
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-104/2020. számú határozata a Hollywood Consulting Bt. részére az MNB 
tőkepiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásba vétele tárgyában 
 
A meghatalmazott útján eljáró Hollywood Consulting Betéti Társaság (székhely: 1171 Budapest, Kerekeskút utca 43.) 
(További Közvetítő) részére a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) kérelemre indult eljárásban az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 
Nyilvántartásba veszi a További Közvetítőt a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 112. §-a, a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése valamint a 114. § (3) bekezdése és a 115. § (4) bekezdése alapján, a Kbftv. 
szerinti közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként: 
- kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba 

hozatala /Kbftv. 7. § (2) bekezdés b) pont/, 
- kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok 

/Kbftv. 7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpont/, 
- kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír 

forgalomba hozatala /Kbftv. 6. § (1) bekezdés c) pont/, 
- kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő 

adminisztrációs feladatok /Kbftv. 6. § (1) bekezdés b) pont bg) alpont/.  
 

A További Közvetítő az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1091 Budapest, Üllői út 1.) közvetítővel kötött megbízási szerződés alapján az AEGON Magyarország Befektetési 
Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) részére közvetíti a fenti 
szolgáltatásokat. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség – az eljárás kezdetén megfizetett igazgatási szolgáltatási díj kivételével – nem 
merült fel. 
 
Budapest, 2020. február 06. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Palasikné Dr. Kirschner Dóra 
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