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iktatószám: 10653-49/2018 
Budapest, 2018. május 08. 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-4/2018. számú határozata az Access Befektetési Alapkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság 
alkalmazásával történő lezárásáról 
 
Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, 
Akadémia utca 7-9.) (Alapkezelő) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank 
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az 
alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy 

1. a kezelésében lévő befektetési alapokat érintő befektetési döntéseket mindenkor a 
vonatkozó jogszabályi előírások által megkövetelt fokozott gondossággal, az általa kezelt 
befektetési alapok és azok befektetői érdekének teljeskörű figyelembe vétele mellett hozza 
meg; 

2. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa azt, hogy a kezelésében lévő 
befektetési alapok befektetési jegyeivel kapcsolatos, az egyes befektetési alapok közötti 
ügyletek minden esetben kizárólag befektetési célzattal, a befektetők érdekeinek teljeskörű 
figyelembe vétele mellett történjenek; 

3. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a kezelésében lévő befektetési alapok 
eszközeit mindenkor a befektetés időpontjában hatályos kezelési szabályzatokkal 
összhangban fektesse be; 

4. gondoskodjon a kockázatkezelési szabályzat éves felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi 
előírások maradéktalan teljesüléséről; 

5. gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
maradéktalan teljesüléséről; 

6. gondoskodjon az egyes partnerek végrehajtási politikában történő maradéktalan 
feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírás teljesüléséről; 

7. adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesítse; 

8. gondoskodjon az általa kezelt nyilvános befektetési alapok vagyoni, jövedelmi helyzetének, 
működésének főbb adataira vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, maradéktalan teljesüléséről. 

 
II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb 

a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a befektetési döntések és az 
Alapkezelő részéről telefonon adott megbízások vonatkozásában, azok dokumentálása útján a 
jövőben maradéktalanul feleljen meg az MNB általi ellenőrizhetőség jogszabályban rögzített 
követelményének. 

 
III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat 

kézhezvételét követő 60 napon belül, illetve a rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét 
követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. és II. 
pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a 
felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, 
illetve a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjában foglalt intézkedések teljesítését 
alátámasztó dokumentumokat. 
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IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I.1., I.2., I.3., I.8., II.1. és II.2.  pontjában 
megállapított jogszabálysértések miatt összesen 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint összegű 
felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 

 
Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a 
honlapján közzétenni. 
 
Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy 
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is. 
 
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2018. május 8. 
 
 

    Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 

 
 

Szeniczey Gergő s.k., 
     ügyvezető igazgató, kiadmányozó 
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