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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-10/2017. számú határozata a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság tevékenysége folytatásának részbeni felfüggesztéséről, tevékenységi engedé-
lyének visszavonásáról és egyéb intézkedés alkalmazásáról 
 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a STRATEGON Értékpapír 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 93-99.; cégjegyzékszám: 01-10-045641) 
(Társaság) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében az MNB a következő  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
I. Az MNB a Társaság által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2007. október 8. nap-

ján kiadmányozott E-III/973/2007. számú határozata (Engedély 1) alapján végzett egyes befektetési 
szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatási tevékenységek, valamint árutőzsdei szolgáltatási 
tevékenységek folytatását, a PSZÁF által 2008. október 22. napján kiadmányozott E-III-973/2008. szá-
mú határozata (Engedély 2) alapján végzett portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység foly-
tatását, valamint a PSZÁF által 2010. május 19. napján kiadmányozott EN-III-43/2010. számú határoza-
ta (Engedély 3) alapján végzett befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő szolgáltatási tevé-
kenység folytatását (az Engedély 1, Engedély 2 és az Engedély 3 a továbbiakban együttesen: Engedély) 
a jelen határozat kézhezvételétől a Társaság ügyfeleivel szemben fennálló elismert kötelezettségeinek 
teljes körű teljesítése megtörténtének, vagy szerződései teljesítésének más befektetési vállalkozás által 
– az MNB előzetes engedélyével – történő átvállalása megtörténtének MNB felé történő, a jelen hatá-
rozat rendelkező rész III.2. pontja szerinti igazolása napjáig részben felfüggeszti. 

 
A Társaság az Engedély alapján végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő szolgáltatási, valamint áru-
tőzsdei szolgáltatási tevékenységek folytatása felfüggesztésének időtartama alatt újabb ügyféllel szer-
ződést nem köthet, a meglévő ügyfeleivel szemben új kötelezettségeket nem vállalhat, így különösen új 
ügyfél-megbízásokat nem vehet fel, azonban a hatályos szerződéseiből eredő, jelen határozat kézhez-
vételekor fennálló kötelezettségeit a Társaság köteles teljesíteni. 

 
II. Az MNB a Társaság Engedélyét a jelen határozat rendelkező rész I. pontjában rögzített feltételek bár-

melyikének beálltát követő nappal visszavonja, azaz az Engedély visszavonása az azt követő napon 
hatályosul, amikor a Társaság az ügyfeleivel szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett 
vagy szerződéseinek teljesítését – az MNB előzetes engedélyével – más befektetési vállalkozás átvállal-
ta, és annak megtörténtét a Társaság az MNB felé történő, a jelen határozat rendelkező rész III.2. pont-
ja szerint igazolta. 

 
III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy  

1.  a jelen határozat rendelkező rész I. pontjában rögzített feltételek bármelyikének teljesítése, 
vagyis a meglévő ügyfeleivel szemben fennálló elismert kötelezettségeinek teljes körű teljesítése 
vagy szerződései teljesítésének más befektetési vállalkozás által történő átvállalása érdekében 
megtenni tervezett intézkedéseit tartalmazó intézkedési tervét a jelen határozat kézhezvételét 
követő 30 napon belül, 

2.  a jelen határozat rendelkező rész I. pontjában rögzített feltételek bármelyike teljesülésének 
megtörténtére, vagyis a meglévő ügyfeleivel szemben fennálló elismert kötelezettségeinek teljes 
körű teljesítésének, vagy szerződései teljesítésének más befektetési vállalkozás által történő át-
vállalásának megtörténtére vonatkozó nyilatkozatát, valamint az annak alátámasztására alkal-
mas dokumentumokat annak teljesülését követő 15 napon belül 

nyújtsa be az MNB részére. 
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A döntés meghozatala során eljárási költség nem merült fel. 
 
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 jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetle-
velet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az űrlapbenyújtás támogatási szolgál-
tatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.[1]  A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a 
képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elekt-
ronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. 
 
Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) 
példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a ke-
resetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert 
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az 
ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 
(…) 

*** 
 
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozat kiadmányozására az MNB-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkör-
ben került sor. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. 
§ (1) bekezdésén, az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, 338. § (1)-(2) be-
kezdésein, valamint a 340/B. § (2) bekezdésén és 397/I. § (2) bekezdés b) pontján alapul. 
 
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közléssel válik jog-
erőssé. 
 
Budapest, 2017. május 03. 

Magyar Nemzeti Bank 
 

dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 

 

                                                                 

[1] Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-

vegzesek-keresese 
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