok mellett a TÜV szerb és szlovák cégénél ügyvezető igazgató, valamint a 

TÜV Rheinland – KTI Kft. felügyelőbizottsági tagja. A TÜV Rheinland digitalizált 

szolgáltatóvá való átállásának részeként a Virtual Testing & Verification globális 

technológiai szegmensének tulajdonosa. 2015 novembertől a TAM CERT Kft. 

tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, a TÜV AUSTRIA Magyarországi partnere, 

2017 júliusától a CCLab Kft. tulajdonosa és üzletfejlesztője a globális 

kiberbiztonság területén, 2018 augusztusától a CerTrust Kft. alapítója és ügyvezető 

igazgatója. 2021 áprilisától a QTICS Group alapítója és igazgatótanácsának elnöke. 

Alapítóként és üzletfejlesztőként részt vett egy magas kritikussági szintű 

kiberbiztonsági értékelő laboratórium (CCLab (www.cclab.com), akkreditált 
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Common Criteria értékelő, SOG-IS MRA) felállításában. Az egyik kiemelt téma az 

eIDAS-hoz kapcsolódó rendszerek és termékek értékelési eljárásainak 

megvalósítása volt. A magas kritikusságú tesztelés és értékelés (pl. digitális 

személyazonosító igazolványok kiértékelése) mellett a CCLAB IRCA Senior 

auditorokat is biztosít az ISO 27001 területén a nemzetközi CB-k, például a TÜV 

Rheinland és a TÜV AUSTRIA számára. A TAM CERT Kft. a GDPR bevezetéséhez 

nyújt tanácsadást és képzéseket. 

(c) Molnár Ferenc Tamás 

Tanulmányait 1992 és 1999 között az ELTE-n folytatta matematika tanár Msc 

képzésben, majd 2000 és 2005 között programozó matematikus Bsc képesítést 

szerzett az ELTE-n. 2001 és 2005 között a Danubisoft Kft.-nél szoftverfejlesztőként 

projekteket valósított meg C/C++/C#Java és Python nyelven a gyártási folyamatok 

automatizálása, mesterséges intelligencia és digitális folyamatmenedzsment 

területén. 2005 és 2007 között a Fredenberg IT Kft.-nél fejlesztési 

csoportvezetőként szoftvermegoldásokat tervezett a gyártási folyamatok 

automatizálása, a mesterséges intelligencia és a digitális folyamatok 

automatizálása, a mesterséges intelligencia és a digitális folyamatmenedzsment 

területén. Webes háttér- és beágyazott alkalmazások fejlesztését végezte az SAP 

és más rendszerek integrálásához. Automatizált tesz- és minőségbiztosítási 

megoldások fejlesztésével foglalkozott komplex ICT-rendszerekhez., valamint 

tanácsadóként üzleti elemzőként és projektmenedzserként is működött. 2007 és 

2010. között a Bull Hungary Kft.-nél rendszerintegrációs igazgatóként részt vett 

nagyszabású elosztott online szolgáltatások, intelligens kártya és digitalizációs 

projektek tervezésében és fejlesztésében. 2010 és 2016 között a Netlock Kft.-nél 

vezérigazgatója, rendszertervezőként és projektmenedzserként PKI integrációs, 

digitális átalakítási projektekben és a bizalmi szolgáltatások biztonságos 

működésében vett részt, vezette a társaság értékesítését és üzletfejlesztését. 2013-

tól kezdve a Debreceni Egyetem oktatója, előadóként az iparág legjobb 

gyakorlatait tanítja szoftverfejlesztés, kiberbiztonság és folyamat-menedzsment 

területeken. Kutatóként a folyamat-menedzsment és a kiberbiztonság alkalmazott 

tudományaival foglalkozik. 2018-tól kezdve az Everit Kft.-nél vezérigazgató és 

rendszerépítész. Rendszerépítészként részt vesz számos digitális termék és 

szolgáltatás tervezésben, fejlesztésében, amelyeket jelenleg több száz vállalat 

használ. Számos biztonságos és magasan elérhető felhőszolgáltatás rendszerét és 

működési környezetét tervezte. Tanácsadást és oktatást nyújt az agilis 

folyamatmenedzsment-technikák, az agilis átalakítás és az IT-üzleti összehangolás 

területén. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az Atlassian ökoszisztémában. 

Tervezett és megvalósított biztonsági számítástechnikai megoldásokat „nem 

biztonságos” felhőszolgáltatásokon, például a Google Workspace-en. 2013-tól 
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kezdve a CCLAB Kft. vezérigazgatója, ICT biztonsági építész és tanácsadó. Digitális 

folyamatmenedzsment szakértőként a fő laboratórium agilis eszközkészletének és 

erősen digitális infrastruktúrájának építésze. Aktív ICT termék- és 

szolgáltatásfejlesztéssel, tanácsadói, menedzsment- és kutatási tevékenységgel 

segíti a laboratóriumot a hatékony, korszerű értékelési technikák és eszközök 

kiépítésében. Angolul felső fokon, németül alapfokon beszél. 

303. A Felügyelőbizottság tagjai ellen az elmúlt 3 (három) évben, nem volt folyamatban a 

szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás. 

A Kibocsátó Nyrt. Alapszabályában a Felügyelőbizottságra vonatkozó főbb rendelkezések:  

304. A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a 

közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság saját 

tagjai közül választ elnököt. 

305. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független 

személynek kell lennie.  

306. A Felügyelőbizottság a Kibocsátó érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Kibocsátó 

ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Kibocsátó éves beszámolójáról a 

közgyűlés részére. 

307. A Felügyelőbizottság ülésén az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet. 

308. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, 

határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  

309. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által 

megtárgyalásra javasolt ügyeket. A Felügyelőbizottság hagyja jóvá az Audit Bizottság 

ügyrendjét. 

310. A Felügyelőbizottság elnöke:  

(a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit, 

(b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről, 

(c) részt vehet az Igazgatóság ülésein, 

(d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, 

(e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a 

Társaság munkájáról.  
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311. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. 

Audit Bizottság 

312. Az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Kibocsátónál Audit Bizottság 

nem működik. 

313. A Kibocsátó részvényesei (Közgyűlése) 2022. február 3-án határoztak a Kibocsátónál a 

nyilvános működés kezdő időpontjától Audit Bizottság felállításáról. 

314. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) fős Audit 

Bizottságot választ. Az Audit Bizottság legalább egy tagja számviteli vagy könyvvizsgálói 

szakképesítéssel rendelkezik. 

315. Az Audit Bizottság tagjai: Dr. László Antalné, Karászi Zoltán, Molnár Ferenc Tamás. 

316. Az Audit Bizottság tagjainak szakmai önéletrajzai: lásd a felügyelőbizottság tagjainak 

önéletrajzai alatt. 

317. Az Audit Bizottság tagja ellen az elmúlt 3 (három) évben nem volt folyamatban a 

szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás. 

A Kibocsátó Nyrt. Alapszabályában az Audit Bizottságra vonatkozó főbb rendelkezések: 

318. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Audit 

Bizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy 

könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.  

319. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval 

való együttműködésben. Az Audit Bizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. 

szerint a feladatkörébe tartozó feladatokat is:  

(a) figyelemmel kíséri a Kibocsátó belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek 

hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén 

ajánlásokat fogalmaz meg, 

(b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi 

kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) szerinti 

könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. 

szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és 

következtetéseket, 
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(c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett 

könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a 

közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 

könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére. 

320. Az Audit Bizottság elnökét az Audit Bizottság tagjai választják meg maguk közül. Az 

Audit Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá. 

321. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 (három) fő alá csökken, úgy az Igazgatóság 

köteles összehívni a közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének 

helyreállítása érdekében.  

322. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a 

Felügyelőbizottságot. 

323. Az Audit Bizottság a feladatai ellátásához szükség szerint a Kibocsátó költségére külső 

tanácsadó(k) igénybevételére jogosult. 

Kulcsfontosságú munkatársak 

324. A Kibocsátónál kulcsfontosságú munkavállaló: Márton Miklós Csongor vezérigazgató, 

Tolmár Gergely kereskedelmi igazgató, Rádai Róbert operatív igazgató, Horváth Sándor 

vezető tanácsadó, Szalay Ivett operatív-adminisztrációs vezető. 

325. Márton Miklós Csongor szakmai önéletrajza a 236 bekezdés (a) pontjában szerepel.  

326. Rádai Róbert szakmai önéletrajza a 236 bekezdés (b) pontjában szerepel. 

327. Tolmár Gergely szakmai önéletrajza a 236 bekezdés (c) pontjában szerepel. 

328. Horváth Sándor szakmai önéletrajza: Vezető tanácsadóként a Vivesec szoftver 

tervezését, illetve az IT biztonsági tanácsadás kompetencia központot irányítja. Feladata 

a Kibocsátó tevékenységi körében felmerülő informatikai biztonsági projektek, 

tevékenységek végrehajtása, szakmai irányítása, az informatikai biztonsági terület 

szakmai minőségének biztosítása. Horváth Sándor a tanulmányait a Bolyai János Katonai 

Műszaki Főiskola Automatizált Vezetési és Adatfeldolgozó Központjában végezte 1987-

től 1990-ig, ahol üzemeltető mérnök diplomát szerzett, majd 1994 és 1997 között a 

Budapest Műszaki Egyetemen folytatta, ahol villamosmérnök diplomát szerzett. 2002-től 

2004-ig az ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél IT biztonsági szakértőként a bank informatikai 

biztonsági rendszereinek működtetéséért és IT biztonsági incidensek kivizsgálásáért 

felelt. 2005-től 2021-ig a KÜRT Információmenedzsment Zrt.-nél IT biztonsági 
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kompetenciaközpont vezetőként IT biztonsági szoftverfejlesztési projektekben 

szakértőként járt el, illetve az IT biztonsági projektek szakmai irányításáért felelt. 2011 és 

2019 között a TR Consulting Kft.-nél operatív vezető (műszaki igazgató). Komplett üzletág 

felépítéséért felel, valamint az IT határvédelmi rendszereket fejlesztő szállítókkal való 

partnerség kialakítása a feladata. Feladata továbbá piacvezető IT biztonsági 

technológiában Magyarországon kizárólagos értékesítési és támogatói partnerség 

megszerzése, valamint három energia-szektorbeli vállalat számára SOC szolgáltatás 

kialakítása és üzemeltetése. 2019 és 2020 között az S&T Consulting Kft. IT biztonsági 

üzletág vezetője, ahol IT biztonsági projektek szakmai vezetéséért felel. 2020-tól a 

Kibocsátó vezető tanácsadója, feladata a Vivesec szoftver tervezése, valamint az 

Informatikai biztonsági kompetencia terület szakmai irányítása. 

329. Horváth Sándorral szemben az elmúlt 3 évben nem volt folyamatban a szakmai 

tevékenységével kapcsolatos eljárás. 

330. Szalay Ivett szakmai önéletrajza: 2002-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karán Kar Kereskedelmi 

szakmenedzserként végzett bel-külkereskedelmi specializációval, majd 2005-ben a  

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai 

Kar Közgazdász kereskedelmi szakán. 2010-ben az Országos Vezetőképző Intézetben 

közbeszerzési szakreferensként végzett, 2014-ben pedig a Nemzeti Közszolgáltató 

Egyetem és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet titkos ügykezelő képzését végezte el. 2004-

ben a Max&Future Rendezvényszervező Kft.-nél menedzser asszisztensi gyakorlaton vett 

részt, ahol az ügyvezető munkáját támogatta, aktívan részt vett a rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában, ajánlatok készítésében, a beérkező ajánlatok 

megválaszolásában, kimutatások és elemzések készítésében a rendezvényekről a 

megrendelők számára, illetve általános adminisztrációs feladatokat látott el. 2005-ben a 

Merkantil Car Zrt. Termelőeszköz-lízing üzletágában szerződéskötések lebonyolításával 

foglalkozott (Lízingszerződések írása, Szerződések nyomon követése a futamidő alatt, 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel, Számlák kiállítása, kintlévőség kezelés, Általános 

adminisztráció, faxok, levelek kezelése). 2006 és 2016 között a Kürt Információbiztonsági 

és Adatmentő Zrt.-nél kereskedelmi koordinátor. Feladata közé tartozott a közbeszerzési 

pályázatok elkészítése, kapcsolódó dokumentumok beszerzése, közbeszerzési portálon 

megrendelések rögzítése, adminisztrálása, ajánlatok írása, szerződések, megrendelések 

írása, projektek számlázása, kintlévőségek kezelése, szabadságok adminisztrálása, 

kapcsolattartás az ügyfelekkel. 2016-tól 2020-ig a Kürt Információbiztonsági és 

Adatmentő Zrt.-nél értékesítési operatív vezető. Feladatai közé tartozott az éves terv 

összeállításában való közreműködés, forecastok készítése, részt vett a stratégia 

kialakításában, feladata volt az értékesítési csapat kvóta kialakítása, az értékesítési csapat 

riportolása, jelentések készítése a vezérigazgató, gazdasági igazgató felé, titkos 

ügykezelői feladatok ellátása, közbeszerzési pályázatok elkészítése, konzorciumi 
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kapcsolattartás, viszonteladókkal kapcsolattartás. 2021-től a Kibocsátó tender&reporting 

menedzsere, közbeszerzési pályázatok előkészítésében szerződések előkészítésében vesz 

részt, illetve a vezérigazgató munkáját támogatja. 2022-től a Kibocsátónál back-office 

vezető. Feladatai közé tartozik a Kibocsátó napi tevékenységének, valamint a vállalat 

vezetőjének adminisztratív támogatása, HR management feladatok ellátása, facility 

management feladatok ellátása, közbeszerzési pályázatok koordinálása, a kereskedelmi 

igazgató napi munkájának támogatása. Angolul középfokon, németül alapfokon beszél. 

331. Szalay Ivettel szemben az elmúlt 3 évben nem volt folyamatban a szakmai 

tevékenységével kapcsolatos eljárás. 

A KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOKON KÍVÜLI KAPCSOLT 

VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT JELENTŐS ÜGYLETEK  

Az ügyletek jellege és terjedelme  

332. A Kibocsátónak az Információs Dokumentum keltének napján a társasági és 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. pontja alapján az alábbi kapcsolt 

vállalkozásai voltak a Kibocsátó vezető tisztségviselője érintettsége okán: 

 

333. A Kibocsátó vezető tisztségviselője az Információs Dokumentum keltének 

időpontjában a vezérigazgató. A Kibocsátó Részvényeinek Xtenden való regisztrációjával 

a Kibocsátó ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Ettől az időponttól a Kibocsátó nem 

rendelkezik kapcsolt vállalkozásokkal. 

334. A fenti ábrán szereplő társaságoknak 2020. pénzügyi év végi összevont pénzügyi 

adataiból következően, a Kibocsátó kisvállalkozásnak minősül. A cégcsoport együttes 
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munkavállalói létszáma nem érte el az 50 főt, illetve mind az összeszámított eszközérték, 

mind az árbevételérték alatta maradtak a 10 millió EUR-nak. 

335. A Kibocsátó a kapcsolt vállalkozásokkal kereskedelmi ügynöki-, üzletviteli tanácsadás-

, autó bérleti-, illetve kölcsön szerződés tárgyában voltak szerződési. 

336. A Kibocsátó a szerződéseket kapcsolt feleivel jellemzően több évre kötötte. Az átlagos 

ügyletméret 10 millió Ft alatti és éves szinten sem éri el egy kapcsolt fél relációjában az 

50 millió Ft-ot a bonyolított tranzakciós érték. 

A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók mekkora összeget, illetve százalékos 

arányt képviselnek a kibocsátó forgalmában  

337. A fentiekben bemutatott kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók aránya a 

Kibocsátó éves forgalmához viszonyítottan a vizsgált évek tekintetében az alábbiak 

szerint alakultak:  

 

Transzferár politika alapelveinek rövid összefoglalása 

338. Kapcsolt ügyletek piaci árazására vonatkozó belső elemzéseket a Kibocsátó nem készít, 

ugyanakkor az egyes szerződések árképzésének a kialakításakor minden esetben 

törekszik arra, hogy a szerződésekben alkalmazott árak összhangban álljanak a hasonló 

karakterisztikájú belső és/vagy külső összehasonlító ügyletek árazásai alapján képzett 

ártartománnyal.  

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

A két legutolsó pénzügyi évre vonatkozó, auditált korábbi pénzügyi információk, 

továbbá könyvvizsgálói jelentés mindegyik évre 

339. A 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan a Kibocsátó a jelen Információs Dokumentum 

keltének időpontjában az ügyvezetés által elfogadott, könyvvizsgáló által ellenőrzött 
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beszámolóval rendelkezik, azonban a beszámoló a Kibocsátó közgyűlése által még nem 

került elfogadásra. 

Mérleg 

Eszközök (adatok eFt) 2019 2020 2021 

A. Befektetett eszközök      363 785                       357 799             572 995     

I. Immateriális javak      133 286                       120 593             108 832     

II. Tárgyi eszközök        28 029                          34 736             261 693     

Ingatlanok                          1 050                     933     

Informatikai eszközök                       20 591               43 721     

Gépek, berendezések                            266                       63     

Beruházások                       12 829             216 976     

Értékhelyesbítés                                -        

III. Befektetett pénzügyi eszközök      202 470                       202 470             202 470     

B. Forgóeszközök      100 241                          50 677             733 294     

I. Készletek                                -                          -       

II. Követelések        99 785                          41 027             655 481     

III. Értékpapírok                                -                          -       

IV. Pénzeszközök              456                            9 650               77 813     

C. Aktív Időbeli Elhatárolások        10 294                       108 166                     148     

Eszközök összesen      474 320                       516 642          1 306 437     
 

   

Források (adatok eFt) 2019 2020 2021 

D. Saját tőke      261 383                       278 574             388 275     

I. Jegyzett tőke      100 000                       115 870             115 870     

II. Tőketartalék                       24 130               24 130     

III. Eredménytartalék      154 030                            1 535                 4 311     

IV. Lekötött tartalék              501                                   -                   134 263 

V. Adózott eredmény          6 852                       137 039             109 701     

E. Céltartalékok                        17 996                        -       

F. Kötelezettségek      211 774                       158 674             852 840     

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek        12 164                          14 989               22 355     

II. Rövid lejáratú kötelezettségek      199 610                       143 685             830 485     

G. Passzív Időbeli Elhatárolások          1 163                          61 398               65 322     

Források összesen      474 320                       516 642          1 306 437     

 

  



Információs Dokumentum 

 

90 

 

4222589_v1.17 

Eredménykimutatás 

Tételek (adatok eFt) 2019 
2020.05.22.  

ViveTech 
Kft 

2020.12.31. 
ViveTech 

 Zrt 
2020* 2021 

Értékesítés nettó árbevétele       252 216             62 945          796 277           859 222           866 703     

Aktivált saját teljesítmények értéke 
         12 829             12 829             25 088     

Egyéb bevételek            7 613                       1              3 393                3 393             52 674     

Bevételek összesen       259 829             62 945          812 499           875 444           944 465     

Anyagköltség             1 900              5 180                7 080                6 024     

Igénybe vett szolgáltatások értéke 
         21 153            39 700             60 853           106 751     

Egyéb szolgáltatások értéke 
           2 248              2 986                5 234                8 382     

Eladott áruk beszerzési értéke 
       396 069           396 069           483 871     

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
         86 667          125 718           134 385             12 960     

Anyagjellegű ráfordítások         81 075             33 968          569 653           603 621           617 988     

Bérköltség           15 154            40 643             55 797           171 388     

Személyi jellegű egyéb kifizetések 
              142              1 616                1 737                1 971     

 Bérjárulékok 
                 96                   117             27 481     

Személyi jellegű ráfordítások         48 631             15 296            42 355             57 651           200 840     

Értékcsökkenési leírás       100 107               8 326            12 738             21 063             25 184     

Egyéb ráfordítások         14 116               2 903            46 007             48 911              11 535     

 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye                            15 900               2 453          141 746           144 198           115 971 

EBIT          13 803            144 306          124 375     

EBITDA      113 910              165 369          149 559     

Pénzügyi műveletek bevételei                290                  107              1 231                1 338                3 583     

Pénzügyi műveletek ráfordításai            3 008                  337              1 296                1 633                7 279     

    Ebből fizetett kamat               621                  301                  103                   403                2 538     

Pénzügyi műveletek eredménye -         2 718     -            230     -65     -            165              -3 696     

Adózás előtti eredmény         13 182               2 223          141 681           141 681           112 275     

Adófizetési kötelezettség            6 330               2 072              4 642                4 642              2 574     

Adózott eredmény            6 852                  151          137 039           137 039           109 701     

* Az átalakulást követően a Zrt. és a jogelőd Kft. összevont 2020. üzleti évre kimutatott adatai az összemérés, 

összehasonlítás elvének érvényre juttatása érdekében. 

Cash-flow kimutatás 

Cash Flow kimutatás 

  (adatok eFt) 
2020 2021 

1. Adózás előtti eredmény + 141 681 112 275 

2. Elszámolt amortizáció + 12738 25 183 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +  501  -11 494  

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 17 996 -17 996 
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5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +    -5 500 

6. Szállítói kötelezettség változása + -166 796 478 759 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 67 673 -4 463 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 60 144 3 924 

9. Vevőkövetelés változása + -13 560 -618 272 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 173 439 15 312 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -107 290 108 018 

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -4 642 -2 574 

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0   

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -181 884 83 172 

14. Befektetett eszközök beszerzése - -14 298 -242 871 

15. Befektetett eszközök eladása +  -232  7 992 

16. Kapott osztalék, részesedés +     

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -14 530 -234 879 

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + -119 998   

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocs. bevétele +     

19. Hitel és kölcsön felvétele + - 38 045 219 870 

20. Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása +     

21. Véglegesen kapott pénzeszköz +     

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -     

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -     

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -     

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -     

26. Véglegesen átadott pénzeszköz -     

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. Köt. változása +     

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -158 043 219 870 

      

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 9 311 68 163 

Számviteli politika és kiegészítő mellékletek 

340. A számviteli politika és az éves auditált beszámolók kiegészítő mellékletei a Kibocsátó 

legutóbbi két lezárt pénzügyi évének és az átalakuláskori 2020-as auditált beszámolói 

ezen Információs Dokumentum 3. számú mellékletében találhatók.  
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Amennyiben a kibocsátó készít saját és konszolidált éves pénzügyi beszámolót is, a 

konszolidált éves beszámoló  

341. A Kibocsátó nem készít konszolidált éves beszámolót.  

A Kibocsátó utolsó auditált pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente [vagy 

félévente, illetve más időszakra] közzétett pénzügyi információk, vagy közzé nem tett, 

de a könyvvizsgáló által kötelezően auditált (pl. közbenső mérleg) 

342. A Kibocsátó utolsó auditál beszámolója óta nem tett közzé újabb pénzügyi információt 

és könyvvizsgáló által kötelezően auditál közbenső mérleget. 

Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó működő tőkéje elegendő-e jelenlegi szükségleteire, 

és amennyiben nem elegendő, akkor arról is, hogy miként szándékozik pótolni a 

szükséges működő tőkét 

343. A Kibocsátó működő tőkéje elegendő a jelenlegi szükségleteire.  

MUNKAVÁLLALÓI ÖSZTÖNZŐ RENDSZEREK BEMUTATÁSA  

Azon megállapodások ismertetése, amelyek révén az alkalmazottak részesedhetnek a 

kibocsátó tőkéjéből  

344. A Kibocsátónál az Információs Dokumentum keltének időpontjában nincsenek 

munkavállalói ösztönző rendszerek. 

Részvénytulajdon és részvényopciók bemutatása az igazgatási, irányító és felügyelő 

szervek (ügyvezetés, IT, IG, FB, audit bizottság, esetleges egyéb bizottság, testület, ha 

releváns) tagjai, illetve a vállalat alkalmazottaira vonatkozóan  

345. Az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Kibocsátó Vezérigazgatója, 

Márton Miklós Csongor, aki a Részvények Xtenden történő regisztrációja hatályával a 

Kibocsátó igazgatósági tagja rendelkezik 3.153.966db, összesen 31.539.660 Ft névértékű 

Részvénnyel. 

346. Az Információs Dokumentum keltének időpontjában a Kibocsátó következő 

munkavállalói rendelkeznek Részvénnyel a Kibocsátóban: Rádai Róbert, aki a Részvények 

Xtenden történő regisztrációja hatályával a Kibocsátó igazgatósági tagjaként fog eljárni, 

rendelkezik összesen 2.317.400 db, összesen 23.174.000 Ft névértékű Részvénnyel, Nagy-

Czirok László összesen 15.000 db, összesen 150.000 Ft névértékű Részvénnyel 

rendelkezik.  
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347. A Kibocsátó Részvényeinek Xtenden történő regisztrációja hatályával a Kibocsátónál 

felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagként eljáró Karászi Zoltán rendelkezik 17.500 db, 

összesen 175.000 Ft névértékű Részvénnyel, Molnár Ferenc Tamás pedig 7.500 db, 

összesen 75.000 Ft névértékű Részvénnyel rendelkezik.  

ÉRTÉKPAPÍROKHOZ ÉS RÉSZVÉNYTŐKÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK  

Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a jogok bármely korlátozását 

és a gyakorlásukra vonatkozó eljárást, értékpapírok szabad átruházhatóságára 

vonatkozó korlátozások leírása, kiemelve a többségi tulajdonosok és a társaságra 

vonatkozó értékesítési korlátozásokat.  

Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése  

348. A részvényes a Kibocsátóval szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a 

részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a 

részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. 

349. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be 

kell jegyezni a részvénykönyvbe. A Kibocsátó az értékpapírszámla-vezetésre feljogosított 

szervezetek által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a 

részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi 

megfeleltetés alapján is.  

350. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A 

részvénykönyvből törölt adatoknak ugyanakkor megállapíthatónak kell maradniuk. 

351. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes 

bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az 

alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 

352. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a Kibocsátó [vagy a 

részvénykönyv vezetésével megbízott személy] a székhelyén munkaidőben folyamatosan 

biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot 

tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot 

igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak. 

353. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a 

részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a 

könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően 

szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett 
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nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat 

formájában a Kibocsátóhoz be kell nyújtani. 

A részvényest megillető vagyoni jogok  

Osztalékhoz való jog  

354. A Kibocsátónak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a 

részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a 

részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés időpontjában a 

részvénykönyvben szerepel.  

355. A Kibocsátó köteles a BÉT mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában 

meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az 

osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító 

közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.  

356. A Kibocsátó 2021. december 10-én rulírozó kölcsönszerződést kötött Budapest Bank 

Zrt.-vel. A kölcsönszerződés értelmében a bank jogosult a kölcsönszerződést felmondani, 

ha a Kibocsátó a tulajdonosai részére osztalékot állapít meg, fizet ki, amennyiben az a 

bank megítélése szerint veszélyezteti a Kibocsátó kölcsönszerződésből eredő fizetési 

kötelezettségei teljesítését. A Kibocsátó az osztalékfizetésről szóló döntés 

meghozatalakor figyelemmel van a kölcsönszerződésre, és szükség esetén azt a bank 

előzetes jóváhagyásához köti. 

Osztalékelőleg  

357. Az Nyrt. Alapszabály alapján a Közgyűlés, vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az 

Igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban 

osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha 

(a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó rendelkezik 

osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; 

(b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott 

eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és 

(c) a Kibocsátónak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az 

alaptőke összege alá. 

358. Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni.  

359. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható 

meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a 

Kibocsátó felhívására kötelesek visszafizetni. 
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360. A Kibocsátó 2021. december 10-én rulírozó kölcsönszerződést kötött Budapest Bank 

Zrt.-vel. A kölcsönszerződés értelmében a bank jogosult a kölcsönszerződést 

felmondani, ha a Kibocsátó a tulajdonosai részére osztalékot állapít meg, fizet ki, 

amennyiben az a bank megítélése szerint veszélyezteti a Kibocsátó 

kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségei teljesítését. A Kibocsátó az 

osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalakor figyelemmel van a kölcsönszerződésre, 

és szükség esetén azt a bank előzetes jóváhagyásához köti. 

Alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jog  

361. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Kibocsátó 

részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi 

jog) nem illeti meg. 

362. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az 

átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési, azaz a 

részvények átvételére vonatkozó elsőbbség illeti meg.  

363. Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az 

elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetmény megjelenésétől 

számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa 

megszerezni kívánt részvénymennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó 

kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a 

jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. 

Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása 

alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági 

határozatban meghatározott részvénymennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, 

a jogosultak a részvényeket kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén 

megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult 

által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a 

többletfizetés visszatérítésével - a Kibocsátó az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos 

határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti. 

364. A kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat 

meghozatalának napján kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló 

határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják. 

Eladási jog a Kibocsátó részvényeinek Xtendről történő kivezetése esetén  

365. A Kibocsátó az Nyrt. Alapszabályában kifejezetten vállalja, hogy a Tpt. 63. § (7) 

bekezdésében foglaltak szerinti, a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről 

szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot 
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biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben ezen 

rendelkezést a BÉT mint piacműködtető és a Kibocsátó a Ptk. 6:136. § szerinti, a Kibocsátó 

által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, 

amelynek során a Kibocsátó elfogadja, hogy a BÉT mindenkori hatályos Xtend Általános 

Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a 

Kibocsátótól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának 

megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség 

teljesítését a Kibocsátó kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt 

tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, 

jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a BÉT 

mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon 

történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Kibocsátó kivezetési döntéséről való 

tudomásszerzése minősül.  

Likvidációs hányadhoz való jog 

366. A Kibocsátó jogutód nélkül megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt 

vagyon a Kibocsátó részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy 

jogelődjük a Kibocsátó javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.  

367. Ha a Kibocsátó likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvényt bocsátott ki, a 

tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény 

biztosította jogokat figyelembe kell venni. 

A részvényest megillető közgyűlési jogok  

Közgyűlésen való részvétel joga  

368. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint 

észrevételt és indítványt tenni, és szavazati jogát gyakorolni.  

Tájékoztatáshoz való jog  

369. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles megadni 

a részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. A részvényes - 

a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges 

felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. 

370. A részvényesek jogosultak a Kibocsátó működésével kapcsolatban az Igazgatóságtól 

felvilágosítást kérni, és a Kibocsátó nem nyilvános irataiba az Igazgatóság engedélye 

alapján betekinteni. Az Igazgatóság a tájékoztatást és az iratbetekintést titoktartási 

nyilatkozat megtételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást, illetőleg 

az iratbetekintést, ha az a Kibocsátó üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát 
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visszaélésszerűen gyakorolja, vagy ha a részvényes felhívás ellenére nem tesz titoktartási 

nyilatkozatot.  

Szavazáshoz való jog  

371. A részvényest részvénye névértékével arányos mértékű szavazati jog illeti meg.  

A részvényeseket megillető kisebbségi jogok  

Közgyűlés összehívásának joga  

372. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a 

cél megjelölésével bármikor kérhetik az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását. Az 

Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni 

a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható 

költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség 

kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a 

Kibocsátó viseli-e.  

Napirend kiegészítéséhez való jog  

373. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a 

napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó 

szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő 

napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés 

összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az 

igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 

5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést 

napirendre tűzöttnek kell tekinteni.  

Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga  

374. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, 

amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az Igazgatóság 

tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást 

ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok 

legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 

(harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és 

könyvvizsgáló kijelölését.  
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Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog  

375. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, 

hogy a Kibocsátónak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, 

továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a 

szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűléstől számított 30 

(harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Kibocsátó képviseletében és javára maguk 

is érvényesíthetik.  

A részvényesek kötelezettségei és felelőssége  

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezettsége  

376. A részvényes köteles a részvényei névértékének, illetőleg kibocsátási értékének 

megfelelő pénzbeli, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Kibocsátó 

rendelkezésére bocsátani.  

Adókötelezettségek teljesítése  

377. A Részvények megszerzése, tartása és értékesítése a részvényesnél 

adókövetkezményekkel járhat, amelynek mértékéről és esedékességéről a részvényesnek 

kell tájékozódnia, a Kibocsátót e tekintetben felelősség nem terheli.   

Tulajdoni hányad meghatározott mértékű változásának bejelentése  

378. A részvényes köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül 

tájékoztatni a Kibocsátót és az MNB-t, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt 

részvényének és szavazati jogának aránya eléri, vagy meghaladja az öt, tíz, tizenöt, húsz, 

huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, 

nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, 

kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc vagy kilencvenkilenc százalékot.  

Befolyásszerzés bejelentése  

379. A Kibocsátóban történő befolyásszerzés esetében a vonatkozó jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni, különös tekintettel a Tpt. rendelkezéseire.  

Részvények átruházhatósága  

380. Jelen Információs Dokumentum elkészültekor a Részvények szabad átruházhatóságára 

vonatkozó korlátozás nincs hatályban. 

A kibocsátott részvénytőke összege, az azt alkotó részvények száma és osztályai, főbb 

jellemzőik (fajtája és osztálya, ideértve az ISIN-kódot és más értékpapír-azonosító 
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számokat is, dematerializált vagy nyomdai úton előállított, kibocsátás pénzneme), a 

kibocsátott részvénytőke befizetetlen része, a nem teljesen befizetett részvények 

számának vagy teljes névértékének és fajtájának megadásával, adott esetben a befizetés 

mértéke szerinti bontásban.  

381. A kibocsátott részvénytőke összege, a Kibocsátó alaptőkéje: 115.870.000.Ft 

(száztizenöt-millió nyolcszázhetven-ezer forint), amelyből 114.600.000 Ft, azaz 

száztizennégymillió-hatszázezer forint készpénzből, 1.270.000.- forint, azaz egymillió-

kétszázhetvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Az alaptőke 100%-a 

Kibocsátó rendelkezésére áll. Az alapításkor és a 2020.07.06/2. számú közgyűlési 

határozattal elhatározott alaptőke-emelés során kibocsátott összesen 11.240.000 db 

részvény névértéke és kibocsátási értéke 10 Ft/db, azaz tíz forint/darab. A 2020.08.27/1. 

számú – közgyűlési felhatalmazáson alapuló – vezérigazgatói határozattal alaptőke-

emelés során kibocsátásra került 127.000 db. részvény névértéke 10 Ft/db., azaz tíz 

forint/per darab, kibocsátási értéke pedig 200 Ft/db., azaz kétszáz forint/darab volt. A 

2020.09.24/2. számú közgyűlési határozattal meghozott alaptőke emelés során 

kibocsátott 220.000 db részvény névértéke és kibocsátási értéke 10 Ft./db. azaz tíz 

forint/darab. 

382. A részvények száma és osztályai: az alaptőke 11.587.000 db (tizenegymillió 

ötszáznyolcvanhét-ezer darab), egyenként 10 Ft (Tíz forint) névértékű névre szóló 

törzsrészvényből áll. ISIN kód: HU0000176300. 

383. A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra. 

384. A kibocsátás pénzneme: magyar forint.  

Nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján az 

értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy 

kibocsátják. Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen - a 

kibocsátó ismeretei szerint - a regisztrálandó értékpapírokkal kereskednek. 

385. A Kibocsátó az alapításakor 10.000.000 db, egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, 

összesen 100.000.000 Ft (Egyszázmillió forint) össznévértékű törzsrészvényt bocsátott ki. 

A Kibocsátó 2020.07.06/2. számú közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés 

során 1.240.000 db egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, összesen 12.400.000 Ft 

([Tizenkétmillió-négyszázezer forint) össznévértékű törzsrészvényt bocsátott ki. A 

2020.08.27/1. számú – közgyűlési felhatalmazáson alapuló – vezérigazgatói határozattal 

alaptőke-emelés során kibocsátásra került 127.000 db törzsrészvény névértéke 10 Ft/db, 

azaz tíz forint/per darab, össznévértéke 1.270.000 Ft, kibocsátási értéke pedig 200 Ft/db., 

azaz kétszáz forint/darab volt. A 2020.09.24/2. számú közgyűlési határozattal meghozott 
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alaptőke emelés során kibocsátásra került 220.000 db egyenként 10 Ft./db azaz tíz 

forint/darab névértékű, összesen 2.200.000 Ft össznévértékű törzsrészvény. 

386. A Kibocsátó ismeretei szerint a Kibocsátó törzsrészvényeivel más szabályozott piacon, 

vagy azzal egyenértékű piacon nem kereskednek. 

A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ 

BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI (PL. ADÓ) ELJÁRÁSOK 

387. Nincsen a saját tőke 10%-át meghaladó értékre vonatkozó folyamatban lévő eljárás. 

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 

388. A Kibocsátó a székhelyéül szolgáló ingatlanra vonatkozó, határozatlan idejű bérleti 

szerződéssel rendelkezik. A bérbeadó a KYM Irodaházépítő és Üzemeltető Kft. 

389. A fenti 98-120. bekezdésekben bemutatott lényeges szerződéseke kívül a Kibocsátó 

nem rendelkezik egyéb lényeges szerződéssel. 

INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL 

390. A Kibocsátó Részvényeinek az Xtenden történő regisztrációja során új részvények 

kibocsátására nem kerül sor. 

INFORMÁCIÓ AZ ÉRTÉKESÍTŐ RÉSZVÉNYESEKRŐL 

391. A Kibocsátó Részvényeinek az Xtenden történő regisztrációja során a Részvények 

felajánlására nem kerül sor. 

A KIBOCSÁTÁS ÖSSZEGE ÉS KÖLTSÉGE  

392. A Kibocsátó Részvényeinek az Xtenden történő regisztrációja során új részvények 

kibocsátására nem kerül sor.  

393. Az Xtend regisztráció költségét a Kibocsátó saját forrásból, illetve az ezen költségek 

fedezetére elnyert KMR-1.1.7-17-BÉT-2-003/002 azonosítószámú, 50 %-os intenzitású 

pályázati támogatási forrásból fedezi. Az Xtend regisztráció összes költsége várhatóan 

80.000.000 Ft. 
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394. A Kibocsátó a befektetőkre költséget közvetlenül nem terhel, a költségeket teljes 

egészében maga viseli.  

ÁRFOLYAMSTABILIZÁCIÓS MECHANIZMUSOK  

395. A Részvények Xtend piacra történő regisztrációját követően, a Részvényekkel történő 

kereskedés során sem a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete 

alapján, sem semmilyen más módon nem fog sor kerülni a Részvények kereskedésének 

szervezett stabilizálására.  

EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK 

396. A Kibocsátó meghívó útján rendkívüli közgyűlés tartását kezdeményezte 2022. február 

21. napjára.  

397. A közgyűlés a 3/2022.02.21. számú közgyűlési határozattal döntött Márton Miklós 

Csongor, a Kibocsátó Vezérigazgatója Döntés Márton Miklós Csongornak, a Kibocsátó 

vezérigazgatójának felhatalmazásáról a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények pénzbeli 

ellenszolgáltatás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával történő 

felemelésére, a következők szerint: (i) az a legmagasabb összeg, amelyre a Kibocsátó 

alaptőkéjét felemelheti: 123.870.000 Ft, (ii) az alaptőkeemelés időtartama: 2022. május 

31., (iii) az alaptőkeemelés módja: új, a meglévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba 

tartozó törzsrészvények zártkörű forgalomba-hozatala, (iv) az új részvények előállítási 

módja: dematerializált, (v) az új részvények névértéke: 10 Ft (Tíz forint), azzal, hogy a 

vezérigazgató a részvények ellenében teljesítendő pénzszolgáltatás pontos összegét, 

vagyis az alaptőkébe (jegyzett tőkébe), illetve a tőketartalékba kerülő összeg 

megosztását (arányát) a jelen pontban rögzített névérték alapul vételével, az (i). pont 

szerinti összeghatáron belül meghatározhatja, azzal, hogy a kibocsátandó új részvény 

részvényenkénti kibocsátási értékét a vezérigazgató a vállalatértékelés eredménye és a 

Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel kötött támogatási szerződésére figyelemmel 

határozathatja meg. 

398. A Kibocsátó az alaptőke fenti közgyűlési határozat alapján történő felemelése során 

kibocsátandó új részvények Xtenden történő regisztrációját fogja kérni. Az új részvények 

kibocsátásával a Részvények száma és a Kibocsátó tulajdonosi szerkezete változhat. A 

Kibocsátó az új részvények kibocsátására tekintettel a jelen Információs Dokumentumot 

kiegészíti és jóváhagyását kéri a BÉT-től. 
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399. A Kibocsátó tájékoztatja a befektetőket, hogy a jelen Információs Dokumentum 

hatályossága alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) be lehet tekinteni: 

(d) a Kibocsátó Zrt. és Nyrt Alapszabálya; 

(e) a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk, az Információs 

Dokumentum közzétételét megelőző két pénzügyi év tekintetében.  

400. A fenti elektronikus formátumú dokumentumok a Kibocsátó honlapján tekinthetők 

meg: https://www.vivetech.com/. 
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1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Márton Miklós Csongor mint a Vivetech Zrt. vezető tisztségviselője, a Vivetech Zrt. 

által kibocsátott törzsrészvényeknek a BÉT Xtend rendszerére való regisztrációhoz készített 

Információs Dokumentum szerint felelős személy a jelen nyilatkozattal nyilatkozom arról, hogy 

az Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság mellett, a 

lehető legjobb tudásom szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények 

bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 

következtetéseket. Az Információs Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és 

állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a 

Részvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. 

Budapest, 2022. február 28.  

 

_____________________________________ 

Márton Miklós Csongor 

vezérigazgató 

  



Információs Dokumentum 

 

104 

 

4222589_v1.17 

2. számú melléklet 

A Kibocsátó jelenlegi és a nyilvános részvénytársasági működés megkezdésekori szervezeti 

ábrája: 

Jelenlegi szervezeti felépítés: 

 

Nyilvános részvénytársasági szervezeti felépítés: 
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3. sz. melléklet 

A megelőző két pénzügyi évre vonatkozó, auditált pénzügyi beszámoló (az üzleti jelentéssel 

és egyéb mellékletekkel együtt), továbbá könyvvizsgálói jelentés  

A 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan a Kibocsátó a jelen Információs Dokumentum keltének 

időpontjában az ügyvezetés által elfogadott, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval 

rendelkezik, azonban a beszámoló a Kibocsátó közgyűlése által még nem került elfogadásra. 
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4. sz. melléklet 

A Kibocsátó Nyrt. Alapszabálya 
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