
 

 

33473-25/2016 
 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-73/2016. számú határozata a Quaestor Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál lefolytatott célvizsgálat lezárásáról szóló H-JÉ-III-37/2016. számú határozat 
kiegészítéséről  
 
 
A Quaestor Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 48-
50. fszt. 3) (Alapkezelő) számára, hivatalból történő 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. Az MNB  2016. június 8. napján kiadmányozott  H-JÉ-III-37/2016. számú határozata (Határozat) 
rendelkező része II. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint kiegészíti: 

 
„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. „Ez alól kivételt képez az Alapkezelő 
kezelésében lévő befektetési alapok eszközeinek a befektetési jegyekre irányuló visszaváltási megbízások 
teljesítéséhez szükséges likviditás megteremtése érdekében történő, annak megfelelő mértékű értékesítése, 
valamint ahhoz kapcsolódóan az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok nettó eszközértékének 
megállapításával és annak közzétételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.” 
 

II. Az MNB a Határozat rendelkező részének IV. pontját az alábbiak szerint kiegészíti:  
 

„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 
„, valamint a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában rögzített felfüggesztés időtartama alatt 
minden tárgyhónapra vonatkozóan az azt követő hónap 5. munkanapjáig (első alkalommal 2016. július 7. 
napjáig, utolsó alkalommal a felfüggesztés MNB általi megszűntetéséről szóló döntés kézhezvételét követő 
5. munkanapjáig) a beérkezett visszaváltási megbízások, valamint az azok teljesítéséhez szükséges likviditás 
forrásának tételes, befektetési alaponkénti bemutatását tartalmazó nyilatkozatát” küldje meg az MNB 
részére.” 

 
A Határozat rendelkező részének jelen határozattal nem módosított pontjait fenntartom. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
(...) 
 
Budapest, 2016. június 15. 

 
 
 

Dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 

 
 


	HUMANSOFTiktatoszam
	HUMANSOFTdatumHUN

