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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-72/2018. számú határozata az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. épület, földszint) és a 
MACH TRADE, spol. s.r.o. [székhely: Niklová ulica, Sered’ (Szered) 926 01 Szlovák Köztársaság] 
gazdasági társaságok, valamint Miroslava D. (lakcím: Žiar nad Hronom, Szlovák Köztársaság) és 
Jaroslav C. (lakcím: Přerov, Cseh Köztársaság) természetes személyekkel szemben piacfelügyeleti 
intézkedések alkalmazásáról 
 
 
Az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-175493; 
székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. épület, földszint) (1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Kft.) 
és a MACH TRADE, spol. s.r.o. [nyilvántartási szám: 31 347 011; székhely: Niklová ulica, Sered’ 926 01 
Szlovák Köztársaság] gazdasági társaságok, valamint Miroslava D. (lakcím: Žiar nad Hronom, Szlovák 
Köztársaság) és Jaroslav C. (lakcím: Přerov, Cseh Köztársaság) természetes személyek (együttesen: 
Ügyfelek) tevékenységének vizsgálatára indított 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. Az MNB a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

"felszámolás alatt" társaságban (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35; cégjegyzékszám: 11-10-
001604) (KEG Nyrt.)1 – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban – történt 
befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség 
elmulasztása miatt az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Kft.-t 36.600.000,- Ft, azaz 
harminchatmillió-hatszázezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

II. Az MNB a KEG Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban – történt 
befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség 
elmulasztása miatt a MACH TRADE, spol. s.r.o. vállalkozást 41.400.000,- Ft, azaz 
negyvenegymillió-négyszázezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

III. Az MNB a KEG Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban – történt 
befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség 
elmulasztása miatt Miroslava D. természetes személyt 7.600.000,- Ft, azaz hétmillió-
hatszázezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

IV. Az MNB a KEG Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban – történt 
befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség 
elmulasztása miatt Jaroslav C. természetes személyt 8.500.000,- Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer 
forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

V. Az MNB figyelmezteti az Ügyfeleket, hogy a jövőben mindenkor feleljenek meg a 
magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre 
irányadó jogszabályi rendelkezéseknek. 

VI. Az MNB elrendeli az Ügyfelek KEG Nyrt.-ben gyakorolt tagsági jogainak felfüggesztését, a 
befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően szerzett befolyásuk megszüntetéséig.  

                                                           
1 A Tatabányai Törvényszék 10.Fpk.70.109/2018/14. számú 2018. november 28. napján meghozott végzésével közzétette, 
hogy egy 2018. június 26. napján előterjesztett kérelem alapján a KEG Nyrt. mint adós felszámolását elrendelte. A felszámolási 
eljárás kezdő időpontja: 2018. november 28. napja. Jelen határozat alkalmazásában az KEG Nyrt. rövidítés magában foglalja 
a társaság valamennyi időállapotában hatályos cégnevét. 
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VII. Az MNB felszólítja az Ügyfeleket, hogy jelen határozat kézhezvételét követő hatvan napon 
belül – az MNB részére igazoltan – szüntessék meg a befolyásszerzésre irányadó szabályokba 
ütközően szerzett befolyásukat.  

 
A piacfelügyeleti eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2018. december 06.  
 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 
 Dr. Windisch László s.k., 
 az MNB alelnöke, kiadmányozó  
 


