
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének KE-III-20/2011. számú határozata az 

MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. számára az MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és 

Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap tájékoztatója és hirdetmény közzétételének 

engedélyezése tárgyában 

 

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., a 

továbbiakban: alapkezelő) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult 

eljárásban az alábbi  

h a t á r o z a t o t 

hozom: 

Engedélyezem az MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott 

Befektetési Alap (a továbbiakban: alap) mint zárt végű, nyilvános, értékpapír befektetési alap 

legfeljebb 15.000.000.000 forint össznévértékben kibocsátásra kerülő befektetési jegyeinek 

nyilvános forgalomba hozatalához, valamint szabályozott piacra történő bevezetéséhez 

készített összevont tájékoztató, kezelési szabályzat és hirdetmény közzétételét. 

Jóváhagyom az alapkezelő és az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., a 

továbbiakban: letétkezelő) között az alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött 

letétkezelői szerződés hatályba lépését. 

A jegyzés eredményességének megállapítását követően az alapkezelő köteles haladéktalanul 

intézkedni az alap nyilvántartásba vétele iránt. 

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

I n d o k o l á s 

Alapkezelő a 2011. december 20-án érkezett, majd 2010. december 27-én kiegészített 

kérelmében az alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala, valamint 

szabályozott piacra történő bevezetése céljából készített összevont tájékoztatójának, kezelési 

szabályzatának és hirdetménye közzétételének jóváhagyását kezdeményezte. 

Az alapkezelő által benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a kérelem és 

mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ezért a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) tárgybani rendelkezései, így különösen a 36. § 

(1) bekezdése és a 236. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat rendelkező részében 

foglaltak szerint határoztam. 

Az alapkezelő és a letétkezelő között az alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában 

kötött letétkezelői szerződés hatályba lépését a Tpt. 295. § (1) bekezdése alapján hagytam 

jóvá. 

Tekintettel arra, hogy az alap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel jön létre, az 

alapkezelő a Tpt. 253. § (1) bekezdése értelmében köteles haladéktalanul intézkedni az alap 

nyilvántartásba vétele iránt. 

A határozatot – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. 

törvény 119. § (6) bekezdésére tekintettel –  a Felügyeletnek a kérelem benyújtásakor 

hatályos 2007. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése h) pontjában biztosított hatáskörében 

eljárva hoztam meg.  

 



Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes 

indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján 

mellőztem. 

 

Budapest, 2011. január 13. 

  

Dr. Szász Károly s.k., 
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