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tevékenységi körének módosítá-
sának engedélyezése 

H-EN-III-672/2018. számú határozat 
 
A ROYAL PROPERTY INVEST Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Buda-
pest, Lövőház utca 39. 1.) (Befektetési Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Sza-
badság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott tevékenységi kör bővítésére irányuló 
kérelemre indult eljárásban az MNB a következő 

 
h a t á r o z a t o t 

 
hozza. 
 
1. Engedélyezi, hogy a Befektetési Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénz-

ügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 59. pont szerinti koc-
kázati tőkealapot és 70. pont szerinti magántőkealapot kezeljen. 

 
2. Megállapítja, hogy a tevékenységi kör 1. pontban rögzített módosítására tekintettel a Befektetési Alapkezelő az 

alábbi tevékenységeket végezheti, figyelemmel az MNB H-EN-III-79/2018. számú határozatban foglaltakra: 
 

- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközal-
lokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/; 

- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/; 
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/ 

aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása, 
ab) információszolgáltatás befektetők részére, 
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése, 
ad) jogszerű magatartás ellenőrzése, 
ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások kezelése, 
af) hozamfizetés, 
ag) az alternatív befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba ho-
zatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok; 
ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve, 
ai) nyilvántartások vezetése; 

- az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges 
szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tő-
keszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolva-
dásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és 
mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott 
ABA befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/. 

 
A Befektetési Alapkezelő ingatlanalapot, értékpapíralapot, kockázati tőkealapot és magántőkealapot kezel-
het. 

 
I n d o k o l á s  

 
A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén 
alapul. A határozatot az MNB az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott 
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hatáskörben eljárva hozta meg az MNBtv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró 
Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNBtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint 
átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.  
 
A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értel-
mében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak 
közlésével végleges. 
 
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az 
MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte. 
 
Budapest, 2018. december 13. 
 
 

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
Dr. Szomolai Csaba 

ügyvezető igazgató, kiadmányozó 
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