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H-EN-III-214/2019. számú határozat 
 
 
A Forestay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 1. ép. 5. 
em.; cégjegyzékszám: 01-10-049934; adószám: 26499895-2-41) (Társaság) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhe-
lye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott kérelemre 
indult eljárásban az MNB a következő  
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 
1. 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: 

 
- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszköz-

allokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/; 
- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/; 
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/ 

aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása; 
ab) információszolgáltatás befektetők részére; 
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése; 
ad) jogszerű magatartás ellenőrzése; 
ae) befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése; 
af) hozamfizetés; 
ah) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő admi-
nisztrációs feladatok; 
ai) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve; 
aj) nyilvántartások vezetése; 

- kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír 
forgalomba hozatala; 

- az alternatív befektetési alap eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az alternatív befektetési alapke-
zelő bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlanke-
zelői tevékenységek, a vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcso-
lódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcso-
latos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az alternatív befektetési alap és mindazon vállalatok és 
egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott alternatív befektetési 
alap befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/. 

 
2. A Társaság ingatlanalapot kezelhet. 
 
3. A Társaság 
 

(i) cégneve: Forestay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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(ii) rövidített cégneve: Forestay Alapkezelő Zrt. 
(iii) székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 1. ép. 5. em. 
(iv) típusa: alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) 
(v) működési területe: Magyarország 
(vi) jegyzett tőkéje: 84.060.000,- Ft 

   

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa: 
 

 Név Székhely Minősített befolyás 
fajtája 

Tulajdoni részesedés 
mértéke 

1. RIGG Vagyonkezelő Zárt-
körűen Működő Rész-
vénytársaság 

1088 Budapest, Múzeum utca 
8. 

közvetlen 100 % 

 
4. Az MNB engedélyezi a következő személyek megválasztását. 

 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Kiss Oszkár 1119 Budapest, Bornemissza tér 
15. 

Gáspár Mária ügyvezető;  
igazgatósági tag; 

teljes tevékenységet 
irányító személy 

2. Nyári Zoltán Zsolt 1037 Budapest, Farkastorki út 
22. 

Bugány Margit igazgatósági tag 

3. Bánfai Gergely Szabolcs  1024 Budapest, Buday László 
utca 2. 1. em. 3. 

Kasztel Julianna igazgatósági tag 

4. Németh Péter Balázs 1022 Budapest, Hankóczy Jenő 
utca 4-6. 

Gera Anasztázia befektetés-kezelési 
tevékenységet, a 

befektetési eszközök 
és tőzsdei termékek 

kereskedését irányító 
személy 

5. Hegyes Norbert 1174 Budapest, Csillagmotor 
köz 5. 1. 

Schmidt Katalin Etel-
ka 

felügyelőbizottsági 
tag 

6. Nádasi Gábor 2600 Vác, Akó utca 13. Hegyi Vilma felügyelőbizottsági 
tag 

7. Dr. Szűcs Gergely 1118 Budapest, Beregszász út 
81. 

Sátorhegyi Erzsébet felügyelőbizottsági 
tag 

 
5. Az MNB jóváhagyja a Társaságnak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá-

sáról szóló szabályzatát (Pénzmosási Szabályzat). A Társaság a Pénzmosási Szabályzatot a jelen határozat kéz-
hezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni. 

 
 

I n d o k o l á s  
 
 

A határozat a Kbftv. 5. §-án, 11. § (1)-(2) és (4) bekezdésein, 18. §-án, 19. (1)-(3), (5)-(11) és (13) bekezdésein, 21. §-
án, 34. §-án, 164. § (1) bekezdésén és a 166. § (1) bekezdés a) pontján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (5) bekezdésén, valamint a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén alapul.  
 
A határozat 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 helyettesí-
tésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII.21.) MNB rendelet (MNB Rendelet) 2. § (7) bekezdés 6. pontja, 
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továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdésének c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB 
Rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor. 
 
A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése ér-
telmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján 
annak közlésével végleges. 
 
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az 
MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte. 
 
Budapest, 2019. május 08. 
 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Dr. Szomolai Csaba 

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
 


