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Iktatószám:    175474-7/2019 
Ügyintéző:      dr. Baranyai László 
Tárgy:              kötelező vételi ajánlat jóváhagyása 

 

H-KE-III-478/2019. számú határozat 

 

Jászai Gellért magánszemély (lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.), az iKON Befektetési Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) (Alapkezelő), a KZF 

Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.) (KZF Kft.) (a 

továbbiakban együttesen: Ajánlattevők), mint a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 8.) (Céltársaság) valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, 

dematerializált, 20,- Ft névértékű, HU00000167788 ISIN azonosítójú törzsrészvényét (a továbbiakban együttesen 

Részvények) kötelező vételi ajánlat útján megszerezni kívánó magánszemély és társaságok, illetve az MKB Bank 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.), mint lebonyolító befektetési 

szolgáltató (Lebonyolító) együttes kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 

9.) (MNB) előtt indult kötelező vételi ajánlat (Ajánlat) jóváhagyására irányuló eljárásban az MNB az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t 

 
hozza: 

 

Az MNB az Ajánlattevők és a Lebonyolító által a MNB-hez 2019. június 17. napján benyújtott és az MNB által 

működtetett honlapon (www.kozzetetelek.mnb.hu), a Céltársaság honlapján 

(http://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html), a Lebonyolító honlapján (www.mkb.hu) és a Budapesti 

Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. 

ép. IV. em.) honlapján (www.bet.hu) 2019. június 18. napján közzétett, valamint az MNB felhívására 2019. július 

23. napján módosított Ajánlatot jóváhagyja.  

 

Az Ajánlattevők – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 70. § (4) bekezdése szerint – az MNB 

határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul kötelesek kezdeményezni a felügyeleti eljárás 

eredményének és a vételi ajánlatnak a közzétételét, az elfogadó nyilatkozat megtételére megadott határidő 

kezdő és zárónapjának megjelölésével. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a 

közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon 

belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat. 

 

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével1 benyújtani. 

 

                                                           
1 Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-

intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese 

http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html
http://www.mkb.hu/
http://www.bet.hu/


2 
Törvény által védett titkot tartalmazhat! 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél 

azonban azonnali jogvédelmet kérhet. 

 

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 

kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

Az eljárás során – a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló eljárásért 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel. 

 

Budapest, 2019. július 23.  
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

Dr. Barnóczki Péter s.k., 
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési  

igazgatóságért felelős  
igazgató 
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