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H-KE-III-305/2018. számú határozat
A Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja (Alap) képviseletében a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi
határozatot
hozza:
Az MNB jóváhagyja az Alap – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és
lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000720792 ISIN azonosítójú
befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt
befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzés eredményességének megállapítását követően az Alapkezelő köteles haladéktalanul intézkedni az Alap
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
Az eljárás során – az Alapkezelő által a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásért megfizetett
igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő az MNB-hez 2018. május 10. napján benyújtott kérelmében az Alap befektetési jegyeinek
nyilvános forgalomba hozatala céljából készített kezelési szabályzatának, tájékoztatójának, kiemelt befektetői
információjának és hirdetményének jóváhagyását kezdeményezte. A kibocsátás maximális össznévértéke nem
került meghatározásra.
Az MNB az Alapkezelőt 2018. május 23. napján kelt levelében hiánypótlásra hívta fel, amelynek az Alapkezelő
2018. június 1. napján tett eleget.
Az MNB az Alapkezelő által benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Alap létrejöttéhez
szükséges valamennyi, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.), valamint az egyéb vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglalt feltétel teljesült, ezért a Kbftv. 103. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
Figyelemmel arra, hogy a befektetési alap az MNB általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, az
Alapkezelő a Kbftv. 68. § (4) bekezdése értelmében a jegyzés lezárását követően köteles haladéktalanul
intézkedni az Alap nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
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 18/A. § (4) bekezdésének b) pontja alapján
200.000,- (azaz kettőszázezer) forint igazgatási szolgáltatási díj az Alapkezelő által megfizetésre került.
A határozatot az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnb tv.) 4. § (9)
bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg az MNB tv. 13. §
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(1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat
kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben
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, 2018. június 19.
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