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a H-EN-III-214/2019. számú határozat kijavítása

V-EN-III-50/2019. számú végzés

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
(MNB) hivatalból a következő
végzést
hozza:
A Forestay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 1. ép. 5.
em.) (Befektetési Alapkezelő) számára alternatív befektetési alapkezelő működésének engedélyezése tárgyban kiadott, H-EN-III-214/2019. számú határozat rendelkező részében foglaltakat kijavítja oly módon, hogy az engedélyezett tevékenységi kör számozását a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosítja az
alábbiak szerint.
„Az MNB engedélyezi, hogy a Társaság alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységeket végezzen:
…
ag) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok;
ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve;
ai) nyilvántartások vezetése;
…”
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
2019. május 8. napján az MNB a H-EN-III-214/2019. számú határozatával engedélyezte a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)
5. §-a alapján, hogy a Befektetési Alapkezelő kollektív portfóliókezelési tevékenységet végezzen.
A határozat kiadmányozását követően az MNB hivatalból észlelte, hogy a határozat rendelkező részében az engedélyezett adminisztratív tevékenységek számozása eltér a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól kollektív befektetési
értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok (határozatban „ah)”
helyesen „ag)”), a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve (határozatban „ai)” helyesen
„ah)”) és a nyilvántartások vezetése (határozatban „aj)” helyesen „ai)”) tevékenységek tekintetében. A határozatban
szereplő elírás nem hat ki az ügy érdemére, figyelemmel arra, hogy az nem befolyásolja a Befektetési Alapkezelő
kollektív portfóliókezelési engedélyét, ezért az MNB, a rendelkező részben foglaltak szerint a H-EN-III-214/2019.
számú határozat rendelkező részét kijavította.
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A végzés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 46. § (2) bekezdés 15. pontján és a
49/C. §-ának (1) bekezdésén, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 90.
§-án alapul.
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti
Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének
részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII.21.) MNB rendelet (MNB Rendelet) 2. § (7) bekezdés 6. pontja, továbbá
helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdésének c) pontja alapján került sor. A végzés aláírására az MNB Rendelet 5. §ában foglaltak alapján került sor.
Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye,
mint az eredeti döntés ellen volt.
A végzés az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.
Budapest, 2019. június 20.
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