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Szankciók 
(1) A tagállamok megállapítják az e címben 
foglalt szabályok  
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabá 
lyokat, és minden szükséges intézkedést 
megtesznek azok végre 
hajtása érdekében. E szankciók magukban 
foglalnak legalább  
közigazgatási bírságokat. A szankcióknak 
hatékonynak,  
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. 
… 
A tagállamok 2013. február 17-ig tájékoztatják a 
Bizottságot az  
(1) bekezdésben említett szabályokról. Az e 
szabályokat érintő 
minden későbbi módosításról haladéktalanul 
tájékoztatják a  
Bizottságot. 
 

 
I. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 

 
A Tpt. 5. § (2) bekezdésének 4. pontja** 

 
4.Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB 

 
Tpt. 400. § (1) bekezdés a)-r) pontok* 
 
„(1) A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja: 

a) a kibocsátót, a felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, 
a befolyásszerzőt az értékpapírok forgalomba hozatalára, a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, a tőzsde által 
végzett tevékenységre, az elszámolóház által végzett tevékenységre, a központi szerződő fél által végzett 
tevékenységre, illetve a központi értéktár által végzett tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő 
részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben 
meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetve – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre 
határidő kitűzésével felszólítja; 

b) az engedély nélkül tőzsdei, elszámolóházi, a központi szerződő fél által végzett, illetve központi értéktári 
tevékenység folytatását megtilthatja; 

c) a Felügyelet által kirendelt szakértő, illetve felügyeleti biztos közreműködésével kapcsolatban felmerült költségek 
megtérítésére kötelezhet; 

d) a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár vezető 
állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az alkalmazott felelősségre vonását kezdeményezheti; 

e) kötelezheti a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi 
értéktár igazgatóságát rendkívüli közgyűlés összehívására, és arra kötelező napirend  
megtárgyalását írhatja elő; 

f) a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő felet, 
a központi értéktárat határidő meghatározásával helyreállítási terv kidolgozására és a Felügyelethez történő 
benyújtására kötelezheti; 

g) a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban ötszázalékos vagy azt meghaladó 
befolyással rendelkező részvényest, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő 
felet, illetve a központi értéktárat meghatározott tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti; 

h) a tőzsdei tevékenység folytatását részben vagy egészben meghatározott időre felfüggesztheti; 
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i) meghatározott időre felfüggesztheti a tőzsdei szekcióban történő kereskedést, illetve a teljes tőzsdei kereskedést, 
valamint előírhatja valamely tőzsdei termék kereskedésből történő kivezetését; 

j) a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, a központi értéktár tevékenységi 
engedélyét visszavonhatja; 

k) a kockázati tőkealap-kezelőt meglévő szerződéses kötelezettségeinek más szolgáltató részére történő átadására 
kötelezheti; 

l) felügyeleti biztost rendelhet ki a a tőzsdéhez, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezethez, központi szerződő 
félhez illetve a központi értéktárhoz; 

m) törvényben meghatározott esetben és mértékben bírságot szabhat ki; 

n) meghatározott időszakra felfüggesztheti az értékpapír forgalomba hozatalát, a pénzügyi eszköz forgalmazását, a 
nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó 
eljárást; 

o) ha törvény alapján a részvényes a részvénytársasággal szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja, ezt a tényt a 
Felügyelet határozatban megállapítja, és szükség esetén elrendelheti a tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztését; 

p) más illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezhet; 

q) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi 
szerződő fél, illetve a központi értéktár 
1. osztalékának kifizetését, 
2. vezető állású személyének történő kifizetést, 
3. tulajdonosainak e szervezetektől való kölcsönfelvételét, illetve, hogy e szervezetek részükre kockázatvállalással járó 
szolgáltatást nyújtsanak, 
4. tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére történő hitel, kölcsön 
nyújtását, illetve annak minősülő ügyletkötést, 
5. hitel- vagy kölcsönszerződésében foglalt határidők meghosszabbítását (prolongálását), 
6. új fiókjának megnyitását, új tevékenységének, valamint új üzletágának megkezdését; 

r) kötelezheti a a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő felet, illetve a 
központi értéktárat 

1. belső szabályzat kidolgozására vagy meghatározott szempontok szerinti átdolgozására, illetve alkalmazására, 
2. az alkalmazottak (vezetők) szakmai továbbképzésére, illetve megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező 
alkalmazottak (vezetők) felvételére, 
3. a működési költségek csökkentésére, 
4. megfelelő nagyságú tartalék képzésére; 
 
Tpt. 400. § (1) bekezdés v) pont* 



[(1) A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:] 

 
v) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti es tanácsi rendelet 4. és 9-11. cikkében előírt kötelezettség 
megsértése esetén a kötelezettségének teljesítését elmulasztó személyt vagy szervezetet figyelmezteti, illetve – ha 
szükséges – a kötelezettségének való megfelelésre felszólítja.”  

 

Tpt. 401. § (1) bekezdés* 
 
(1) A Felügyelet egy vagy több felügyeleti biztost rendelhet ki, különösen akkor, ha, elszámolóházi tevékenységet 
végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve központi értéktár 

a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni; 

b) igazgatósága (más vezető állású személye) nem tudja ellátni feladatát, és ez veszélyezteti a befektetők érdekeit; 

c) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok oly mértékűek, hogy lehetetlenné vált valódi 
pénzügyi helyzetének értékelése. 
 

Tpt. 401. § (2) bekezdés* 
 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott helyzet különösen akkor áll fenn, ha 

a) a tulajdonosok vagy a fióktelep alapítója, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, 
illetve a központi értéktár saját tőkéjét az előírt szintre nem emelik fel; 

b) az igazgatóság a közgyűlést felügyeleti intézkedés ellenére nem hívja össze. 

 
Tpt. 402. § (1) bekezdés* 
 
(1) A felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a, a szabályozott piac, a tőzsde, az 
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, a központi értéktár igazgatósági tagjainak a 
gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti felelőssége fennmarad. 
 
 
 
Tpt. 402. § (3) bekezdés* 
 
(3) A (2) bekezdéstől eltérően az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja a felügyeleti biztos kirendelésének ideje 



alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által, a szabályozott piaccal, a 
tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi szerződő féllel, a központi értéktárral 
szemben hozott határozat ellen, e jogorvoslati eljárásban a kockázati tőkealapkezelőt, a szabályozott piacot, a tőzsdét, 
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő felet, a központi értéktárat képviselheti vagy a 
képviselet ellátására megbízást adhat. 
 
Tpt. 402. § (4) bekezdés* 
 
(4) A felügyeleti biztos feladata: 

a) a, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár vagyoni 
helyzetének felmérése; 

b) az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése; 

c) az a) es b) pontban előírtakhoz szükséges mértékben az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi 
szerződő fél, illetve a központi értéktár nyilvántartásának helyreállítása;  
és 
d) a szükséges mértékben a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi 
szerződő fél, illetve a központi értéktár működtetése. 
 
 Tpt. 405. § (2) bekezdés* 
 
(2) A Felügyelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról 
szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti nem pénzügyi 
szerződő felet a rendelet 4. es 9–11. cikkében előírt kötelezettsége megsértése esetén bírság megfizetésére kötelezheti. 

 

II. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MNBtv.):*** 
 

  MNBtv. 40. § (8) bekezdés 
 
(8) Az MNB - a 28. § (4) bekezdésében meghatározottak mellett - a 4. § (9) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a 648/2012/EU rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el a 648/2012/EU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. 

 

    MNBtv. 64. § (3) bekezdés b) pontja 
 
(3) Az MNB 
(…) 



b) a központi szerződő félnél legalább évente 
(…) 

átfogó vizsgálatot folytat le. 
 

    MNBtv. 186. § (5) bekezdésének f) pontja 
 

(5) A 40. §  
(…) 
f) (8) bekezdése a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési   
adattárakról szóló 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában. 

 

 
 
 
*A Tpt. idézett §-ainak a 648/2012/EU rendelet 12. cikkének megfelelő tartalmú módosítása az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCVIII. törvény 
kihirdetésével történt meg. (Magyar Közlöny 102. szám, 2013. június 21.)  
 
**A Tpt. 5. § (2) bekezdés 4. pontját az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. 
törvény állapította meg. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank integrációja miatt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi 
CLVIII. törvény 2013. október 1-jével hatályát vesztette, és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénnyel (Magyar Közlöny 2013. évi 158. szám) a Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti jogkörében veszi át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feladatkörét.  
 
*** A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank integrációja miatt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 2013. 
október 1-jével hatályát vesztette, és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénnyel (Magyar Közlöny 2013. évi 158. szám) a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
jogkörében veszi át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feladatkörét.  
 
 


