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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-6/2018. számú határozata az Atlantic Global Asset Management, 
S.A. [székhely: Piso 2 Edificio BAI Center Direito Ave Cidade de Lisboa, Praia 7600, República de 
Cabo Verde (Zöld-foki Köztársaság)] társasággal szemben engedély nélkül végzett visszafizetendő 
pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtése tevékenységtől eltiltás és piacfelügyeleti bírság 
intézkedések alkalmazásáról 
 
 
Az Atlantic Global Asset Management, S.A. [székhely: Piso 2 Edificio BAI Center Direito Ave Cidade de 
Lisboa, Praia 7600, República de Cabo Verde (Zöld-foki Köztársaság); nyilvántartási szám: P3592557; 
adószám: 272198501] (Ügyfél) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során 
a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, 
Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t  

hozza. 
 
I. 
1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél az MNB engedélye nélkül pénzügyi 
szolgáltatási – így különösen „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” – 
tevékenységet folytasson. 
 
1.2. Az MNB a fenti 1.1. pontban írt pénzügyi szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő 
folytatása miatt az Ügyfelet 91.000.000,- Ft, azaz kilencvenegymillió forint piacfelügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezi. 
 
II. 
2.1. Az MNB megállapítja nettó 64.000,- Ft, azaz hatvannégyezer forint – anyanyelv használatával 
kapcsolatos költség címén felmerült – eljárási költség keletkezését. 
 
2.2. Az MNB piacfelügyeleti eljárása során – anyanyelv használatával kapcsolatos költség, 
valamint tanú útiköltsége címén – összesen 85.516,- Ft, azaz nyolcvanötezer-ötszáztizenhat forint 
eljárási költség merült fel, melyből 70.696,- Ft-ot, azaz hetvenezer-hatszázkilencvenhat forintot az 
MNB visel, 14.820,- Ft, azaz tizennégyezer-nyolcszázhúsz forint viselésére pedig az Ügyfelet kötelezi. 
 
Az MNB felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben az eltiltással érintett tevékenységet – a jelen 
határozat kézhezvételét követően, a határozatban foglaltak ellenére – továbbra is folytatja, az MNB 
egy újabb piacfelügyeleti eljárás keretében a jogszabályban biztosított intézkedéseket alkalmazhatja, 
így ismételten piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 
 
(…) 
 
Budapest, 2018. augusztus 15. 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 
 Dr. Windisch László s.k., 
 az MNB alelnöke, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja 
 


