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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-26/2015. számú határozata a HUN MINING Érc- és 
Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" 
(székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/F. I. emelet 6.) társasággal szemben 
figyelmeztetés, rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezés intézkedések, és felügyeleti 
bírságok alkalmazásáról, továbbá piacfelügyeleti bírságok kiszabásáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a HUN 
MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "fel-
számolás alatt" (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/F. I. emelet 6.) társaságnál (Kibo-
csátó)1 lefolytatott célvizsgálat során az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalma-
zása alapján az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy 
1.1. a jövőben mindenkor teljes körűen, határidőben teljesítse az MNB hatósági határoza-

taiban meghatározott kötelezettségeit; 
1.2. a jövőben mindenkor teljes körűen, határidőben tegyen eleget az éves jelentés közzé-

tételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének; 
1.3. a jövőben mindenkor, üzleti évek szerinti bontásban tegye elérhetővé a honlapján az 

éves jelentését; 
1.4. a jövőben mindenkor, haladéktalanul továbbítsa éves jelentését a média felé. 
 
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Kibocsátót, hogy a jelen határo-

zat kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül tájékoztassa az MNB-t arra vonatkozó-
an, hogy milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni a jelen határozat rendelkező részének 
1.2.-1.4. pontjaiban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében. 

 
III.  

3.1. Az MNB a jelen határozat indokolásában megjelölt szabályozott információk Kibocsátó 
honlapján történő közzétételének elmaradása, illetve nem jogszabályszerű teljesítése 
miatt 900.000,- Ft, azaz kilencszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére 
kötelezi a Kibocsátót. 

3.2. Az MNB a szabályozott információk Kibocsátó honlapján való nem üzleti évek szerinti 
bontásban történt elérhetővé tételéért 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint 
összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 

3.3. Az MNB a szabályozott információ média felé történő továbbításának elmaradása mi-
att 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésé-
re kötelezi a Kibocsátót. 

3.4. A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások megszegése miatt, konkré-
tan 

                                                                 

1
 Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által 

működtetett céginformációs rendszerben (Céginformációs rendszer) szereplő adatok értelmében a Kibocsátó 
2015. február 20. napjától áll felszámolás alatt. 
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a) az MNB – 2012. szeptember 3. napján kiadmányozott – H-PJ-III-B-35/2012. számú ha-
tározatában (Határozat), a – 2013. március 11. napján kiadmányozott – H-PJ-III-B-
9/2013. számú határozatában (Határozat II.), valamint a – 2013. július 26. napján ki-
admányozott – H-PJ-III-B-32/2013. számú határozatában (Határozat III.) meghatáro-
zott – 2011. évre vonatkozó éves jelentés közzétételére vonatkozó – kötelezettség 
megszegése miatt az MNB 12.000.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió forint összegű felü-
gyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót; 

b) az MNB a Határozat III.-ban meghatározott – 2012. évre vonatkozó éves jelentés 
közzétételére vonatkozó – kötelezettség megszegése miatt az MNB 3.900.000,- Ft, 
azaz hárommillió-kilencszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kö-
telezi a Kibocsátót; 

c) a 2013. évre vonatkozó éves jelentés közzétételének elmaradása miatt az MNB 
3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfi-
zetésére kötelezi a Kibocsátót. 

3.5. A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások megszegése miatt, konkré-
tan 
a) az MNB – 2013. február 7. napján kiadmányozott – H-PJ-III-B-1/2013. számú határo-

zatában (Határozat IV.) meghatározott – 2012. évre vonatkozó I. féléves jelentés 
közzétételére vonatkozó – kötelezettség megszegése miatt az MNB 2.000.000,- Ft, 
azaz kettőmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsá-
tót; 

b) a 2013. évre vonatkozó I. féléves jelentés közzétételének elmaradása miatt az MNB 
1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfi-
zetésére kötelezi a Kibocsátót; 

c) a 2014. évre vonatkozó I. féléves jelentés közzétételének elmaradása miatt az MNB 
1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfi-
zetésére kötelezi a Kibocsátót. 

3.6. A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások megszegése miatt, konkré-
tan 
a) a 2012. évre vonatkozó I. és III. negyedéves jelentések közzétételének elmaradása 

miatt az MNB 1.900.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót; 

b) a 2013. évre vonatkozó I. és III. negyedéves jelentések közzétételének elmaradása 
miatt az MNB 1.900.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót; 

c) a 2014. évre vonatkozó I. és III. negyedéves jelentések közzétételének elmaradása 
miatt az MNB 1.900.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 

3.7. Az MNB a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára, és az alaptőké-
jének nagyságára vonatkozó információk jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő 
időben történő közzététele, és azok a Kibocsátó honlapján, valamint az MNB által mű-
ködtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.hu) 
(Információtárolási rendszer) történő eltérő megjelentetése miatt 360.000,- Ft, azaz 
háromszázhatvanezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibo-
csátót. 
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3.8. Az MNB az auditbizottság létesítésére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelke-
zések megsértése miatt 2.400.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint összegű fe-
lügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 

3.9. Az MNB a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó szabályzatról szóló jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 
2.400.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfize-
tésére kötelezi a Kibocsátót. 

 
IV. A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az 

MNB a Kibocsátót 
4.1. a TOM-ROL PETROL DK (székhely: Wagnersvej 3 E, 3 mf, 2450 København SV, Dán Ki-

rályság), illetve mögöttes cégcsoportjának a Kibocsátóban történő befektetői szándé-
kára vonatkozó, első fázisban 70.000.000,- € összegről szóló szándéknyilatkozatával 
összefüggő megalapozatlan, félrevezető információk közzétételéért 11.000.000,- Ft, 
azaz tizenegymillió forint összegű; 

4.2. a ritkaföldfémek rudabányai meddőhányókból történő kinyerésére és feldolgozására 
irányuló projekt befektetői és banki finanszírozására vonatkozó megalapozatlan, félre-
vezető információk közzétételéért 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint összegű; 

4.3. 2.992.000 tonna Baritmix-I alapanyag 42.954.000,- € vételáron történő értékesítésére 
vonatkozó hamis információk közzétételéért 13.000.000,- Ft, azaz tizenhárommillió fo-
rint összegű; 

4.4. az RK. Bányatársaság Kft. (székhely: 7673 Kővágószőlős, 0222/22.) 50%-os üzletrész-
ének értékesítésére vonatkozó félrevezető információ közzétételéért 12.000.000,- Ft, 
azaz tizenkettőmillió forint összegű 

piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 
 
V. Az MNB eljárása során 10.354,- Ft, azaz tízezer-háromszázötvennégy forint összegű eljárá-

si költség merült fel, melynek viselésére az MNB a Kibocsátót kötelezi. 
 
A kiszabott felügyeleti, és piacfelügyeleti bírságot, valamint az eljárási költséget a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 19017004-
01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság”, „piacfelügyeleti bírság”, illetve 
„eljárási költség” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A 
felügyeleti, és piacfelügyeleti bírság, valamint az eljárási költség önkéntes befizetésének el-
maradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti, 
és piacfelügyeleti bírság, valamint az eljárási költség befizetésére meghatározott határidő 
elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül 
sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegy-
banki 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, a határozat szá-
mának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezett-
ségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra 
kerül. 
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A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illet-
ve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatá-
rozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hi-
vatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetle-
velet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (há-
rom) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél be-
nyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a kereset-
levélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a 
felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a 
keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. 
 
 

I n d o k o l á s  
 
( … )  
 

*** 
 

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a 71. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozatot az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva hozta meg. 
 
A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetősé-
gét a Ket. 132. §-a biztosítja. 
 
A közigazgatási végrehajtás szabályainak az MNB által kiszabott bírság kapcsán való alkalma-
zási lehetősége az MNB tv. 54. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdés a) pont-
ján alapul. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 
72. § (1) bekezdése d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdé-
sén és 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § 
(2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 
 
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel 
jogerős. 
 
Budapest, 2015. július 30. 
 
 
 Dr. Windisch László s.k., 
 az MNB alelnöke 


