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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-37/2016. számú határozata a Quaestor Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál lefolytatott célvizsgálat lezárásáról 
 
A Quaestor Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 
48-50. fszt. 3) (Alapkezelő) hivatalból lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozom. 
 
I. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy működése során mindenkor feleljen meg a vonatkozó jogszabályban előírt 

engedélyezési feltételeknek, e körben a jelen határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 
biztosítsa a tevékenységvégzéshez szükséges, a minősített befolyással rendelkező tulajdonosára vonatkozó 
feltételek teljesülését. 

 
II. Az Alapkezelőnek az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által III/100.009-11/2004. számú határozatával 

kiadott, azt követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-III-1126/2012. számú 
határozatával, illetve az MNB 2015. január 9. napján kiadmányozott H-EN-III-9/2015. számú határozatával 
fenntartott kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés) valamint portfóliókezelés, ideértve a 
foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelésére vonatkozó tevékenyégi engedélyét 
(Engedély) felfüggesztem.  

 
A felfüggesztés időtartama a jelen határozat rendelkező része I. pontjában meghatározott felügyeleti 
intézkedés teljes körű végrehajtásának MNB általi elfogadásáig, de legfeljebb a jelen határozat 
kézhezvételétől számított hat hónapig tart. A felfüggesztés időtartama alatt az Alapkezelő az Engedélyben 
meghatározott portfóliókezelés tevékenységet, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény 
portfóliójának kezelésére vonatkozó tevékenységét nem folytathatja. 

 
III. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy legkésőbb 2016. július 30. napjáig, azt követően pedig folyamatosan 

gondoskodjon arról, hogy saját működési környezetén belül az egymással összeférhetetlen feladatok és 
felelősségek kerüljenek szétválasztásra, és biztosítsa, hogy az összeférhetetlenségek feltárására 
vonatkozóan az irányító testület teljes körűen lássa el jogszabályban rögzített vezetői kontroll feladatait.  
 

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat rendelkező része III. 
pontjában foglalt intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által 
megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését 2016. augusztus 31. napjáig 
küldje meg az MNB részére. 
 

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes 
körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve akár az Alapkezelő tevékenységi engedélyének visszavonását is. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2016. június 08. 

 
Dr. Windisch László s.k. 

az MNB alelnöke  
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