
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-18/2013. számú határozata 

piacfelügyeleti bírság kiszabásáról a Bloomberg L.P.-vel szemben 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) 

(Felügyelet) által a Bloomberg L.P. (székhely: 19808 Delaware, New Castle County 

Wilmington, 2711 Centerville Road Suite 400., Amerikai Egyesült Államok) (Ügyfél) 

elektronikus hírszolgáltató rendszerében 2013. április 23. napján a Magyar Nemzeti Bank 

kamatdöntésére vonatkozó téves hír megjelentetése körülményeinek tisztázására indított 

piacfelügyeleti eljárásban az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t  

 

hozom. 

 

A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az 

Ügyfelet 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére 

kötelezem. 

 

A Felügyelet piacfelügyeleti eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

 

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) 

napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-

30000003 számú számlájára – "piacfelügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat 

számának feltüntetésével – befizetni. A piacfelügyeleti bírság önkéntes befizetésének 

elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A 

piacfelügyeleti bírság 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 jegybanki alapkamat kétszeresének 365-

öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi 

pótlék. 

 

A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat 

számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul 

végrehajtásra kerül. 

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, 

illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 

határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 

hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A 

keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – a 

Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára 

adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a 

felperes azonban a keresetlevélben 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. 
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I n d o k o l á s  
 

 

I. TÉNYÁLLÁS 

 

1.1. A piacfelügyeleti eljárás célja és lefolytatása 

 

 

A Felügyelet piacmonitoring tevékenysége keretében folyamatosan figyelemmel kíséri, 

valamint elemzi és értékeli a magyar pénzügyi piacokkal kapcsolatos, illetőleg azokat érintő 

releváns híreket, információkat. E tevékenysége során a Felügyelet észlelte, hogy az Ügyfél 

által üzemeltett elektronikus hírszolgáltató rendszerben 2013. április 23. napján, közép-

európai idő szerint 13 óra 54 perckor – 6 perccel a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésének 

hivatalos közzétételét megelőzően – megjelentetésre került egy gyorshír, amely szerint a 

Magyar Nemzeti Bank 1%-ra csökkentette az irányadó kamatrátát („HUNGARIAN CENTRAL 

BANK LOWERS BENCHMARK RATE TO 1.00%”): 

 

  
Forrás: Bloomberg 

 

A Magyar Nemzeti Bank által aznap 14 órakor hivatalosan közölt kamatdöntés – összhangban 

a többségi elemzői várakozásokkal – az irányadó jegybanki alapkamatot 25 bázisponttal, 5%-

ról 4,75%-ra csökkentette.   

 

A Felügyelet továbbá az Ügyfél által üzemeltett elektronikus rendszer EUR/HUF árfolyamra 

vonatkozó adatai alapján azt is észlelte, hogy a kamatdöntésre vonatkozó téves hír 

elektronikus hírszolgáltató rendszerben történt megjelenésének percében (13 óra 54 perc) az 

EUR/HUF árfolyam 300,01-ról 302,8-ra, közel 1%-kal gyengült, végül 13 óra 55 percnél 

visszakorrigált 300,7-re. Az EUR/HUF árfolyam 13 óra 30 perc és 14 óra 30 perc közötti 

időszakra vetített mozgását és a Felügyelet által észlelt megugrását az alábbi grafikon 

szemlélteti: 
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A fentiekre tekintettel a Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. 

évi CLVIII. törvény (Psztv.) 75. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 2013. április 24. napján 

piacfelügyeleti eljárást indított annak tisztázására, hogy az Ügyfél téves hírközlése kapcsán 

sérültek-e a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) XXI. fejezetének 

piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezései. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 3. § (2) bekezdésének 

a) és b) pontjai alapján hivatalból indított eljárásban a Felügyelet a tényállás teljeskörű 

tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytatott le. A bizonyítási eljárás során a Felügyelet: 

 

 2013. április 24. napján a Psztv. 42. § (2) bekezdésében írt felhatalmazással élve az 

Ügyfél Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének (Képviselet) 1054 Budapest 

Regus Ház, Kálmán Imre utca 1. szám alatti székhelyén található irodahelyiségekben 

helyszíni ellenőrzést hajtott végre. A helyszíni ellenőrzés keretében tanú minőségben 

hallgatta meg az Ügyfélnél tudósítóként alkalmazásban álló […].  

 

 2013. április 25. napján a Felügyelet székhelyén tanúként hallgatta meg a Képviselet 

irodavezetőjét, […], valamint az elektronikus hírszolgáltató rendszerben a 

piacfelügyeleti eljárás tárgyát képező gyorshírt a Képviselet irodahelyiségében 

található munkaállomásról megjelentető […].  

 

A Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Felügyelet 

2013. április 24. napján kelt levelében tájékoztatta az Ügyfelet a piacfelügyeleti eljárás 

megindításáról, valamint felhívta az Ügyfelet, hogy amennyiben a Ket. 51. § (1) bekezdése 
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alapján élni kíván nyilatkozattételi jogával, nyilatkozatát írásban, 2013. április 29. napjáig 

tegye meg. Nyilatkozatában térjen ki arra, hogy: 

 

- mi a hírek elektronikus hírszolgáltató rendszerben történő megjelentetésének általános 

folyamata, különös tekintettel a hírforrás, illetve a publikálásra kerülő információk 

valóságtartalmának ellenőrzésére, a téves információközlés korrigálására vonatkozó 

mechanizmusokra
1
; 

- a piacfelügyeleti eljárás tárgyát képező hír tartalmát milyen információ, értesülés 

határozta meg, a hír közzétételére hogyan került sor, ki szerkesztette, valóságtartalmát 

ki ellenőrizte, a hír elektronikus hírszolgáltató rendszerben történő megjelentetésére 

vonatkozó végső döntést ki hozta meg; 

- a hír korrekciójára hogyan, kinek a részéről került sor.  

 

1.2. A piacfelügyeleti eljárás megállapításai 
 

A Képviselet székhelyén tartott helyszíni ellenőrzés alkalmával a Felügyelet megállapította, 

hogy a piacfelügyeleti eljárás tárgyát illetően az Ügyfél, illetve a Képviselet nevében 

nyilatkozni jogosult személyek nincsenek jelen a helyszínen. E személyeket a Felügyelet 

telefonon közölt idézés útján tanúvallomás felvétele végett a Felügyelet székhelyén történő 

személyes megjelenésre kötelezte. 

 

A hírek elektronikus hírszolgáltató rendszerben történő megjelentetésének általános 

folyamatával kapcsolatban […] a Felügyelet kérdésére elmondta, hogy „a budapesti 

relevanciájú hírek” legnagyobb részt a Képviseleten készülnek, „de nem kizárólagosan, 

Prágától kezdve, Varsóban és akár Londonban is születhetnek hírek e tárgykörben és 

témában”. A tanúnyilatkozatok tartalma alapján a Felügyelet megállapította, hogy a hírek 

előkészítésében és megjelentetésében riporter és szerkesztő munkatársak vesznek részt. A 

riporterek feladata az információgyűjtés. A riporter az információ begyűjtését követően 

továbbítja azt a belső elektronikus rendszeren keresztül a szerkesztőknek, akik a hír 

szerkesztése során ellenőrzik a közzéteendő információ valóságtartalmát. Ennek szabályait – 

[…] tanúnyilatkozata szerint – a „The Bloomberg way” elnevezésű belső szabályzat 

tartalmazza. „Minden cikket kettő szerkesztő ellenőriz. Ha a két szerkesztő nem ért egyet, a 

döntést felsőbb szintre delegálják. Ha a két szerkesztő egyetért, akkor a cikk publikálható”
2
. 

[…] úgy nyilatkozott, hogy a munkavégzés „ún. csapatstruktúrák” keretében történik. A 

kelet-európai makrogazdasági és politikával foglalkozó – nemzetközi – csoportot, amely a 

Magyar Nemzeti Bank kamatdöntéseire vonatkozó tájékoztatás elkészítéséért és 

publikálásáért is felel, […] fogja össze és irányítja.  

 

[…] tanúnyilatkozatában megerősítette, hogy 2013. április 23. napján az általa a Képviseletnél 

használt munkaállomásról került nyilvánosságra a kamatdöntésre vonatkozó téves információ, 

illetve hogy a piacfelügyeleti eljárás tárgyát képező hírt az Ügyfél által alkalmazott belső 

elektronikus rendszer útján ő jelentette meg. A hír megjelentetésével összefüggésben 

elmondta, hogy a szokásos gyakorlatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank 

telefonkonferencia keretében adott részükre, illetve további hírügynökségek – többek között a 

Reuters, az MTI, a Dow Jones – részére tájékoztatást az aktuális kamatdöntésnek megfelelő 

jegybanki alapkamatról. […] úgy nyilatkozott, hogy a telefonkonferencia rendszerint 

körülbelül 10 perccel 14 óra előtt kezdődik, a „jegybank sajtóosztályának munkatársa jelzi a 

                                                           
1 A Felügyelet továbbá felhívta az Ügyfelet, hogy nyilatkozatának alátámasztásául csatolja a releváns belső szabályzatokat, előírásokat, 

politikákat. 
2 Egy cikk publikálásra jóváhagyott állapota a rendszerben követhető és visszaellenőrizhető. 
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hátralévő időt, 10 másodperctől visszaszámol, majd pontosan 14:00-kor közli a Monetáris 

Tanács döntését”. A 2013. április 23. napi kamatdöntésre való felkészülés során – a rendes 

rutinnak megfelelően – a kamatdöntés előtt már összegyűjtésre és közzétételre kerültek a piaci 

elemzői várakozások
3
, továbbá a kamatdöntést megelőző napon (2013. április 22. napján, 

hétfőn) előkészítésre és „hétfőről keddre virradóra” megjelentetésre került a piaci 

várakozásokat összefoglaló „ún. beharangozó cikk”. Tekintettel arra, hogy az elemzők 25 és 

50 bázispontos kamatcsökkentést vártak, a szokásos gyakorlatnak megfelelően körülbelül 2-3 

órával a kamatdöntést megelőzően e két lehetséges szcenárióra készültek el a megjelentetésre 

szánt hír-tervezetek. Ezek előre megírt cikkek, amelyek a megjelenésüket megelőzően átesnek 

a szerkesztői jóváhagyási folyamaton. Még mielőtt e cikkek megjelennének, a cikkekhez 

kapcsolódóan egy gyorshír, ún. „headline” is publikálásra kerül. Tekintettel arra, hogy a 

rendes rutinnak megfelelően a lehetséges eredményekre vonatkozó hír-tervezetek 

megjelentetése a szerkesztői munkaállomáshoz tartozó monitorokon külön-külön képernyőn 

történik, 2013. április 23. napján a kamatdöntés közlését megelőző 10 percben (a 

telefonkonferencia ideje alatt) […] megnyitott két hírszerkesztő és – a hírekhez kapcsolódóan 

– két headline-szerkesztő ablakot. A gyorshírek szövegeit az Ügyfél által üzemeltetett 

szerkesztői szoftver automatikusan generálja, csak a Magyar Nemzeti Bank döntésére 

vonatkozó konkrét kódszámot kell előre beírnia a szerkesztőnek a szerkesztői felület 

megfelelő rubrikájába, majd a konkrét értékek bevitelét követően a hírek, gyorshírek 

publikálására szolgáló „enter-1-enter” billentyűkombináció használatával történik a 

közzététel. A telefonkonferencia ideje alatt a várakozásnak megfelelő 4,50 és 4,75 értékek 

még nem kerültek rögzítésre a gyorshír-szerkesztő ablakban, […] úgy nyilatkozott, hogy 13 

óra 59 perckor kívánta volna a gyorshír-szerkesztő ablakban rögzíteni e számokat.  

 

Annak érdekében, hogy a kamatdöntéssel kapcsolatos rövid hírnek helyet készítsen elő, […] 

az Ügyfél által alkalmazott programban elérhető gyorsparancs útján újabb munkafelületet 

kívánt megnyitni. Nyilatkozata szerint ezt a funkciót már korábbiakban is használta, így 

alapvetően ismerte annak működését. Azonban amint aktiválta a gyorsparancsot, az Ügyfél 

által üzemeltetett szerkesztői programban lefutó parancssor – amelynek a tanúnyilatkozat 

alapján része volt az 1-es karakter és a hírek megjelentetésére szolgáló „enter-1-enter” 

parancs – az egyik gyorshír-szerkesztő ablakban teljesült és ezzel automatikusan 

megjelenítette a téves, 1%-os kamatdöntésre vonatkozó gyorshírt az előfizetői terminálokon. 

A téves hír megjelenését a […] egy irodában tartózkodó […] azonnal jelezte. […] úgy 

nyilatkozott, hogy – hozzávetőleg 40 másodperc alatt, de még 13 óra 54 perckor – a „The 

Bloomberg way” belső szabályzatban írtaknak megfelelően a terminálon jelenleg is látható 

korrekciót jelentetett meg és a téves gyorshírt eltávolította. A Felügyelet kérdésére válaszolva 

továbbá azt nyilatkozta, hogy „a hírt az összes Bloomberg előfizető láthatta, ami nagyjából 

320.000 előfizetőt jelent”
4
. A téves adat piaci megítélését illetően azonban úgy vélte, hogy ”a 

piaci várakozások általunk ismert adatai tükrében nem volt reális, abszurdnak volt tekinthető 

az alapkamat 1 %-ra történő csökkentése”.  

 

    

II.  AZ ÜGYFÉL PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN TETT NYILATKOZATA 
 

Az Ügyfélnek az általa meghatalmazott Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 

16-17. III.) útján megküldött írásbeli nyilatkozata (ügyfélnyilatkozat) megerősíti a tanú 

minőségben meghallgatott alkalmazottainak nyilatkozatait. A ügyfélnyilatkozat szerint az 

                                                           
3 A 27 begyűjtött elemzés alapján a tanúnyilatkozat szerint „a 25 bázispontos kamatvágás volt az elemzők többségi véleménye, egy elemző 

várt 50 bázispontos kamatvágást”. 
4 […] nyilatkozata szerint a Magyarországon telepített terminálok száma több mint háromszáz. 
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Ügyfél „a pontos tájékoztatásra vonatkozó legmagasabb sztenderdek és a legszigorúbb etikai 

mércék alapján működik. […] a közzétételre kerülő hírek több szinten kerülnek ellenőrzésre és 

végső elfogadásra számos riporter és szerkesztő közreműködésével”. Az Ügyfél független 

státuszú újságírói etikai szakértők és szerkesztőségi jogász munkáját is igénybe véve törekszik 

arra, hogy „a közzétételre kerülő hírek, nyilvánosságra hozott információk pontosak és 

megalapozottak legyenek és etikailag nem kifogásolható forrásokból származzanak”, illetve 

az esetleges hiba vagy panasz haladéktalanul és teljes körűen kivizsgálásra és korrigálásra 

kerüljön. Az Ügyfél minden szerkesztőjének rendelkezésre bocsájtja a "The Bloomberg Way" 

elnevezésű kézikönyvet, amely az etikai és „best practice” előírásokat tartalmazza. A hírek 

gyors megjelentetése érdekében az Ügyfél alkalmazottai előre elkészített sablonokkal – ún. 

template-ekkel – dolgoznak, azonban azok tartalmát illetően kötelesek konzultálni a téma 

szakértőivel és kötelesek megvizsgálni az összes lehetséges szcenáriót. A belső szabályzat 

értelmében a téves hírközlés esetén a hibát annak észlelését követően egyből korrigálni kell 

annak érdekében, hogy „a hiba ne terjedhessen tovább a többi hírre vagy ne okozzon kárt 

olvasóinknak”, továbbá a helytelen hírt rögtön azt követően, hogy a korrekció kiküldésre 

került, törölni kell. A hibák elkerülése és a pontosság érdekében az Ügyfél alkalmazottait 

folyamatos tréningekben részesíti, ezenfelül a főszerkesztő elektronikus úton hetente 

közzéteszi a munkatársak részére a "Weekly Notes" elnevezésű dokumentumot, amelyben – 

többek között – számelírásokra, a pontosság követelményére, a korrekciók kezelésére és 

kommunikálására vonatkozóan a munkatársak által követendő iránymutatásokat fogalmaz 

meg. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának a 

jegybanki alapkamatra vonatkozó döntése közzétételére speciális eljárásokat és módszereket 

alkalmaz. A kamatdöntésre való felkészülést az Ügyfél illetékes munkatársai már a döntés 

meghozatalát megelőzően két héttel megkezdik, összegyűjtik a kamatdöntésre vonatkozó 

piaci elemzéseket, várakozásokat. A kamatdöntést közvetlenül megelőző napon az Ügyfél egy 

ún. beherangozó cikket is készít, amely tulajdonképpen összegzi az elemzői várakozásokat. 

Ez a beherangozó cikk hétfőről keddre (vagyis a kamatdöntés napjára) virradóra jelenik meg. 

Ezeken túl a kamatdöntés közzétételét követően megjelenik a kamatdöntésre vonatkozó 

részletes cikk. A fenti cikkek (vagyis mind a piaci elemzések, mind a beharangozó cikk, végül 

pedig a kamatdöntést követően megjelenő részletes cikk) az Ügyfél fent részletezett 

szerkesztési elveinek megfelelően átmennek a szerkesztői jóváhagyási folyamaton. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint az Ügyfél a fenti cikkeken túl közvetlenül a kamatdöntés után 

egy ún. „stand-alone headline-t” is publikál, amely a jelen eljárásnak is tárgyát képezi. A 

stand-alone headline-oknak a készítésére az Ügyfél erre a célra kifejlesztett headline-író 

funkciójának alkalmazásával (RIFV) kerül sor, amely automatikusan generálja a stand-alone 

headline-ok egysoros szövegét. Ennek megfelelően a szerkesztőnek csak a jegybanki 

alapkamatra vonatkozó aktuális számot kell beírnia egy rubrikába (így például ha a szerkesztő 

a rubrikába a 4,75-ös számot írja, a funkció automatikusan generálja a "Hungarian Central 

Bank Lowers Benchmark Rate to 4. 75%" szöveget). 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint a stand-alone headline esetében a szerkesztői alapelvek és a 

négy-szem elve oly módon érvényesül, hogy amint megérkezik a kamatdöntés eredménye 

telefonon, a szerkesztő mögött álló másik munkatárs ellenőrzi, hogy a szerkesztő jó számot írt 

a kérdéses rubrikába, majd ezt követően a hír közzétételre kerül. A kamatdöntésre vonatkozó 

információ a Magyar Nemzeti Bank sajtóosztálya által szervezett konferenciahívás keretében 

kerül kihirdetésre a hírügynökségek részére. A Magyar Nemzeti Bank munkatársai a 

kamatdöntés időpontját (14:00 óra) mintegy 10 perccel megelőzően (13:50 perc) telefonon 
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hívják az Ügyfelet telefonkonferencia keretében, amelyen jelen van mintegy 4-5 további 

hírügynökség is. Ezt követően a hírügynökségek egészen a kamatdöntés kihirdetéséig 

vonalban vannak, a Monetáris Tanács döntését a Magyar Nemzeti Bank munkatársa pontosan 

14:00 órakor közli. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint az Ügyfél által folytatott gyakorlatot követve a kamatdöntés 

publikálásával foglalkozó munkatárs a konferenciahívás kezdetétől a kamatdöntés 

bejelentéséig megteszi a szükséges előkészületeket, amelyek a következőek: 
 

(i) a munkatárs a szerkesztő-felületekre (monitorokra) kihelyezi a kamatdöntést követően 

közzéteendő részletes cikkeknek a korábbi piaci előrejelzések alapján várható szcenáriók 

szerint megírt verzióit; továbbá 

 

(ii) a kamatdöntést követően közvetlenül közzéteendő stand-alone headline-ok esetében a 

munkatárs a szerkesztő felületekre helyez annyi kitöltendő template-et, ahány lehetséges 

szcenáriót jósoltak meg a korábbi piaci elemzések. Ezekbe a template-ekbe a munkatárs 

biztonsági okokból a várakozás szerinti számértékeket csak egy-két perccel a kamatdöntést 

megelőzően írja be; 

 

(iii) annak érdekében, hogy a négy-szem elve érvényesüljön, a kamatdöntést megelőző utolsó 

öt percben a munkatárs mögött megjelenik egy másik riporter vagy szerkesztő, hogy a 

kamatdöntés bejelentése után (amelyet a telefonon természetesen ő is hall) a helyes számérték 

kerüljön beírásra a template-be. 

 

Az Ügyfél eljárása szerint a kamatdöntésre vonatkozó stand-alone headline és az azt követő 

részletes cikk közzétételét követően a fel nem használt információk (vagyis a fel nem használt 

stand-alone headline template és a fel nem használt részletes cikk) a rendszerből törlésre 

kerülnek. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint a piacfelügyeleti eljárás alapját képező téves híradásról történő 

tudomásszerzést követően az Ügyfél azonnal belső vizsgálatot indított az ügyben, amely az 

alábbi megállapításokra jutott. 

 

A kamatdöntést megelőző szerkesztőségi munkálatok az Ügyfél szokásos rendje szerint 

történtek, vagyis megjelentek az Ügyfél által üzemeltett elektronikus hírszolgáltató 

rendszerben a piaci várakozások és elemzések, illetve hétfőről keddre megjelent a 

beharangozó cikk. A piaci várakozások alapján a várható számértékek 4,75% és 4,50% 

voltak. A piacfelügyeleti eljárás tárgyát képező stand-alone headline-t […] tette közzé. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint […] a szokásos időpontban – vagyis mintegy 10 perccel a 

kamatdöntést megelőzően – csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank által kezdeményezett 

konferenciahíváshoz. Ezt követően […] a szerkesztő-felületeken előkészített két stand-alone 

headline template-et és két cikkverziót, mivel a korábbi piaci várakozások alapján két 

várakozás szerinti számérték volt (4,75% és 4,50%). A stand-alone headline template-ekbe a 

számértékek nem kerültek beírásra, ezeket […] egy perccel a kamatdöntést megelőzően 

(13:59-kor) kívánta beírni biztonsági okokból már a másik riporter vagy szerkesztő kolléga 

jelenlétében és ellenőrzése mellett. 

 

13:54 perckor […] egy újabb munkafelületet nyitott meg a monitorján, hogy a kamatdöntésig 

hátralevő mintegy hat percben helyet készítsen elő egy, a kamatdöntésről szóló rövidhírnek. 
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Az újabb munkafelület megnyitása a "window" elnevezésű funkcióval történik, amely egy 

parancssorokat lefuttató gyorsgomb segítségével aktiválható. 

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint ennek a funkciónak a stand-alone headline szerkesztésére 

szolgáló RIFV funkcióval együtt történő futtatása azt a nem szándékolt helyzetet 

eredményezte, hogy a window funkció lefuttatta a […] által megnyomott gyorsgombhoz 

tartozó parancssort a stand-alone headline-okat tartalmazó ablakon. Ez a parancssor az l-es 

karakter mellett tartalmazta az „enter-1-enter” parancsokat is, amelyek a stand-alone headline-

t tartalmazó ablakban teljesültek. Ezzel a window funkció az előkészített, de még nem 

kitöltött template rubrikájába beírta az l-es számot, amelynek hatására az RIFV a fent már 

ismertetett módon automatikusan generálta a headline szövegét ("HUNGARIAN CENTRAL 

BANK LOWERS BENCHMARK RATE TO”) és az ezt követő parancssorokkal jóváhagyta 

ezt a szöveget, majd figyelmeztetés nélkül azonnal közzétette az Ügyfél által üzemeltett 

elektronikus hírszolgáltató rendszerben 13:54 perckor.  

 

Az ügyfélnyilatkozat szerint […] nem állt szándékában kiküldeni és közzétenni a stand-alone 

headline-t ebben az időpontban, ezért a négy-szem elvét biztosító másik kolléga – a szokásos 

gyakorlatnak egyébként megfelelően – még nem állt mögötte, hogy leellenőrizze a számadat 

helyességét. Az ügyfélnyilatkozat szerint a […] által használt window funkciónak ez a nem 

szándékolt tulajdonsága, hibája egyetlen felhasználó előtt sem volt ismeretes. 

 

Az Ügyfél a hír korrekciójával kapcsolatban nyilatkozatában kifejtette, hogy amint a hibás 

adatot tartalmazó stand-alone headline megjelent az Ügyfél által üzemeltett elektronikus 

hírszolgáltató rendszerben, a […] egy irodában tartózkodó […] azonnal jelezte a hibát. […] az 

Ügyfél fentebb hivatkozott előírásainak megfelelően mintegy 40 másodpercen belül (de még 

mindig 13:54 perckor) korrigálta a téves információt ("*CORRECT: NO HUNGARY RATE 

DECISION YET") és ezt követően azonnal eltávolította a téves információt tartalmazó stand-

alone headline-t. A korrekció megtalálható az Ügyfél által üzemeltett elektronikus 

hírszolgáltató rendszerben. 

 

Az ügyfélnyilatkozat alapján miközben […] a korrekciót végezte, kollégái az Ügyfél előírásai 

szerint jelezték a probléma megtörténtét a feletteseik felé. A problémáról történő 

tudomásszerzést követően az Ügyfél belső vizsgálatot indított az ügy körülményeinek 

feltárására, amelynek keretében a new york-i fejlesztési vezető felvette a kapcsolatot […] és 

részletesen elemezték a probléma okait. A fejlesztési vezetővel történt megbeszélés során 

sikerült reprodukálni a két funkció együttes működtetése következtében előállt nem kívánatos 

eredményt. Ezt követően a konkrét funkció, amely a hibás híradás közléséhez vezetett, az 

Ügyfél által üzemeltett elektronikus hírszolgáltató rendszerből törlésre került. A belső 

vizsgálat megindításával egyidejűleg az Ügyfél felvette a kapcsolatot ügyfeleivel, illetve 

tájékoztatta az eset körülményeiről az érdeklődőket. Az Ügyfél az esetet követően az 

ügyfélnyilatkozat szerint a Magyar Nemzeti Bankkal is felvette a kapcsolatot, elmagyarázta 

az eset körülményeit. 
 

 

III. A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS MEGÁLLAPÍTÁSAINAK MINŐSÍTÉSE 

 

A Felügyelet a fenti megállapításokat az irányadó jogszabályi rendelkezések tükrében az 

alábbiak szerint értékelte. 
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A Tpt. 199. §-ának értelmében a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmára 

vonatkozó rendelkezéseket „kell alkalmazni minden olyan pénzügyi eszközzel kapcsolatos 

cselekményre, 

a) amelyet Magyarország területén követtek el, vagy 

b) amelyeket külföldön követtek el, ha annak hatása Magyarország területén érvényesülhet.” 

 

A Tpt. 200. §-ában deklarált általános tilalom szerint „[t]ilos a bennfentes kereskedelem és a 

piacbefolyásolás”.  

 

A Tpt. 202. § d) pontja értelmében piacbefolyásolásnak minősül a „megalapozatlan, 

félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános 

közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető 

mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában 

kellett volna lennie.” 

 

A Tpt. 204. § (5) bekezdése szerint „[e] rész rendelkezéseinek alkalmazása során pénzügyi 

eszköznek minősül: 

a) a pénzügyi eszköz,
5
 az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott 

piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő 

forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, 

b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt 

valamelyik eszköz értékétől vagy árfolyamától függ, 

c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási 

kötelezettség megszűnéséig.” 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2013. április 23. napján 14 órakor közzétett kamatdöntése tükrében 

a Ket. 50. §-ának (3) bekezdése alapján hivatalosan ismert és köztudomású tény, hogy az 

Ügyfél által közzétett, a jegybanki alapkamat 1%-ra történt vágására vonatkozó hír hamis 

információ. Ebből következőleg a jegybanki alapkamatra vonatkozó téves adatnak az 

elektronikus hírszolgáltató rendszerben 2013. április 23. napján 13 óra 54 perckor történt 

megjelentetésével az Ügyfél – tekintettel az előfizetőinek, illetve az általa publikált 

információkat általában figyelemmel kísérő piaci szereplőknek a széles körére – nyilvánosan 

hamis információt közölt. 

 

A Tpt. 202. § d) pontja alapján a hamis információ nyilvános közlése abban az esetben 

minősül piacbefolyásolónak, ha „az információt terjesztő személy az információ hamis vagy 

félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal 

eljárva tudatában kellett volna lennie”. Tekintve, hogy a hamis információ megjelentetéséhez 

váratlan informatikai-technikai körülmény bekövetkezése vezetett, e törvényi kitétel 

vizsgálata annak értékelését jelenti, hogy az Ügyfél az adott helyzetben elvárható gondosság 

tanúsításával az elektronikus hírszolgáltató rendszerben történt megjelenést megelőzően 

felismerhette-e – és megakadályozhatta-e – volna a hamis információ nyilvánosságra 

kerülését. A Felügyelet álláspontja szerint egy, tevékenységét üzletszerűen végző, a gazdasági 

hírközlési piacon jelentős pozícióval, valamint kiemelkedő reputációval rendelkező olyan 

szereplő esetében, amelyet globálisan is hiteles hírforrásként tartanak számon és az általa 

közölt hírekre széles körben kiemelt figyelmet fordítanak, az adott helyzetben elvárható 

gondossági mérce megköveteli, hogy rendelkezzen az esetleges hamis információközlés 

kockázatát magában hordozó, nem szándékolt munkafolyamatok aktiválására figyelmeztető, 

                                                           
5 A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott eszközök 
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illetőleg azt megakadályozó hatékony belső informatikai megoldásokkal. Az Ügyfél e mérce 

keretében köteles biztosítani azt is, hogy alkalmazottai egyidejűleg vagy párhuzamosan csak 

annyi munkafolyamatot hajtsanak végre az általuk használt alkalmazás(ok)ban, amennyi a 

gyorsaság mellett a pontos, valós és hiteles tájékoztatást is garantálja. A Felügyelet 

álláspontja szerint amennyiben 2013. április 23. napján e követelmények érvényesülnek az 

Ügyfél eljárásában, az Ügyfélnek fel kellett volna ismernie a hamis információ közlésének 

lehetőségét. 

 

A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket a Tpt. 199. §-a a „pénzügyi 

eszközökkel kapcsolatos cselekményre” rendeli alkalmazni. Figyelembe véve, hogy a Magyar 

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa által meghatározott jegybanki alapkamat olyan pénzügyi 

mutató, amely a magyar gazdaság helyzetére és jövőbeli kilátásaira vonatkozó értékítéletet 

tükröz, alakulása – a befektetői döntéshozatali mechanizmusba beépülve – hatással van a Tpt. 

204. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó valamennyi pénzügyi eszköz piacára. Ennek okán 

az Ügyfél által a jegybanki alapkamatra vonatkozóan publikált hamis információ közzététele a 

Tpt. 199. §-a szerinti pénzügyi eszközzel kapcsolatos cselekménynek minősül. 

 

A Felügyelet hangsúlyozza, hogy a Tpt. 202. § d) pontjában foglalt törvényi diszpozíciónak – 

és így a jogsértés megállapíthatóságának – nem eleme a piaci hatás bekövetkezése, 

tényállásszerű a magatartás, ha a piaci folyamatok befolyásolásának lehetősége a 

közölt/közzétett információ tartalma és valótlansága miatt nem zárható ki
6
. 

 

A fentieket összességében értékelve és az Ügyféltől az adott helyzetben elvárható 

gondossági mércét elvárva a Felügyelet megállapította, hogy az Ügyfél megvalósította a 

Tpt. 202. § d) pontjában írt diszpozíciót és ezzel megsértette a piacbefolyásolás Tpt. 200. 

§-ában deklarált tilalmát.  

 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS 

 

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi piacokra kerülő, illetve a pénzügyi piacokon forgó 

információk pontosságának, megbízhatóságának, valamint valóságának a piaci integritás és 

bizalom hatékony érvényesülése szempontjából – különösen az egyre inkább automatizálódó 

kereskedési környezetben – kiemelkedő jelentősége van, a Felügyelet a Tpt. 200. §-ában 

foglaltak megsértése miatt – a Tpt. 399. § (5) bekezdésében, valamint a Psztv. 61. § (4) 

bekezdésében meghatározott szempontokat is figyelembe véve – jelen határozat rendelkező 

részében a Tpt. 400. § (1) bekezdés m) pontja és a Tpt. 405. § (1) bekezdése alapján 

kiszabható felügyeleti bírság alkalmazásáról döntött az Ügyféllel szemben. 

 

A Psztv. 77. § (5) bekezdésének b) pontja alapján „[p]iacfelügyeleti eljárás során (…) a 

bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra és a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok 

megsértése esetén a bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forintig (…) terjedhet”. A 

jogszabályhely (6) bekezdése szerint azonban „[a] kiszabható piacfelügyeleti bírság felső 

határa az (5) bekezdés b) pontjától eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült 

árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen 

kimutatható és az magasabb, mint az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel 

felső határa”. 

 

                                                           
6 Lásd a Fővárosi Bíróság 2.K.34775/2008/6 számú ítéletét (kelt: 2009. április 7.). 
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Figyelembe véve, hogy a piacfelügyeleti eljárás az eljárás tárgyát képező és jogszabálysértő 

magatartáshoz kapcsolódó vagyoni előnyszerzést az Ügyfél részéről nem tárt fel, a 

piacfelügyeleti bírság mértéke – a Psztv. 77. § (6) bekezdése alkalmazhatóságának hiányában 

– a 77. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott bírságkereten belül, az alább 

részletezett enyhítő és súlyosító körülmények figyelembe vételével került meghatározásra. 

 

A kiszabott bírságtétel meghatározásánál súlyosító körülményként került figyelembe vételre, 

hogy 

- az Ügyfél a gazdasági hírközlés piacán jelentős pozícióval, valamint kiemelkedő 

reputációval rendelkező, tevékenységét üzletszerűen végző olyan szereplő, amelyet 

globálisan is hiteles hírforrásként tartanak számon és az általa közzétett hírekre, 

információkra széles körben kiemelt figyelmet fordítanak; 

- az Ügyfél a magyar gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival összefüggő jelentős 

pénzügyi mutató tekintetében közölt hamis információt. 

 

A Felügyelet az Ügyfél vonatkozásában kiszabott bírságtétel meghatározásánál enyhítő 

körülményként értékelte, hogy 

- a téves adat megjelenéséhez váratlan és automatikus, azonnali manuális beavatkozással el 

nem hárítható informatikai-technikai körülmény vezetett; 

- az Ügyfél a téves adat megjelenésének észlelését követően, még ugyanabban a percben a 

téves információközléssel kapcsolatos korrekciót jelentetett meg, majd a hamis 

információt tartalmazó hírt lehetőségei szerint eltávolította az elektronikus hírszolgáltató 

rendszerből, továbbá azonnal intézkedett a hamis információközlés okának elhárítása és 

jövőbeni újabb előfordulásának megakadályozása érdekében;   

- az Ügyfél a piacfelügyeleti eljárás során együttműködő, a tényállás tisztázását, a 

jogszabálysértést eredményező folyamatok Felügyelet általi feltárását, rekonstruálását 

elősegítő magatartást tanúsított.  

 

Mindezekre tekintettel a bírságösszeg mértéke a Psztv. 77. § (5) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott bírságkeret minimumértékéhez közel került meghatározásra. A Felügyelet a 

rendelkező részben meghatározott piacfelügyeleti bírság kiszabását szükségesnek és egyben 

elegendő mértékűnek tartotta azon jogalkalmazói cél eléréséhez, hogy a jövőben az Ügyfél – 

és közvetve valamennyi személy – tartózkodjon a hasonló típusú jogsértések 

megvalósításától. A Felügyelet ezáltal biztosítottnak látja azt, hogy az Ügyfél a jövőbeni 

tevékenységének kifejtése során fokozott figyelmet fordít a piacbefolyásolás tilalmára 

vonatkozó szabályok és elvek teljes körű érvényre juttatására. 

 

*** 

 

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén 

alapul. 

 

A Felügyelet a határozatot a Psztv. 4. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében 

eljárva hozta meg. 

 

A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék Felügyelet általi 

felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja. 
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A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való 

alkalmazási lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdés a) 

pontján alapul. 

 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pontjának da) 

alpontján, 100. § (1) bekezdés d) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdés a) 

pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) 

bekezdésén, 327. § (1)–(2) bekezdésén, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, 

valamint 338. § (1)–(3) bekezdésén alapul. 

 

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel 

jogerős. 

 

Budapest, 2013. május 2. 

 

 

 Dr. Szász Károly 

 a PSZÁF elnöke 

 


