
2020. január 10.4440-4/2020 

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-1/2020. számú határozata a Magyar Adósságrendező Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 6. emelet 71. ajtó) szemben engedély nélkül 
végzett – pénzügyi szolgáltatás közvetítése – pénzügyi szolgáltatási tevékenységtől történő eltiltás, 
valamint piacfelügyeleti bírság és felügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról, továbbá piacfelügyeleti 
bírság kiszabásáról egy természetes személlyel szemben 
 
A Magyar Adósságrendező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 6. 
emelet 71. ajtó, cégjegyzékszám: 01 10 049034) (Ügyfél1), a DORKING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron köz 2., cégjegyzékszám: 01 09 561269) (Ügyfél2), valamint 
B. Péter (lakóhely: Sóskút) (Ügyfél1, Ügyfél2 és B. Péter együttesen: Ügyfelek) tevékenységének vizsgálatára 
hivatalból folytatott piacfelügyeleti eljárás megállapításai alapján az Ügyfél1 és B. Péter vonatkozásában 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 Ügyfél1 az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási 

– így különösen „pénzügyi szolgáltatás közvetítése” – tevékenységet végezzen. 
 

1.2. Az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt 
az MNB az Ügyfél1-et 110.000.000,- Ft, azaz száztízmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére 
kötelezi. 

 
II.  Az Ügyfél1 piacfelügyeleti bírsággal sújtott 1.2. pont szerinti tevékenységében érdemben 

közreműködő B. Pétert 12.000.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió forint piacfelügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezi. 

 
III.  
3.1.  Az MNB figyelmezteti Ügyfél1-et, hogy a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget az 

értékpapírok forgalomba hozatalával összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettségnek. 
 
3.2.  Az MNB felszólítja az Ügyfél1-et, hogy legkésőbb jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül jelentse be a megkeletkeztetett törzsrészvényei zártkörű forgalomba hozatalának tényét az 
MNB felé. 

 
3.3.  Az MNB az értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalát követő bejelentési kötelezettség egy esetben 

történő elmulasztása miatt az Ügyfél1-et 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint felügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezi. 

 
IV.  Az MNB által a piacfelügyeleti eljárás során megállapított 4.400,- Ft, azaz négyezer-négyszáz forint 

összegű – tanú költségtérítése címén felmerült – eljárási költséget az MNB viseli. 
 
(…) 
 
Budapest, 2020. január 10. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács 
 

    Dr. Matolcsy György s.k., 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke 


