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A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-392/2020. számú határozata az ENEFI Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság törzsrészvényeinek és osztalékelsőbbségi részvényeinek Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató 
jóváhagyásának megtagadása és az engedélyezési eljárás megszüntetése tárgyában 

 

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) (Kibocsátó) által a Magyar Nemzeti 
Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) 2020. március 6. napján benyújtott kérelemre indult 
eljárásban (Engedélyezési eljárás) az MNB az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t 
 

hozza: 
 
Az MNB a Kibocsátó által előterjesztett  

- 2.500.000 darab HU0000151386 ISIN azonosítójú dolgozói részvény átalakítása során kibocsátásra 
került 2.500.000 darab HU0000173729 ISIN azonosítójú „A” sorozatú törzsrészvény, valamint  

- a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2020. január 9. napján bejegyzett tőkeemelés során 
kibocsátásra került 1.150.000 darab HU0000173729 ISIN azonosítójú „A” sorozatú törzsrészvény és 
5.456.109 darab HU0000173737 ISIN azonosítójú „H” sorozatú átalakítható, osztalékelsőbbségi 
részvény  

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina 
torony I. ép. IV. em.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató 
(Tájékoztató)  
 

jóváhagyását megtagadja, az Engedélyezési eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, 
akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől 
számított 30 (harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat. 
 
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével1 benyújtani. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél 
azonban azonnali jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 
Az eljárás során – a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a 
bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet (Díjrendelet) 18/A. § (1) bekezdése 
szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel. 
 

I n d o k o l á s 
 

 
1 Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-
intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese 
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(…) 
 
Budapest, 2020. augusztus 6. 

 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 

Dr. Barnóczki Péter s.k., 
igazgató 

Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési 
igazgatóság 
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