
2022. augusztus 03.2187-34/2022 

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-18/2022. számú határozata jogsértő magatartás megtiltásáról és 
piacfelügyeleti bírság kiszabásáról egy magánszeméllyel szemben a piaci manipuláció tilalmára 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 
 

A (…) (Ügyfél) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar 
Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 
6.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
hozza. 
 
I.  Az MNB megtiltja, hogy az Ügyfél a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt 
piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse. 
 
II.  Az MNB a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 
az Ügyfelet 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű piacfelügyeleti bírság megfizetésére 
kötelezi. 
 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 

I n d o k o l á s  
 
I.  TÉNYÁLLÁS1 
 
Az MNB a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a Kulcs-Soft Nyrt.2 alapítója, az 
igazgatóság jelenlegi elnöke 2019. november 21. napján úgy adott be a Kulcs-Soft részvényre3 
vonatkozó eladási megbízást a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán, hogy ezen 21.250.000,- Ft 
összértékű ügyletkötés valamennyi lényeges paramétere, így árfolyama, a megbízás iránya és az 
eladással érintett mennyiség nagyságrendje egyeztetésre került a vezető tisztségviselő az Ügyfél, 
illetve további 3 természetes személy között.  
 
Fentieknek megfelelően 2019. november 21. napján 09 óra 10 perc 5 másodperckor a Kulcs-Soft Nyrt. 
igazgatóságának jelenlegi elnöke 17.000 darab Kulcs-Soft részvényre vonatkozó eladási ajánlatot adott 
be, mellyel az azt követő 3 percen belül az Ügyfél – 1.360 darab Kulcs-Soft részvényre vonatkozó – 
vételi ajánlata párosult. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint ugyanazon piaci szereplő vagy különböző, de egymással összejátszó 
felek által egyidejűleg vagy közel egyidejűleg, nagyon hasonló mennyiségre és hasonló árra 
vonatkozóan adott vételi és eladási kereskedési megbízások eredményeként végrehajtott ügyletek – 
közismert nevükön „improper matched orders” („rosszhiszeműen párosított megbízások”) − piaci 
manipulációra utaló kereskedési gyakorlatnak minősülnek. 
 
Az MNB megállapította, hogy az Ügyfél – fentebb megjelölt – megbízása félrevezető jelzéseket 
adhatott a befektetők számára a pénzügyi eszköz keresleti-kínálati viszonyairól, így sértette a 

 
1 Az MNB a jelen határozat I. részében szó szerint idézett szövegrészekben végrehajtott néhány stilisztikai helyesbítést és 
javította az értelemzavaró elírásokat. 
2 Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01 10 
045531) (Kulcs-Soft Nyrt. vagy Kibocsátó) 
3 Kulcs-Soft Nyrt. névre szóló, dematerializált, 10,- Ft névértékű törzsrészvényei (értékpapírkód: HU0000099387, tőzsdei 
kategória: Standard) (Kulcs-Soft részvény) 



jogtárgyat, konkrétan a pénzügyi eszközök kereskedésének tisztaságát és átláthatóságát, ekként pedig 
a tőkepiac integritását. Ebből kifolyólag az Ügyfél kimerítette a piaci visszaélésekről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseit, vagyis tiltott piaci manipulációt valósított 
meg. A megállapított jogsértésre tekintettel az MNB a jogsértő magatartás tiltása intézkedést 
alkalmazott és 3.000.000,- Ft összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki. 
 
(…) 
 
Budapest, 2022. augusztus 03. 
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