
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-III-107/2013. számú határozata a 

Divinus Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben 

felügyeleti intézkedés alkalmazásáról. 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 

(Felügyelet) által a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 4030 Debrecen, Epreskert u. 1.)  (Befektetési Alapkezelő) 

folyamatos felügyelete során Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az 

alábbi 

 

h a t á r o z a t o t 

 

hozom. 
 

Figyelmeztetem a Befektetési Alapkezelőt, hogy folyamatosan feleljen meg a felügyeleti 

adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 

Felhívom a  Befektetési Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezésnek 

nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, a Felügyeletnek jogszabályban 

biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége. 

 

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a 

kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat 

felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) 

példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a 

határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a 

felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a 

keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől 

számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs 

helye. 

 

(…) 

 

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § c), d) és e) pontjain, továbbá a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A határozatot a Psztv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam 

meg. 

 

 

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján hívtam fel a Befektetési Alapkezelő figyelmét arra, 

hogy amennyiben a jelen határozati kötelezésnek nem, vagy nem teljes körűen, illetve 

késedelmesen tesz eleget, a Felügyeletnek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására 

van lehetősége. 
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A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. 

§ (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a többször módosított polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 

330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 
 

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a 

közléssel válik jogerőssé. 
 

Budapest, 2013. július 23. 

Dr. Gázmár Zoárd s.k., 

a PSZÁF alelnöke 
 


