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kezelési szabályzat
módosításának engedélyezése

H-KE-III-642/2016. számú határozat
Az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) képviseletében az ACCESS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia u 7-9.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti
Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB
Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom:
Engedélyezem az Alap HU0000716253 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000716246 ISIN azonosítójú „IL”
sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását
a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.
A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával
kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változását eredményező módosítások a közzétételt követő
30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.
Az eljárás során – az Alapkezelő által a kezelési szabályzat módosításának engedélyezésére irányuló eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő az MNB-hez 2016. június 1. napján érkezett, majd 2016. június 7. napján kiegészített kérelmében
az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezését kezdeményezte.
Az MNB az Alapkezelőt 2016. június 15. napján hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, majd 2016. július 21. napján hiánypótlásra hívta fel, amely felhívásoknak az Alapkezelő 2016. augusztus
5. napján tett teljes körűen eleget.
A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kockázatokat, az
eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a
közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Az Alap kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 72. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján engedélyeztem.
A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatálybalépésének időpontját a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének b),
d) és f) pontjaiban foglaltak figyelembe vételével határoztam meg.
A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi
vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet 18/A. § (4) bekezdésének c) pontja alapján
50.000,- (azaz ötvenezer) forint igazgatási szolgáltatási díj az Alapkezelő által megfizetésre került.
A határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 13. § (11) bekezdésében
foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben, a 4. § (9) bekezdésében és az Mnbtv. 39. § (1)
bekezdésének m) pontjában meghatározott feladatkörben hoztam meg.
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Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.
Budapest, 2016. szeptember 02.
Szeniczey Gergő s.k.,
az MNB ügyvezető igazgatója
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