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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-45/2016. számú határozata a FuturAqua Ásványvíztermelő és
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III.
emelet) szemben tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának visszaállításáról
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. emelet) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet
gyakorlása keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az
alábbi
határozatot
hozom.
A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett szabályozott
piacra (BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 5,- Ft névértékű törzsrészvényeinek
(értékpapírkód: HU0000107362; tőzsdei kategória: T) (FuturAqua részvény) – az MNB a
2016. április 22. napján kiadmányozott, H-PJ-III-29/2016. számú határozatával (Határozat)
felfüggesztett – tőzsdei forgalmazását az MNB 2016. június 1. napján a kereskedési idő
kezdetétől visszaállítja.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása 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 – 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.
Indokolás
(…)
***
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A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén
alapul.
A határozatot az MNB a MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket.
72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2)
bekezdésén és 109. § (1) bekezdés 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, illetve 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel
jogerős.
Budapest, 2016. május 31.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke
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