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2022. november 18. 
 

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-20/2022. határozata jogsértő magatartás megtiltása intézkedés 
alkalmazásáról és piacfelügyeleti bírság kiszabásáról egy részvényessel szemben a piaci manipuláció 
tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 
 
A (…) (Ügyfél) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar Nemzeti 
Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 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 Ügyfél a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt 

piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse. 
 

II. Az MNB az Ügyfelet a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
megsértése miatt  

a) az önkötést eredményező ügyleteire tekintettel 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint, 
b) a kereskedési szándék nélkül bevitt megbízásaira tekintettel 1.900.000,- Ft, azaz egymillió-

kilencszázezer forint 
piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

 
Az MNB piacfelügyeleti eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 

(…) 
 

I n d o k o l á s  
 
I.  TÉNYÁLLÁS1 
 
Az MNB a piacfelügyeleti eljárásban az Ügyfél azon tőkepiaci magatartását vizsgálta, miszerint az Ügyfél 
a Budapesti Értéktőzsde Zrt.2 által működtetett szabályozott piacon (BÉT) két Prémium kategóriás 
részvény (Appeninn részvény, Takarék részvény) vonatkozásában beadott jelentős részvénymennyiségre 
vonatkozó eladási és vételi megbízások paramétereinek összehangolásával úgynevezett önkötéseket 
valósított meg, illetve három Prémium kategóriás részvény (Appeninn részvény, CIG részvény, Takarék 
részvény) vonatkozásában jelentős részvénymennyiségre vonatkozóan kereskedési szándék nélküli 
megbízásokat adott, melyeket rövid időn belül visszavont. 
 
A piacfelügyeleti eljárásban megállapítást nyert, hogy az önkötést megvalósító ügyletek végrehajtására 
különböző jogalanyok nevében, azonban mind vevői, mind pedig az eladói oldalon meghatalmazás 
alapján eljárva az Ügyfél adott megbízást. A vizsgált ügyletek önkötés jellegének megállapítása során 
ezen jelleg arra tekintettel állapítható meg, hogy az Ügyfél bírt rendelkezési joggal mind az eladói 
megbízással érintett értékpapírszámlák, mind a vételi megbízással érintett értékpapírszámlák felett, 
valamint az ügylet végrehajtására mindkét oldalon ténylegesen az Ügyfél adott megbízást. Ily módon 
bár különböző jogalanyok értékpapírszámlái között történt a kereskedés, az Ügyfél itt kifejtett eljárása 
okán ezen jogalanyok összehangoltan cselekvő vagy egymással összejátszó feleknek tekinthetők. 
 

 

1 Az MNB a jelen határozat I. részében szó szerint idézett szövegrészekben végrehajtott néhány stilisztikai helyesbítést és javította az 
értelemzavaró elírásokat. 
2 Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. emelet, cégjegyzékszáma: 01 
10 044764) (BÉT) 



 

 

A piaci visszaélésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében tilos a piaci manipuláció 
és annak kísérlete.  
 
A vonatkozó jogszabályok szerint piaci manipulációnak minősül – többek között – olyan ügylet kötése, 
vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb magatartás, amely hamis vagy félrevezető 
jelzéseket ad, vagy valószínűsíthetően adhat valamely pénzügyi eszköz kínálata, kereslete vagy ára 
tekintetében. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint piaci manipulációra utaló meghatározó gyakorlatnak minősül a 
pénzügyi eszköz eladására vagy vételére vonatkozó megállapodás kötése vagyoni érdekeltségek vagy 
piaci kockázat változása nélkül, illetve, ha a vagyoni érdekeltségek vagy piaci kockázatok átruházására 
összehangoltan cselekvő vagy egymással összejátszó felek között kerül sor, közismert nevén „wash 
trades” („semleges ügylet”). 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint piaci manipulációra utaló meghatározó gyakorlatnak minősül továbbá 
a végrehajtásuk előtt visszavont megbízások bevitele, amelyek így azzal a hatással járnak, vagy 
valószínűleg azzal a hatással járnak, hogy félrevezető benyomást keltenek a pénzügyi eszköz adott ár 
melletti keresletére vagy kínálatára vonatkozóan – közismert nevén „megbízások bevitele kereskedési 
szándék nélkül”. 
 
Tekintettel arra, hogy az MNB kizárólag azon, a szokásos tőkepiaci kereskedéstől eltérő 
magatartásformákat szankcionálja, amelyek az észszerűen eljáró befektetők befektetési döntéseinek 
befolyásolására alkalmasak lehetnek, ezért az MNB az Ügyfél önkötéses ügyletei és visszavont 
megbízásai közül azokat emelte ki, amelyek paraméterei kirívóan eltértek a szokásos tőzsdei kereskedés 
jellemzőitől. 
 
A piacfelügyeleti eljárásban beszerzett bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelve az MNB 
megállapította, hogy az Ügyfél által végrehajtott önkötést megvalósító ügyletek, illetve a kereskedési 
szándék nélkül bevitt és rövid időn belül visszavont megbízások valószínűsíthetően hamis vagy 
félrevezető jelzéseket ad(hat)tak az érintett Prémium kategóriás részvények kereslete, kínálata vagy ára 
tekintetében. 
 
Mindezek alapján az MNB a piacfelügyeleti eljárás során megállapította, hogy az Ügyfél a fentiekben 
ismertetett magatartásával kimerítette a piaci visszaélésekről szóló rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) 
pont i. alpontját, így magatartása a piaci visszaélésekről szóló rendelet (MAR) 15. cikkébe ütközik, azaz 
az Ügyfél megvalósította a MAR által tiltott piaci manipuláció tényállását. 
 
Az Ügyfél a jogsértést eredményező ügyleteinek – azaz az önkötést megvalósító ügyletek, illetve a 
kereskedési szándék nélkül bevitt és rövid időn belül visszavont megbízások – egy részét vagyonkezelői 
tevékenysége során valósította meg. Ennek kapcsán az MNB rögzíti, hogy a piaci manipuláció 
megvalósulhat akkor is, ha a tőkepiaci szereplő a rá vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek 
mindenben eleget tesz és egyébiránt szubjektív értelemben akár teljesen racionálisnak tekinthető 
gazdasági, pénzügyi cél elérése érdekében cselekszik. 
 
A tőkepiaci szereplőnek a MAR piaci manipulációra vonatkozó generális tilalma okán azonban ilyen 
esetben is kötelezettsége arról körültekintő módon és kellő mértékben megbizonyosodni, hogy 
tőkepiaci tevékenysége nem ütközik a MAR piaci manipulációt tiltó rendelkezéseibe. Amennyiben pedig 
tervezett magatartása várhatóan a piaci manipuláció generális tilalmát előíró rendelkezést sértené, úgy 
köteles (akár teljesen jogszerű és szubjektíve racionálisnak tekinthető) célja elérése érdekében a MAR-t 
nem sértő magatartást tanúsítani, ilyen megoldás hiányában pedig – szűk jogszabályi kivételektől 
eltekintve – az adott, az értékpapír kereslete, kínálata vagy ára tekintetében a tőkepiaci többi szereplője 
irányába objektíve hamis vagy félrevezető jelzés közvetítésére alkalmas magatartástól tartózkodni. 



 

 

(…) 
 
Budapest, 2022. november 18. 
      A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

 
Dr. Laki Gábor s.k., 

Tőkepiacért és piacfelügyeletért  
felelős igazgató 


