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66802-8/2015 
A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-543/2015. számú határozata a Diófa Alapkezelő Zrt. számára az általa kezelt 
FHB Pénzpiaci Befektetési Alap, TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap, valamint Magyar Posta Pénzpiaci 
Befektetési Alap (a névváltozást követően Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap) egyesülésének 
és a Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap (a névváltozást követően Magyar Posta Takarék Pénzpiaci 
Befektetési Alap) kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában 
 
A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105.) 
(Alapkezelő) mint az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000713060), a 
TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000707385) (Beolvadó 
alapok), valamint a Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: 
HU0000713102, a névváltozást követően Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap) (Átvevő alap) 
alapkezelője 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 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom: 
 
1. Engedélyezem a Beolvadó Alapok és az Átvevő Alap 2015. július 1. napjával történő egyesülését. 
2. Engedélyezem az Átvevő Alap kezelési szabályzatának az egyesülés kapcsán szükséges módosításait. 
 
Az Alapkezelőnek a Beolvadó Alapok és az Átvevő Alap befektetői részére a kollektív befektetési formákról és 
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 90. § 
(1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatását a térítésmentes visszaváltási kérelmek benyújtására vonatkozó 
határidő lejárati napja előtt legalább 30 nappal megelőzően kell megadnia. 
 
Az Alapkezelő az egyesülési hirdetményt az egyesülés hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal köteles a 
közzétételi szabályok szerint közzétenni. 
 
A kezelési szabályzatnak az egyesülés kapcsán szükséges, a rendelkező rész 2. pontja szerint engedélyezett 
módosításai az egyesülés napján léphetnek hatályba. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

I n d o k o l á s 
 

(…) 
 
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.  
 
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, 2015. május 15.  

 
 
 

Végh Richárd s.k., 
az MNB igazgatója 
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