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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-26/2018. számú határozata a Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan 
Működő Részvénytársasággal (székhely: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) szemben intézkedések 
alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint felügyeleti bírság 
kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről 
 
Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Ógyalla tér 
8-9.; cégjegyzékszám: 01-10-045715) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a 
Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 
39.) (MNB) az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t  
hozza. 
 
I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben teljeskörűen 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, és ezen információkról a közzététel útján 
tájékoztassa az MNB-t. 
 
II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy – rendszeres tájékoztatási kötelezettsége keretében – 
haladéktalanul intézkedjen a 2017. pénzügyi évről készített éves jelentésének közzétételéről. 
 
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, 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényei (értékpapírkód: 
HU0000089404; tőzsdei kategória: T) (Őrmester részvény) forgalmazását az MNB 2018. május 7. napján a 
kereskedési idő kezdetétől a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában írt felszólításnak megfelelő, 
a 2017. 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 az 
Őrmester részvény 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, amelynek 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. 
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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 fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos 
érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 
(harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat. 
 
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell 
az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás1 igénybevételével benyújtani. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya, az 
ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását is. 
 
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a 
kiadmányozás dátumát, a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a 
Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé kell tenni. 

 
I n d o k o l á s  

 
(…) 

 

*** 
 

A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint az MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozatot az MNB a MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta 
meg az MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi 
Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint 
átruházott kiadmányozási jogkörben került sor. 
 
A jelen határozat rendelkező részében az MNB felhívta a Kibocsátó figyelmét arra, hogy amennyiben a 
jelen határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, 
az MNB-nek – az MNB tv. 48. § (5) bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 
jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására, illetve további bírság kiszabására van 
lehetősége. 
 
A jelen határozat rendelkező részében a határozat közzétételével összefüggő rendkívüli tájékoztatási 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó figyelemfelhívás a Tpt. 55. § (1) és (3) bekezdés, valamint a PM 
rendelet 4. melléklet 1.28. pontján alapul.   
 
                                                                 

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

intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese 
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A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét az MNB tv. 
55/A. § (1) bekezdése, a 169. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (Ákr.) 135. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott bírság 
kapcsán való alkalmazási lehetősége az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdésén és az Ákr. 132. §-án alapul. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 55/A. § (3) 
bekezdésén, az Ákr. 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § 
(2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) 
bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) 
bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén és a 608. § (1) 
bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul. 
 
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak 
közlésével végleges. 
 
Budapest, 2018. május 04. 

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör 
gyakorlója 

 
 
 Dr. Szomolai Csaba s.k., 
   az MNB ügyvezető igazgatója,  

kiadmányozó 
 

 


