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H-EN-III-555/2021. számú határozat
A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest,
Lövőház utca 9.) (Kockázati Tőkealap-kezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest,
Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az
MNB a következő
határozatot
hozza:
Engedélyezi a következő személy kinevezését.
Név
Valaczka János Pál

Lakóhely
1052 Budapest, Piarista utca 1.

Anyja neve
Horváth Ilona Margit

Tisztség
felügyelőbizottsági tag

A Kockázati Tőkealap-kezelő köteles a felügyelőbizottsági tag kinevezésétől számított 5 (öt) napon belül
bejelenteni az engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változást a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján. A Kbftv. 164. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja alapján az MNB a
felügyelőbizottsági tagot nyilvántartásba veszi.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 49/C. §-ának (1) bekezdésén
és a (3) bekezdés a) pontján alapul.
A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Kbftv. 19. § (2)(3) és (8)-(13) bekezdései, 21. §-a, 34. §-a és 166. § (1) bekezdés a) pontján túl, az MNB tv. 4. § (9)
bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) 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 (MNB Rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került sor.
A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7) bekezdése
értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján
annak közlésével válik véglegessé.
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél,
az eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való
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tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó
egyszerűsített döntést hozott.
Budapest, 2021. október 07.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
dr. Kardos Gyula
igazgató
Pénzügyi szervezetek engedélyezési
és jogérvényesítési igazgatósága
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