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A PSZÁF III./PJ-25/2005/B. számú határozata a PICK SZEGED Rt.-ben történt 
befolyásszerzés összehangolt magatartás révén való megvalósulása tárgyában 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által a PICK 
SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt.-ben (székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18., 
továbbiakban: PICK SZEGED Rt.) történt befolyásszerzések vizsgálata tárgyában 
folyamatban lévő eljárás során a mai napon meghozom az alábbi határozatot. 

1. Megállapítom, hogy Csarodai János (1052 Budapest, Petőfi S. u. 7.2. em. 3.) és Brazsák 
József (1028 Budapest, Hunyadi J. u. 6.), mint a vonatkozó jogszabályok értelmében 
egymással kapcsolatban nem álló (független) személyek közös befolyásszerzést valósítottak 
meg azáltal, hogy a PICK SZEGED Rt.-ben külön-külön 2005. április 11. napján megszerzett 
befolyásuk kapcsán összehangolták magatartásukat. 

2. Megállapítom, hogy a Csarodai János és Brazsák József által külön-külön okiratokba 
foglalt 2005. április 11-én megkötött azon adásvételi szerződések, amelyekkel e személyek az 
Arago Befektetési Holding Rt.-től (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) megszereztek 
személyenként 1.041.820 - 1.041.820 darab, egyenként 1000,-Ft névértékű, összesen 
1.041.820.000 - 1.041.820.000,-Ft össznévértékű, a társaság alaptőkéjéből 31,8807% - 
31,8807%-os tulajdoni hányadot és 32,845% - 32,845%-os mértékű szavazati jogot 
megtestesítő törzsrészvényt, olyan befolyásszerzést valósítottak meg, amely sérti a 
nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó 
jogszabályokat. 

3. Megállapítom, hogy Csarodai János köteles a Felügyelet jelen határozatának meghozatalát 
követő hatvan napon belül a - 2. pontban körülírt - adásvételi ügylettel, a befolyásszerzésre 
irányadó szabályok kijátszásával, megkerülésével megszerzett PICK SZEGED Rt. 
törzsrészvényeit elidegeníteni. 

4. Megállapítom, hogy Brazsák József köteles a Felügyelet jelen határozatának meghozatalát 
követő hatvan napon belül a - 2. pontban körülírt - adásvételi ügylettel, a befolyásszerzésre 
irányadó szabályok kijátszásával, megkerülésével megszerzett PICK SZEGED Rt. 
törzsrészvényeit elidegeníteni. 

5. Megállapítom, hogy Csarodai János - a 3. és 4. pontban foglalt törvényi kötelezettség 
teljesítéséig - a PICK SZEGED Rt.-vel szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

6. Megállapítom, hogy Brazsák József - a 3. és 4. pontban foglalt törvényi kötelezettség 
teljesítéséig - a PICK SZEGED Rt.-vel szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

7. A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak 
megsértése miatt Csarodai Jánost 50.000 000,- Ft, azaz ötvenmillió forint bírság 
megfizetésére kötelezem. 

8. A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak 
megsértése miatt Brazsák Józsefet 50.000 000,- Ft, azaz ötvenmillió forint bírság 
megfizetésére kötelezem. 
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9. Eljárásomat a további - a jelen határozatom 1. pontjában meghatározott 
magánszemélyekhez nem kötődő, a befolyásszerzésre vonatkozó magatartások 
vonatkozásában releváns - tények és körülmények feltárása érdekében tovább folytatom. 

A bírságot "felügyeleti bírság" megjelöléssel a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 
kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 10032000-00283834-00000000 számú 
bankszámlájára befizetni. 

Jelen határozatot felügyeleti jogkörben megváltoztatni, módosítani vagy megsemmisíteni nem 
lehet, ellene - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek helye nincs, azonban akinek a 
jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, a kézbesítéstől számított harminc napon belül 
keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

Budapest, 2005. július 4. 

Marsi Erika s. k. 

A PSZÁF főigazgatója 

 


