
 

A Magyar Nemzeti Bank V-GI-III-5/2014. számú végzése a Trophy Investment Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság bírság tartozására vonatkozó részletfizetés iránti kérelme elutasításáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; levelezési cím: 1534 Budapest BKKP 
Postafiók: 777.; továbbiakban: MNB) a Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábbi 
neve: BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhely: 1138 
Budapest, Népfürdő utca 5. C. ép. 353., cégjegyzékszám: 01-10-046842, adószám: 23031748-2-41, 
továbbiakban: Kérelmező) által az MNB-hez benyújtott kérelemre indult eljárásban – Dr. Matolcsy György, az 
MNB elnökének felhatalmazása alapján – az alábbi 
 

v é g z é s t  
hozza. 
 
A Kérelmezőnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-PJ-III-36/2013. számú határozatában a 
Kérelmezővel szemben kiszabott felügyeleti bírság, piacfelügyeleti bírság és késedelmi pótlék, valamint 
eljárási költség részletekben történő megfizetése iránti kérelmét elutasítom. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A végzés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított 
harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól 
kérheti. A kérelmet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 
példányban benyújtani. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja 
felül. A kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 
[…] 
 
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken és a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A végzést az MNB-nek az MNB törvény 42. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg. 
 
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdésének a) és d) pontján, 100. § (2) 
bekezdésén, 109. § (1) bekezdés a) pontján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(továbbiakban: Pp.) módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról 
szóló 2005. évi XVII. törvény 3-4. §-án, valamint a Pp. 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § 
(2) bekezdésén és 332. § (2a) bekezdésén alapul. 
 
A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napjával jogerős. 
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