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A Magyar Nemzeti Bank V-KE-III-17/2015. számú végzése a Diófa Alapkezelő Zrt. számára eljárás 
megszüntetéséről  
 
A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105.)  
(Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) a 
TakarékInvest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Beolvadó alap), valamint az FHB Forte 
Rövid Kötvény Befektetési Alap (Átvevő alap) egyesülésének engedélyezése tárgyában benyújtott kérelemre 
(Kérelem) indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján a 
következő 

v é g z é s t  
hozom. 

A közigazgatási eljárást jelen végzéssel megszüntetem. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

A végzés ellen közigazgatási eljárásban fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított 30 
(harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól 
kérelemmel kérheti. A kérelmet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 
3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kérelem benyújtásának a végzés 
végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

I n d o k o l á s 

Az Alapkezelő az MNB-hez 2015. április 23. napján érkezett Kérelmében a Beolvadó alap és az Átvevő alap 
egyesülésének engedélyezését kezdeményezte, amely Kérelmét az Alapkezelő 2015. május 8. napján 
visszavonta. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján – mivel az eljárás kérelemre indult és az ügyfél a kérelmét visszavonta – a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

*** 

A végzést a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 13. § (11) bekezdésében 
foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben, a 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésének m) 
pontjában meghatározott feladatkörben hoztam meg. 

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mnbtv. 55. § (1) bekezdésén, Ket. 100. § (1) bekezdése a) 
pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdése a) pontján, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. 
évi XVII. törvény 3. és 4. §-án, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) 
bekezdésén, 327. § (1) – (2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, valamint a 332. § (2a) bekezdésén alapul. 

A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős. 

Budapest, 2015. május 29. 
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