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H-KE-III-512/2015. számú határozat
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 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:
Az MNB − 2015. március 26. napján kiadmányozott − H-KE-III-387/2015. számú határozatának indokolását az
alábbiak szerint kiegészíti:
„Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbftv.
114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is
tekintettel döntött.”
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől
számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az
MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a
végrehajtás felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes
közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő 2015. február 24. napján rendkívüli tájékoztatást tett közzé, amely szerint az ACCESS Alternative
Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) befektetési jegyeinek forgalmazása a kollektív befektetési
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
(Kbftv.) 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 30 napra felfüggesztésre került.
A felfüggesztés oka, hogy az Alap vezető forgalmazója a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság "felszámolás alatt" (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.), amelynek tevékenységi
engedélyét az MNB 2015. február 24. napján kiadmányozott N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével azonnali
hatállyal felfüggesztette, majd 2015. március 4. napján kiadmányozott H-JÉ-III-14/2015. számú határozatában
elrendelte az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, valamint árutőzsdei
szolgáltatások végzésére jogosító engedélyének visszavonását és felszámolásának kezdeményezését, így az
Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a forgalmazó működési körében felmerülő okból nem
végezhető.
Tekintettel arra, hogy a forgalmazás felfüggesztését kiváltó ok megszűnésére a felfüggesztés 30 napos
időtartama alatt előreláthatóan nem kerül sor, az Alapkezelő az MNB-hez 2015. március 19. napján érkezett
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kérelmében (Kérelem) az Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztése 2015. március 27. napjától
további 1 évig terjedő időtartammal történő meghosszabbítását kezdeményezte.
A Kérelemben foglaltak alapján az Alapkezelő a felfüggesztés időtartama alatt felvette több lehetséges új
vezető forgalmazóval a kapcsolatot és folyamatosan egyeztetéseket folytat, amely folyamat a felfüggesztés
2015. március 26-i utolsó napjáig nem volt lezárható. A forgalmazási szerződés előkészítő tárgyalásai, a
szerződéskötés folyamata, majd az Alap kezelési szabályzatának, illetve egyéb dokumentumainak módosítása
hosszabb időt igényelnek.
Az MNB a fenti folyamatok lehetséges időigényét mérlegelve az Alap befektetési jegyei folyamatos
forgalmazása felfüggesztését 2015. március 26. napján kiadmányozott, H-KE-III-387/2015. számú határozatával
– a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján – 2015. június 26. napjáig meghosszabbította.
Tekintettettel arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 3. § (2) bekezdés b) pontjában és 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közigazgatási
hatóságnak a tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell
vennie, továbbá figyelemmel arra, hogy az MNB hivatalból megállapította, hogy az Alap sorozatának nettó
eszközértéke nem állapítható meg, az MNB H-KE-III-387/2015. számú határozata indokolásának a rendelkező
rész szerinti kiegészítése mellett döntött.
A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, továbbá a Ket. 3. § (2) bekezdés d) pontján, valamint a 81/B.
§ (1) bekezdésén alapul.
A határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (11) bekezdésében foglaltak
szerint átruházott kiadmányozási jogkörben, a 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésének m) pontjában
meghatározott feladatkörben hoztam meg.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mnbtv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdése d)
pontjának da) alpontján, 100. § (1) bekezdése a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a)
pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)–
(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)–(3) bekezdésein, valamint a
Ket. 81/B. § (4) bekezdésén alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős.

Budapest, 2015. május 04.

Végh Richárd s.k.,
az MNB igazgatója
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