
 

 

 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-2/2020. számú határozata a SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság tevékenységi engedélyének felfüggesztéséről 
 
A SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház 
utca 12.; cégjegyzékszáma: 19-10-500321) (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 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
I. Az MNB a Társaságnak az MNB 2017. augusztus 16. napján kiadmányozott, H-EN-III-255/2017. 

számú határozatával kiadott 
  
– a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatási tevékenység, valamint 
az 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés 
kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó –  
 
engedélyét (Engedély) a jövőbeni jogszerű működést hitelt érdemlő módon alátámasztó, a 
Társaság részéről az MNB-hez benyújtott üzleti terv MNB által történő elfogadásáig, de legfeljebb 
jelen határozat közlésétől számított hat hónapra felfüggeszti. 

 
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy az Engedély I. pont 

szerinti felfüggesztésének időtartama alatt minden hónap 15. napjáig, így első alkalommal 
legkésőbb 2020. február 15. napjáig küldjön tájékoztatást az MNB részére az általa az Engedély 
felfüggesztésének a megszüntetése érdekében tett, valamint megtenni tervezett intézkedésekről. 

 
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, valamint az Engedély 
visszavonását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
(…) 
 
Budapest, 2020. január 17. 
 

                                                                                               A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró   
                                                                                                                Dr. Kandrács Csaba  
                                                                            a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért 
                                                                                                                     felelős alelnök 
 helyett 
  dr. Szomolai Csaba 
   ügyvezető igazgató 

       ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
2020. január 21. 
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