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A Magyar Nemzeti Bank  H-PJ-III-B-15/2020. számú határozata a Delta Technologies Nyilvánosan Működő 
Részvénytársasággal (korábbi név: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) 
(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483) szemben 
intézkedések alkalmazásáról és felügyeleti bírság kiszabásáról 
 
A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábbi név: EST MEDIA Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; 
cégjegyzékszám: 01-10-043483) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében 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 jelen határozat indokolásának 3.1.4. pontjában foglalt jogsértést megvalósító magatartás 
– konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértése – miatt figyelmezteti 
a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítse 
a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét. 
 
II. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.1.4. pontjában foglalt jogsértést megvalósító magatartás 
– konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértése – miatt 800.000,- Ft, 
azaz nyolcszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 
 
III. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.2.1., 3.2.2.1. és 3.2.2.2 pontjaiban és a 3.4.1., 3.4.2.1. és 
3.4.2.2 pontjaiban foglalt jogsértést megvalósító magatartások – konkrétan a bennfentesek jegyzékének 
összeállítására vonatkozó előírások megsértése – miatt figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben 
mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget a bennfentesek 
jegyzékének összeállítására vonatkozó kötelezettségeinek. 
 
IV. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy jelen határozat véglegessé válását követő 3 munkanapon belül 
küldje meg az MNB részére a 2019. május 22. napján elhatározott alaptőke-emeléssel és a 2019. július 30. 
napján közzétett alaptőke-emeléssel összefüggésben azonosított bennfentes információ vonatkozásában 
elkészített, a vonatkozó jogszabályokkal és az MNB jelen határozatban tett megállapításaival összhangban 
álló bennfentesek jegyzékét. 
 
V. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.2.1., 3.2.2.1. és 3.2.2.2 pontjaiban és a 3.4.1., 3.4.2.1. és 
3.4.2.2 pontjaiban foglalt jogsértést megvalósító magatartások – konkrétan a bennfentesek jegyzékének 
összeállítására vonatkozó előírások megsértése – miatt a Kibocsátót 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió 
forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 
 
VI. Az MNB megtiltja a Kibocsátó számára, hogy a jelen határozat indokolásának 3.3.2. pontjában 
foglalt jogsértést megvalósító magatartást – konkrétan a piaci visszaélésekről szóló európai uniós 
rendeletben foglalt, a bennfentes információ közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – 
ismételten megsértse. 
 
VII. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.3.2. pontjában foglalt jogsértést megvalósító magatartás 
– konkrétan a bennfentes információ közzétételére vonatkozó előírások megsértése – miatt 3.000.000,- Ft, 
azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 
 
 
 



 

  

 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2020. március 17.    
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