
 

 

 

 

56782-3/2016 

2016. június 06. 

A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-298/2016. számú határozata a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság számára a Divinus Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyei folyamatos 
forgalmazásának felfüggesztése meghosszabbítása tárgyában 

 

A Divinus Ingatlanbefektetési Alap (Alap) képviseletében a Divinus Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre (Kérelem) indult eljárásban az MNB 
Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 

hozom: 

 

Meghosszabbítom az Alap HU0000703863 ISIN azonosítójú befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 
felfüggesztését 2016. június 30. napjáig. 

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében az Alap befektetési jegyei forgalmazásának 
felfüggesztését köteles honlapján haladéktalanul közzétenni. 

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 – az 
MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél 
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a 
végrehajtás felfüggesztését kérheti. A kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az 
ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság 
a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. A 
bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. 
Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének 
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

I n d o k o l á s 

(…) 

A határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (11) bekezdésében foglaltak 
szerint átruházott kiadmányozási jogkörben, a 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésének m) pontjában 
meghatározott feladatkörben hoztam meg.  

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mnbtv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdése d) 
pontjának da) alpontján, 100. § (1) bekezdése a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a) 
pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)–
(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)–(3) bekezdésein alapul. 

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős. 

 

Budapest, 2016. március 16. 
Szeniczey Gergő s.k., 

az MNB igazgatója  

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT  
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