
 

 

 

 

14205-1/2017 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-145/2016. számú határozata a STRATEGON Értékpapír Zrt. számára 
felügyeleti intézkedések alkalmazásáról  
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a STRATEGON Értékpapír 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1034 Budapest, Bécsi út 165. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-045641) 
(Befektetési Vállalkozás) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében az MNB nevében eljáró Pénzügyi 
Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozom. 
 
I. Felszólítom a Befektetési Vállalkozást, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, azt 

követően pedig folyamatosan feleljen meg a szavatoló tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 
 
II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Befektetési Vállalkozást, hogy 

a) a határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítése érdekében a szavatoló tőke 
feltöltésének módjáról, mértékéről és ütemezéséről készített, határidőket és felelősöket is megjelölő 
intézkedési tervét a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtsa be az MNB részére; 

b) a határozat rendelkező részének II.a) pontja alapján benyújtott intézkedési tervben foglaltak 
megvalósulásáról folyamatosan, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva adjon tájékoztatást az 
MNB részére,  

c) a határozat rendelkező részének I. pontjában meghatározott, a szavatoló tőke feltöltésére vonatkozó 
intézkedés végrehajtásáról annak megvalósulását követő 5 napon belül írásban, megfelelő 
dokumentumokkal alátámasztva adjon tájékoztatást az MNB részére; 

d) a határozat rendelkező részének I. pontjában meghatározott, a szavatoló tőke mértékére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelésre vonatkozó intézkedés végrehajtása érdekében 
megtett, illetve megtenni tervezett intézkedéseket is tartalmazó üzleti tervét a jelen határozat 
kézhezvételét követő 65 napon belül nyújtsa be az MNB részére. 

 
A MNB felhívja a Befektetési Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezésnek nem, vagy 
nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását, valamint a tevékenységi engedély visszavonását. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
(…) 
 
 
2016. december 22. 
 

 
Dr. Dakó Gábor s.k. 
az MNB igazgatója 
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