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Az MNB a jelen határozattal a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálat keretében a jogsérelem
orvoslása miatt indított eljárását (Eljárás) zárta le. Az Eljárásban az MNB kizárólag a Kúria által több
ítéletben kimondott azon jogsérelmet orvosolta – mely jogsérelem a korábbi eljárást – az Ügyfél
vonatkozásában – lezáró határozattal (H-PJ-III-B-61/2017. számú határozat) összefüggésben
fennállt –, mely szerint a határozatot nem a hatáskörrel rendelkező szerv hozta meg. Tehát a most
közzétett határozat a korábbi határozattal egyező tartalmú intézkedéseket tartalmaz, azokat csak
megismétli, a különbség a két határozat között a döntést hozó személye, ugyanis a most közzétett
határozatot immáron a Kúria döntésének megfelelő szerv hozta meg.
A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-34/2018. számú határozata Milan M. (lakóhely: Ladomerská
Vieska) természetes személy részére jogsérelem orvosolásáról, döntés hatályon kívül helyezéséről és
új döntés meghozataláról
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest
Krisztina körút 39.) (MNB) a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő
Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.; cégjegyzékszám: 11-10-001604)
(Kibocsátó) lefolytatott célvizsgálat (Célvizsgálat) lezárásaként a Milan M. (lakcím: Ladomerská
Vieska) (Milan M., vagy Ügyfél) vonatkozásában 2017. november 10. napján H-PJ-III-B-61/2017.
számon kiadmányozott közigazgatási határozat (Megtámadott határozat) felülvizsgálata iránt
indított bírósági eljárásra tekintettel, a hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében indított
eljárásában az alábbi egybefoglalt
határozatot
hozza.
I.

Az MNB a Megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi azzal, hogy a hatályvesztés
időpontja a jelen egybefoglalt határozat közlésének napja.

II.

Az MNB figyelmezteti az Ügyfelet, hogy – annak érdekében, hogy a Kibocsátó mindenkor
teljeskörűen és határidőben eleget tegyen a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek – a Kibocsátó igazgatótanácsában betöltött
tisztségének ellátása során mindenkor úgy járjon el, ahogy az az ilyen tisztséget betöltő
személyektől általában elvárható.

III.

Az MNB a jelen egybefoglalt határozat indokolásának 5.2. pontjában – a Kibocsátó 2015.
pénzügyi évről készített éves jelentés közzétételi kötelezettsége teljesítésének
elmulasztásával összefüggésben – megállapított jogszabálysértések miatt fennálló
személyes felelősségére tekintettel az Ügyfelet, mint a Kibocsátó igazgatótanácsának tagját
4.000.000,- forint (azaz négymillió forint) összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi,
azzal, hogy az e pontban foglalt kötelezés az ezen egybefoglalt határozat Ügyféllel történő
közlésével egyidejűleg lép hatályba.

IV.

Az MNB a jelen egybefoglalt határozat indokolásának 5.2. pontjában az Ügyfélre
megállapított személyes felelősségre vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz
közzé.1
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Tekintettel arra, hogy a jelen egybefoglalt határozat IV. pontjában megjelölt közlemény közzétételére 2017.
november 22. napján sor került (lásd: MNB < Sajtószoba< Sajtóközlemények < 2017. évi
sajtóközlemények<Súlyos személyi bírságok a KEG Nyrt.-nél), ezért az MNB a határozat ezen intézkedését
végrehajtottnak tekinti.
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Amennyiben az Ügyfél a Megtámadott határozatban kiszabott bírságot időközben megfizette, a
megfizetett rész erejéig a jelen egybefoglalt határozat rendelkező részének III. pontjában kiszabott
fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.
A kiszabott felügyeleti bírságot az egybefoglalt határozat jogerőre emelkedésétől számított 30
(harminc) napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti
bírság” megjelöléssel, valamint az egybefoglalt határozat számának feltüntetésével – befizetni. A
felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai
kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén
a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek értéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.
A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, az egybefoglalt határozat
számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra
kerül.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
Az MNB a jelen határozatot közvetlenül is megküldi a Fővárosi Törvényszéknek az Ügyfél, mint
felperes és az MNB mint alperes között 6.K.700.095/2018. számon folyamatban lévő perben
(Közigazgatási per).
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2018. június 28.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

Dr. Laki Gábor s.k.,
az MNB igazgatója, kiadmányozó
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