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[…]
[…]
az Erste Befektetési Zrt. számára
meghatározott teljesítési határidő
meghosszabbítása

H-JÉ-III-22/2022. számú határozat

Az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca
24-26. 8. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-041373) (Társaság) hivatalból lefolytatott ellenőrzési eljárással
összefüggésben – a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122
Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) által 2021. augusztus 13. napján kiadmányozott, H-JÉ-III-44/2021. számú
határozat (Határozat) rendelkező részének II. pontjában foglalt teljesítési határidő meghosszabbítására
irányuló, a Társaság által az MNB-hez 2022. március 3. napján benyújtott kérelemre (Kérelem)
(iktatószám: 2600-43/2022) induló eljárásban – az MNB az alábbi
határozatot
hozza.
Az MNB a Kérelemnek helyt adva a Határozat rendelkező része
- II. pontjában foglalt felszólítás teljesítési határidejét 2022. december 31. napjáig,
- III. pontjában foglalt rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezés teljesítési határidejét – a Határozat II.
pontjában foglalt felszólítás tekintetében – 2023. január 31. napjáig
meghosszabbítja.
A jelen határozat a Határozat rendelkező részének egyéb rendelkezéseit és teljesítési határidőit nem
érinti, azok hatályukban változatlanul fennállnak.
A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 49/C. § (3) bekezdés a) pontja
alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az MNB a kérelemnek teljes
egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy
jogos érdekét nem érinti.
Kapcsolattartás az Eüsztv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/).
Kérjük, az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek!

A Társaság a jelen határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének a befektetési vállalkozásokról
és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény 123/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján köteles eleget tenni.
A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés l)
pontjában biztosított hatáskörben, 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 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet
(45/2019. MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdés c) pontja
alapján került sor. A határozat aláírására a 45/2019. MNB rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
került sor.
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.
Budapest, 2022. március 25.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

Törvény által védett titkot tartalmazhat!

2

