
10118-17/2016 2016. február 05. 

1 

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-11/2016. számú határozata az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt.-vel (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) szemben 
figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, és felügyeleti bírságok 
kiszabásáról 
 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) (Kibocsátó) feletti 
folyamatos felügyelet gyakorlása keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) 
felhatalmazása alapján az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljes körűen, 
határidőben teljesítse az MNB hatósági határozataiban meghatározott kötelezettségeket. 
 
II. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben teljes körűen és határidőben 
tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek, ennek keretében minden esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben a 
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számának, és az alaptőke nagyságának 
közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kerüljön sor. 
 
III. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül tegyen eleget az MNB – 2016. 
január 13. napján kiadmányozott – H-PJ-III-4/2016. számú határozata (Határozat) rendelkező 
része II. pontjában írt felszólításnak. 
 
IV. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül tegye közzé 2016. január hónap 
utolsó napjára vonatkozóan a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát, és az 
alaptőke nagyságát a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal. 
 
V. A Határozat rendelkező részének II. pontjában meghatározott kötelezettség 
megszegése miatt az MNB 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű felügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 
 
VI. A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások megszegése okán az 
MNB 650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság megszegésére 
kötelezi a Kibocsátót. 
 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) 
napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti 
bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A 
felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás 
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szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő 
elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül 
sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi 
pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
 
A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat 
számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul 
végrehajtásra kerül. 
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, 
illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 
határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A 
keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 
3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes 
azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A kérelemben 
valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a 
keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás 
felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból 
elutasítja. 
 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes 
közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül 
írásban kérheti. 
 
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezésnek 
nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések alapján ismételten lehetősége van intézkedések alkalmazására, így 
felügyeleti bírság kiszabására. 
 
 

I n d o k o l á s  
 
(…) 
 

*** 
 
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a 71. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozatot az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva hozta meg. 
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A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának 
lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja. 
 
A közigazgatási végrehajtás szabályainak az MNB által kiszabott bírság kapcsán való 
alkalmazási lehetősége az MNB tv. 54. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdés 
a) pontján alapul. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 
72. § (1) bekezdése d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) 
bekezdésén és 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) 
bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 
 
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel 
jogerős. 
 
Budapest, 2016. február 04. 
 
 
 Szeniczey Gergő s.k., 
 az MNB igazgatója 


