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636-125/2019
Dr. Süle Nóra, Dr. Szekeres Krisztina
az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával
történő lezárása

H-JÉ-III-B-41/2019. számú határozat
Az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo
utca 2/C. 3. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat
megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
I.1.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a jövőben folyamatosan biztosítsa a nyilvántartási
rendszerében a saját tulajdonú pénzeszközei egyenlegének pontos kimutatását, továbbá saját
pénzeszközeinek egyenlegét érintően a felügyeleti adatszolgáltatásokat valós – a
számlakivonatokkal összhangban lévő – tartalommal teljesítse.

I.2.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül alakítson ki olyan partnerfelülvizsgálati
gyakorlatot, amely teljeskörűen kiterjed az ügyfelek eszközei kezelésére vonatkozó előírásoknak
való megfelelés ellenőrzésére, továbbá havi rendszerességű számlakivonat egyeztetési
kötelezettségének és az ügyfelek utólagos tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének
teljeskörűen, valamennyi letétkezelő partnere vonatkozásában tegyen eleget.

I.3.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az ügyfelek eszközeinek kezelését, a
nyilvántartását végző szervezetekkel kötött megállapodásait hozza összhangba a hatályos,
biztosítéki megállapodások megkötésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, ennek keretében
pedig gondoskodjon az ügyfelek teljes körű és hangsúlyos tájékoztatásáról.

I.4.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során mindenkor jóhiszeműen és a
szakmai szabályaival összhangban járjon el az ügyfélmegbízások végrehajtása során.

I.5.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan biztosítsa a
sztornózási gyakorlatára vonatkozó saját belső szabályzataiban foglaltak teljesülését, valamint a
sztornózási gyakorlata megfelelőségének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.
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I.6.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül tegyen eleget az ügyfelek OTC
tőkeáttételes nyitott pozícióira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően.

I.7.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során a MiFID tranzakciós jelentést
felváltó MiFIR 26. cikk szerinti jelentési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően
tegyen eleget.

I.8.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90
napon belül vizsgálja felül a MIFTR jelű adatszolgáltatását és a jelentéstételi kötelezettségének
teljes körű tartalommal tegyen eleget.

I.9.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során mindenkor szerepeltesse a
számlavezető partnereknél vezetett számlákon fennálló negatív számlaegyenlegeket a
"Pénzfedezettségi jelentés" elnevezésű napi adatszolgáltatásában.

II.1.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül alakítson ki olyan monitoring rendszert,
amely a tevékenységével arányosan vegyíti az automatizmusra és humán elemzésre épülő
megoldásokat a piaci manipulációra utaló jellemző kereskedési mintákkal és hatékonyan szolgálja
a piaci manipuláció megakadályozását.

II.2.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül alakítson ki olyan belső szabályozást,
amely biztosítja a sztornózás folyamatának belső ellenőr által történő utólagos ellenőrzése
rendszerességét, illetve gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőr végezzen rendszeres
ellenőrzéseket a sztornózás folyamatára vonatkozóan.

II.3.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül tegyen eleget a kritikus operatív funkciót
kiszervezés keretében ellátó szervezetek tevékenységét érintő rendszeres ellenőrzési és értékelési
kötelezettségének, és gondoskodjon az ehhez kapcsolódó belső szabályozás kialakításáról.

II.4.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de a jelen
határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül gondoskodjon a számlavezető hitelintézeteknél
rendelkezésére álló elszámolási limit igénybevételére vonatkozó feltételrendszer átláthatóvá és
ellenőrizhetővé tételéről.

III. 1.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül határozza meg a végrehajtási
politikájában rögzített kiválasztási tényezők relatív súlyát a tényleges végrehajtási gyakorlatnak
megfelelően.

III.2.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a befektetési tanácsadás nyújtása
keretében mindenkor az előzetes tájékozódásra, az alkalmassági jelentések készítésére, valamint a
javadalmazásra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével járjon el, továbbá
üzletszabályzatának szövegezését a befektetési tanácsadás jogszabályi definíciójának
figyelembevételével alakítsa ki.

III.3.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az ügyfelek OTC tőkeáttételes nyitott
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pozícióira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően tegyen eleget.
III.4.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az ügyfelekkel kötött Equilor Trader
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések tartalmát hozza összhangba az MNB H-FHIII-5/2019. számú határozatában foglalt előírásokkal.

IV. 1.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül gondoskodjon az általa kezelt adatok
és az adatokat kezelő vagy feldolgozó informatikai rendszerek és rendszerelemek megfelelő
biztonsági osztályozásának kialakításáról.

IV. 2.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- biztosítsa az alkalmazási, produktív környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és a
tesztelési környezettől, továbbá a kockázatokkal arányosan különítse el a belső hálózaton a
különböző kritikusságú és funkciójú hálózatokat;
- biztosítsa a hálózati és hálózatbiztonsági eszközök konfigurációjának rendszeres felülvizsgálatát
és a kockázatokkal arányosan erősítse a biztonsági beállításokat, a hálózati szegmentációs
beállításokat és hozzáféréseket, így a kockázatokkal arányosan különítse el a különböző
kritikusságú és funkciójú hálózatokat;
- végezze el a tűzfalszabály kezelési, felülvizsgálati, és nyilvántartási eljárásainak, gyakorlatának
felülvizsgálatát és a kockázatokkal arányosan gondoskodjon olyan szabályozás és folyamatok
kidolgozásáról, amelyek biztosítják a tűzfalszabályok megfelelő igénylési, jóváhagyási, kezelési
és nyilvántartási folyamatait, valamint a tűzfalszabályok rendszeres érdemi felülvizsgálatát, és
az ellenőrzések teljeskörűségét;
- a biztonsági kockázatokkal arányosan gondoskodjon informatikai infrastruktúrájának behatolás
elleni (IDS/IPS) védelméről, továbbá a DDoS támadások elleni védelméről;
- az eszközök és munkavállalók internet elérésének védelme érdekében a biztonsági
kockázatokkal arányosan végezzen proxy alapú szűréseket, korlátozásokat.

IV.3.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- gondoskodjon a rendszerbiztonsági kockázattal arányos vírus és más rosszindulatú program
elleni védelemről, ennek megteremtése érdekében végezze el a kártékony kód elleni védelem
megoldásának teljes körű telepítését, és a biztonsági kockázatokkal arányosan alakítson ki és
működtessen olyan folyamatot, mely biztosítja a hálózatán üzemelő eszközökön a kártékony
kód elleni védelmi rendszer telepítettségének rendszeres ellenőrzését, jelentését;
- biztosítsa a vírusriadók esetén szükséges intézkedések kezelésére vonatkozó terv
naprakészségét, majd rendszeres, dokumentált teszteléssel győződjön meg az eljárásrendjében
rögzített előírások alkalmazhatóságáról.

IV.4.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de, legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- biztosítsa a hardverek, a szoftverek és licencek naprakész nyilvántartását;
- gondoskodjon engedélyezett és tiltott szoftverek körének meghatározására vonatkozó
gyakorlat kialakításáról;
- erősítse a szoftver és licenc ellenőrzési folyamatát annak érdekében, hogy a szoftverek
jogtisztasága, valamint használatuk szükségessége, jogszerűsége mindenkor teljeskörűen és
naprakészen bizonyítható legyen.
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IV.5.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- vizsgálja felül és erősítse meg az egyes rendszereiben használt verzióváltozások és nyomon
követések folyamatát, szabályozását, és mindenkor gondoskodjon az egyes rendszereinek
naprakészségéről, a biztonsági javítások telepítésének rendszerességéről, a használt
termékverziók egyenszilárdságáról;
- végezze el a már nem támogatott operációs rendszerek, alkalmazások cseréjét, vagy –
amennyiben ez valamilyen üzleti funkcionalitás fenntartása miatt csak hosszú távon lehetséges
– azok kiegészítő kontrollokkal történő megerősítését, és tegyen vállalást a hosszú távú
kivezetés határidejére.

IV.6.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- biztosítsa a rendszerek szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói
adminisztrációját;
- gondoskodjon a teljes körű és naprakész jogosultság-nyilvántartás folyamatos rendelkezésre
állásáról;
- jogosultságkezelési gyakorlata során gondoskodjon a szabályozásban rögzített előírások
betartásáról, valamint erősítse a jogosultságok kezelésének, nyilvántartásának, és
ellenőrzésének folyamatait;
- biztosítsa az egyes rendszereiben az azonosítók egyértelmű személyhez történő rendelését.

IV.7.

Az MNB felszólítja a Társaságot arra, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb
a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül:
- vizsgálja felül az üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási terveit és szabályzatait,
ennek keretében intézkedjen a katasztrófaelhárítási tervek helyreállítási lépéseinek részletes
meghatározásáról, az érintett üzleti területek tesztelési folyamatba történő bevonásáról;
- a tesztelési jegyzőkönyveiben rögzítse a tesztelt szcenáriókat, a tesztek alapján mért
helyreállítási időket és azok viszonyát az üzletileg elvárt helyreállítási időkhöz, a tesztben
résztvevő üzleti szakemberek és adatgazdák aláírását;
- a felülvizsgálat eredményeképpen az üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási tervek
teljes körű, dokumentált és az üzleti szakterületek által hitelesített tesztelésével igazolja
felkészültségét a rendkívüli helyzetek kezelésére.

V. 1.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során figyelmezteti a Társaságot, hogy alakítson ki olyan belső
szabályrendszert, ami mindenkor biztosítja a bejelentések haladéktalan megtételét és továbbítását
a pénzügyi információs egység felé.

V. 2.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során figyelmezteti a Társaságot, hogy alakítson ki olyan belső
szabályrendszert, amely folyamatosan biztosítja a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezések által előírt, illetve saját belső kockázatértékelése
alapján megerősített eljárásba sorolt, pénzmosási szempontból kiemelt kockázatot jelentő ügyfelek
esetében a pénzeszköz forrására vonatkozó információ beszerzését.

V. 3.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során kötelezi a Társaságot, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen
határozat kézhezvételét követő 90 napon belül alakítson ki olyan belső kockázatértékelést, amely
az üzleti kapcsolat, valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján
a szolgáltató tevékenységének jellegével és méretével arányos, valamint vizsgálja felül az ügyfelei
kockázati besorolását.
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V. 4.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során kötelezi a Társaságot, hogy a szankciós szűrés gyakorlata során
haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül,
maradéktalanul feleljen meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, és mind a meglévő, mind az új ügyfelei tekintetében teljeskörűen hajtsa végre a
szűrési feladatokat.

V. 5.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során kötelezi a Társaságot, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen
határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül vizsgálja felül a monitoringrendszer
hatékonyságát és a hozzá kapcsolódó kockázatértékelési módszert és alakítson ki olyan
szűrőrendszert, mely alkalmas a valós, az üzleti kapcsolat jellegével és összegével, az ügyféllel,
termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel kapcsolatos pénzmosási
kockázatok kezelésére, illetve ehhez kapcsolódóan vizsgálja felül belső eljárásrendjét.

V. 6.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során kötelezi a Társaságot, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen
határozat kézhezvételét követő 90 napon belül feleljen meg a készpénzes tranzakciókra vonatkozó,
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályokban előírt szűrési feltételeknek.

V. 7.

Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására
irányuló tevékenysége során kötelezi a Társaságot, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen
határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg a belső szabályzat átdolgozásának
megtörténtéről szóló írásbeli tájékoztatást az MNB részére.

VI.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat
kézhezvételét követő 180 napon belül, rögzített teljesítési határidő esetén pedig annak leteltét
követő 30 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I-V.
pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a
felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve
a jelen határozat rendelkező részének I.-V. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó
dokumentumokat.

VII.

Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának I.2, I.4., I.6., I.8., I.9., II.1., III.1., III.2., IV.1-IV.7.
pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 21.000.000,- Ft, azaz huszonegymillió
forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

VIII.

Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának V.1-V.3 és V.5-V.7. pontjában megállapított
jogszabálysértések miatt összesen 8.500.000,- Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer forint összegű
felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül
kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel,
valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása
Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:

5453-11/2020
dr. Süle Nóra
felszólítás határozatban foglalt
kötelezettség teljesítésének
elmulasztása miatt

H-JÉ-III-18/2020. számú határozat
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) (MNB) által az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) felett
gyakorolt folyamatos felügyelet keretében az MNB a következő
határozatot
hozza.
I.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy legkésőbb jelen határozat kézhezvételétől számított 30
napon belül teljeskörűen feleljen meg a 2019. augusztus 30. napján kiadmányozott H-JÉ-III-B41/2019. számú határozat (Határozat) rendelkező rész III.4. pontjában foglalt felszólításnak.

II.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat
kézhezvételétől számított 60 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat
rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az
igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést
és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt
intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
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Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a
jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
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Iktatószám: 10626-37/2020
Ügyintéző: dr. Jónás Dorottya
Tárgy:
az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával
történő lezárása
H-JÉ-III-B-46/2020. számú határozat
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1026 Budapest,
Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott célvizsgálat
megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
I.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során az általa alkalmazott
nyilvántartási rendszerekkel összefüggésben biztosítsa a felhasználói jogosultságokra
vonatkozó informatikai és információbiztonsági jogszabályi előírások maradéktalan
teljesülését.

II.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy a határozat
kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező
részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által
megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, és az annak
alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés
teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

III.

Az MNB a Társaságot az I. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz
ötmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon
belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság”
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes
befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság
befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után
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késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi
pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével
„késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg
nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami
adóhatóság adók módjára hajtja be.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi
Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:
http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese A perben a jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a
jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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Iktatószám: 16449-5/2021
Ügyintéző: …………………
Tárgy: folyamatos felügyelet keretében
felügyeleti
intézkedés
és
bírság
alkalmazása az Equilor Befektetési Zrt.-vel
szemben

H-PM-III-B-2/2021. számú határozat
Az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út
122-124., cégjegyzékszám: 01-10-041431) (Társaság) felett gyakorolt folyamatos felügyelet
keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő
határozatot
hozza:
I.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy
1. vizsgálja felül bejelentési gyakorlatát és biztosítsa a mindenkor hatályos pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a bejelentések
teljes körű és haladéktalan megtételét;
2. vizsgálja felül a pénzeszköz forrására vonatkozó információk beszerzési gyakorlatát és
biztosítsa a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően a kockázatos ügyletek esetén a pénzeszköz forrására vonatkozó
információk beszerzését, valamint ezen információk ellenőrzése érdekében a pénzeszközök
forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásának megkövetelését.

II.

Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott
jogszabálysértések miatt 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű felügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a határozat közlésétől számított 15 napon
belül a honlapján közzétenni.
Jelen határozat meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon
belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság”
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes
befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A
bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után
késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi
pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével
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„késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg
nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami
adóhatóság adók módjára hajtja be.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a
Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
. A perben a
jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az,
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása
sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése,
illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs
helye.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:

49597-56/2021
……………………………………
az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedések alkalmazásával történő
lezárása

H-JÉ-III-46/2021. számú határozat
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út
122-124.; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai
alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
I.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül
1. gondoskodjon a befektetési tanácsadás nyújtásakor az alkalmassági jelentés elkészítésére
és az ügyfél részére történő átadására vonatkozó jogszabályi kötelezettsége teljesítéséről,
továbbá tegyen eleget a befektetési tanácsadással kapcsolatos nyilvántartás vezetési
kötelezettségének;
2. gondoskodjon megfelelő politikák és eljárások kialakításáról az ügyfelek számára
kiválasztott befektetési szolgáltatások és pénzügyi eszközök kapcsán az egyenértékű
befektetési szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök meghatározása érdekében;
3. biztosítsa a befektetések közötti váltás esetén a költség-haszon elemzés elkészítését.

II.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy az I. pontban foglaltak
teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság
által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat
rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az
ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
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A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével
benyújtani.
Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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Iktatószám: 19004-27/2022
Ügyintéző: ………………………………
Tárgy: az EQUILOR Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedés alkalmazásával történő lezárása

H-PM-III-1/2022. számú határozat
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út
122-124., cégjegyzékszám: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapítása
alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest,
Krisztina körút 6.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza:
I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való mindenkori megfelelés
érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 63. § (5)
bekezdésében meghatározott vezető, illetve helyettese hatályos jogszabályoknak megfelelő kijelöléséről.
A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a jelen határozat közlésétől számított 15 napon
belül a honlapján közzétenni.
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
. A perben a jogi
képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az,
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

1122 Budapest, Krisztina krt. 6. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777 | Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 1 429 8000
Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:

1633-76/2022
dr. Gál István
az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával
történő lezárása

H-JÉ-III-B-51/2022. számú határozat
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út
122-124.; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat
megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye:
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.

I.

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan
1.

2.
3.

II.

gondoskodjon arról, hogy a Társaság részére függő ügynöki tevékenységet végző személyek
közvetítői tevékenységüket kizárólag az MNB által erre a célra vezetett nyilvántartásba történő
bejegyzést követően kezdjék meg;
biztosítsa a közvetítőkkel megkötött szerződések megszűnésének MNB részére történő
bejelentését; valamint
az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítse.
Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

1.

2.

3.

4.

biztosítsa a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó előzetes tájékozódásra vonatkozó
jogszabályi és saját szabályzati előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében a
befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően minden esetben vegyen fel alkalmassági tesztet,
továbbá a befektetési tanácsadásból álló befektetési szolgáltatás nyújtásakor az ügyfél részére
ne ajánljon olyan ügyletet, amely számára nem alkalmas;
a legkedvezőbb végrehajtás elvének maradéktalan érvényesülése érdekében a megbízások
végrehajtása során gondoskodjon a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árának – mint a
végrehajtási helyszínt meghatározó értékelési kritérium – tényleges figyelembevételéről;
gondoskodjon a végrehajtási politika tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan
teljesüléséről, ennek keretében biztosítsa azt, hogy a végrehajtási politikájában valamennyi
általa forgalmazott pénzügyi eszköz kategória feltüntetésre kerüljön; valamint
a szabályozott piaci derivatív ügyletek tekintetében maradéktalanul tegyen eleget az MNB felé
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.
Kapcsolattartás az Eüsztv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/).
Kérjük az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni!

III.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül
−

−

−

−

biztosítsa a hálózati és hálózatbiztonsági eszközök konfigurációjának rendszeres
felülvizsgálatát és a kockázatokkal arányos módon erősítse a biztonsági beállításokat, ennek
keretében – az eszközök és munkavállalók internetelérésének védelme érdekében – a
biztonsági kockázatokkal arányos módon végezzen proxy alapú szűréseket, korlátozásokat,
valamint vizsgálja felül és erősítse az IDS/IPS alapú szűréseket;
a biztonsági kockázatokkal arányos módon adatbáziskezelő verziónként folyamatosan tartson
naprakészen biztonsági beállítások megerősítésére vonatkozó („hardening”) eljárásokat, és
biztosítsa azok adatbáziskezelő rendszereken történő alkalmazását; továbbá gondoskodjon
olyan biztonsági környezetről, amely az informatikai rendszer működése szempontjából
kritikus folyamatok eseményeit naplózza;
gondoskodjon olyan tartalék berendezések beszerzéséről és tartalék helyszín kialakításáról,
amely biztosítani tudja a kockázatelemzésen és üzletihatás-elemzésen alapuló üzletmenetfolytonossági és katasztrófa-helyreállítási terv elvárásainak való megfelelést, valamint a
katasztrófa-helyreállítási tesztek során gondoskodjon az alkalmazások feldolgozási helyszínek
közötti átállításának egyidőben történő elvégzéséről, egy időpontot kijelölve a teszt kezdő
időpontjának (beleértve a hálózatok és infrastruktúra elemek átállítását is); valamint
biztosítsa az informatikai biztonsági rendszer önvédelmére, kritikus elemei védelmének
zártságára vonatkozó ellenőrzés teljeskörűségét az internet irányából elérhető szolgáltatásai,
így az igénybe vett felhőszolgáltatások esetében is; ennek keretében amennyiben a Társaság
a felhőszolgáltatások kapcsán a saját tesztelés végrehajtását nem tudja biztosítani, akkor
mindenkor szerezze meg a felhőszolgáltató vagy független harmadik fél által végzett
sérülékenységvizsgálatok és penetrációs tesztek végrehajtását igazoló dokumentumokhoz
való hozzáférést, továbbá a felhőszolgáltatók kontrolljainak működéséről mindenkor
szerezzen a kockázattal arányos mértékű bizonyosságot.

IV.

Az MNB megtiltja a Társaság számára a piaci visszaélések megelőzésére és felderítésére vonatkozó
uniós rendelkezések megsértését, és egyúttal felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése
során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül
gondoskodjon olyan – a megfelelő szintű humán elemzést is magában foglaló – intézkedések,
rendszerek és eljárások kialakításáról, amelyek hatékony módon biztosítják a bennfentes
kereskedelem, a piaci manipuláció vagy azokra irányuló kísérlet gyanúját felvető megbízások,
ügyletek szűrését és folyamatos nyomon követését.

V.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy az I-IV. pontokban
foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a
felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve
a jelen határozat rendelkező részének I-IV. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó
dokumentumokat
1.
az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 150
napon belül;
2.
a II-IV. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő
leteltét követő 30 napon belül;
küldje meg az MNB részére.

VI.

Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának
1.
2.
3.

az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer
forint,
az II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,
a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint,
Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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4.

a III. a) (i) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer
forint,
5.
a III. b) (i) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
6.
a III. c) (i) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
7.
a III. d) (i) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
végezetül
8.
az IV. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,
mindösszesen 15.750.000 Ft, azaz tizenötmillió-hétszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság
megfizetésére kötelezi.
A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell
az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a
határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a
közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő
elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor,
amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell
befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és
meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt
felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével
benyújtani.
Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:

2784-80/2022
dr. Bodnár Éva
az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési
eljárás intézkedések alkalmazásával történő
lezárása

H-JÉ-III-72/2022. számú határozat
Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út
122-124.; cégjegyzékszáma: 01-10-041431) (Társaság) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai
alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest,
Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
I.

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a
jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül gondoskodjon a termékjóváhagyási
folyamata során a származékos deviza és árupiaci ügyletekhez rendelt középtávú befektetői cél
meghatározásának megfelelő dokumentáltságáról, biztosítva ezáltal annak az MNB általi utólagos
ellenőrizhetőségét.

II.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy az I. pontban foglaltak
teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság
által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat
rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat az
ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével
benyújtani.
Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
Kapcsolattartás az Eüsztv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/).
Kérjük, az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek!

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek
jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!
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