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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-22/2020. számú határozata jogsértő magatartástól eltiltás 
intézkedés alkalmazásáról, valamint piacfelügyeleti bírság és felügyeleti bírság kiszabásáról a 
BONATREVI SALES a.s. társasággal (székhely: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, Cseh 
Köztársaság) szemben a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a 
részvényes jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségének megsértése miatt 
 
A BONATREVI SALES a.s. (székhely: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság) (Ügyfél1), 
(… Ügyfél2) és (… Ügyfél3) (Ügyfél1, Ügyfél2 és Ügyfél3 a továbbiakban együttesen: Ügyfelek) 
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. Az MNB figyelmezteti Ügyfel1-et a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések megtartására. 
 

II. Az MNB Ügyfél1-et a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a piaci 
manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 20.000.000,- Ft, 
azaz húszmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 
 

III. Az MNB az Eljárást Ügyfél2-vel szemben – mivel a hivatalbóli eljárásban a tényállás a 
határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási 
cselekménytől sem várható eredmény – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti. 
 

IV. Az MNB az Eljárást Ügyfél3-mal szemben – mivel a hivatalbóli eljárásban a tényállás a 
határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási 
cselekménytől sem várható eredmény – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti. 
 

V. Az MNB megtiltja az Ügyfél1-nek, hogy a szavazati jog mértékének bejelentésére vonatkozó 
jogszabályi előírások megsértését megvalósító magatartást megismételje.  
 

VI. Az MNB  a szavazati jog mértékével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek elmulasztása 
miatt az Ügyfél1-et 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint felügyeleti bírság megfizetésére 
kötelezi. 
 

VII. A piacfelügyeleti eljárás során megállapított 19.047,- Ft, azaz tizenkilencezer-negyvenhét 
forint – útiköltség címén felmerült – eljárási költséget az MNB viseli. 

 
(…) 
 
Budapest, 2020. szeptember 04. 

 
               A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

       
          Szeniczey Gergő s.k., 
 Tőkepiacok és biztosítók prudenciális,  
 fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért  
                                                                                                    felelős ügyvezető igazgató  


