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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-37/2017. számú határozata a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és 
Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.) 
szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei 
forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre 
vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről 
 
A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503) (Kibocsátó) feletti folyamatos 
felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-
9.) (MNB) az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t  
hozza. 
 
I. 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 az éves jelentés közzétételére a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kerüljön sor. 
  
II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy – rendszeres tájékoztatási kötelezettsége keretében – 
haladéktalanul intézkedjen arról, hogy a 2016. pénzügyi évről készített éves jelentése a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt tartalommal kerüljön közzétételre. 
 
III. A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett szabályozott piacra 
(BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 1000,- EUR névértékű kötvényei (értékpapírkód: 
HU0000357066) (WINGHOLDING 2019/I kötvény) tőzsdei forgalmazását az MNB 2017. május 25. 
napján a kereskedési idő kezdetétől a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában írt 
felszólításnak megfelelő, a 2016. pénzügyi évről készített éves jelentés közzétételéig, továbbá az ezen 
időpontig esetlegesen keletkező valamennyi rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség 
Kibocsátó általi maradéktalan teljesítéséig felfüggeszti. 
 
Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul intézkedik a 
WINGHOLDING 2019/I kötvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt. 
 
IV. Az MNB a jelen határozat indokolásának III. pontjában meghatározott rendszeres 
tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 
 
V. Az MNB a jelen határozatban foglalt tájékoztatási kötelezettség megsértésére tekintettel a 
Kibocsátóra vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz közzé. 
 
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 szabályai kerülnek 
alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén a be nem 
fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek értéke minden naptári nap 
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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 jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a 
keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.1 A jogi képviselővel eljáró fél 
és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az 
elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az 
esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. 
 
Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) 
példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
 
A határozat felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást – ha egyéb 
intézkedésre nincs szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított 
nyolcadik napra kell kitűzni. 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 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek 
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy 
az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon 
belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy 
nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását is. 
 

 
I n d o k o l á s  

 
(…) 
 

*** 
 

                                                                 

1
 Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-

intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese 

http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
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A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozatot az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében, valamint a 39. § (1) bekezdés h) pontjában 
biztosított feladatkörében eljárva hozta meg. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) 
bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor. 
 
Az MNB a Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján hívta fel a Kibocsátó figyelmét arra, hogy 
amennyiben a jelen határozati kötelezésnek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz 
eleget, az MNB-nek – az MNB tv. 48. § (5) bekezdése és 75. § (1) bekezdése alapján – jogszabályban 
biztosított további intézkedések alkalmazására nyílik lehetősége. 
 
A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét a Ket. 
132. §-a biztosítja. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Tpt. 400. § (2) 
bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) 
bekezdésén, 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) 
bekezdésén, 338. § (1)-(3) bekezdésein, valamint a 340/B. § (2) bekezdésén és 397/I. § (2) bekezdés 
b) pontján alapul. 
 
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős. 
 
Budapest, 2017. május 24.                  
 

             Magyar Nemzeti Bank 
  
 
 
 Dr. Szomolai Csaba s.k., 
 az MNB ügyvezető igazgatója 


