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H-KE-III-381/2019. számú határozat
Az MKB Euro Likviditási Alap (Alap) képviseletében az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi
határozatot
hozza:
1.

Az MNB jóváhagyja az Alapkezelőnek az Alap (a névváltozást követően: MKB Euro Pénzpiaci Alap), mint
pénzpiaci alap kezelésére irányuló kérelmét, az Alap módosított kezelési szabályzatát és a letétkezelő
kiválasztását.

2.

Az MNB az Alapot változó nettó eszközértékű pénzpiaci alapként engedélyezi.

A kezelési szabályzat változásai a közzétételt követő 30. naptól léphetnek legkorábban hatályba, amely naptól
az Alap a pénzpiaci alapokról szóló 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelettel
(PPA rendelet) összhangban engedélyezett pénzpiaci alap.
Az eljárás során – az Alapkezelő által a kezelési szabályzat módosításának engedélyezésére irányuló eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő az MNB-hez 2018. december 19. napján érkezett, majd 2018. december 20. napján kiegészített
kérelmében pénzpiaci alap kezelésére, valamint a kezelési szabályzat és a letétkezelő kiválasztására irányuló
kérelem jóváhagyását kezdeményezte. Az Alapkezelő továbbá kérelmezte, hogy az Alap az eszközeinek akár
100%-át a PPA rendelet 10. cikk (3) bekezdésében és 17. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő pénzpiaci eszközökbe fektesse.
Az MNB az Alapkezelőt 2019. január 10., 2019. február 1., 2019. április 2. és 2019. június 13. napján
hiánypótlásra, 2019. március 4. napján hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat-tételre
hívta fel, amely felhívásoknak az Alapkezelő 2019. június 21. napján tett teljeskörűen eleget.
Az MNB a PPA rendelet 4. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján megbizonyosodott arról, hogy az Alap képes
lesz eleget tenni a PPA rendelet valamennyi követelményének, továbbá a PPA rendelet 44. cikk (2)
bekezdésében foglaltak alapján úgy értékelte, hogy az Alap a PPA rendelet 4. és 5. cikkével összhangban
megfelel a PPA rendeletnek. Fentiekre tekintettel az MNB – a PPA rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk
(1) bekezdésében, a 17. cikk (7) bekezdésében és a 44. cikk (2) bekezdésében, továbbá a kollektív befektetési
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
(Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint
határozott.
A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatálybalépésének időpontja a befektetési szabályok változását
jelentő módosítások esetében a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének b) pontjában, a további módosítások
tekintetében a 139. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a befektetők érdekeire figyelemmel a befektetési
szabályok változásának hatálybalépésének figyelembevételével – került meghatározásra.
A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi
vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások
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igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet 18/A. § (4) bekezdésének c) pontja alapján
50.000,- (azaz ötvenezer) forint igazgatási szolgáltatási díj az Alapkezelő által megfizetésre került.
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB
tv.) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint 40. § (26) bekezdésében biztosított
hatáskörében, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti
Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018 (XII. 21.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (9)
bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az
MNB rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek az MNB teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az MNB mellőzte.
Budapest, 2019. július 11.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Barnóczki Péter s.k.,
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési
igazgatóságért felelős igazgató
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