
 

 
 

30887-4/2017 
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-71/2017. számú határozata a DIVINUS Zrt. számára tevékenységi kör 
bővítés engedélyezése tárgyában 
 
A DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4032 Debrecen, 
Nagyerdei körút 1.) (Befektetési Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási 
Tanács felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom. 
 
1. Engedélyezem, hogy a Befektetési Alapkezelő az E-III/878/2005. számú, a H-EN-III-1111/2012. számú és a 

H-EN-III-105/2014. számú határozatban foglalt engedélyezett tevékenységek mellett, mint alternatív 
befektetési alapkezelő (ABAK) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv.) meghatározott alábbi 
tevékenységet is végezze: 

 
- az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges 

szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a 
tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az 
összeolvadásokkal 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 /Kbftv. 7. § (2) bekezdés c) pont/. 

 
2. Megállapítom, hogy a fenti tevékenységi kör bővítésre is figyelemmel, a Befektetési Alapkezelő, mint ABAK 

a következő tevékenységek végzésére jogosult: 
 

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

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

- könyvviteli és jogi feladatok ellátása /Kbftv. 7. § (2) bekezdés aa) pont/, 
- információszolgáltatás befektetők részére /Kbftv. 7. § (2) bekezdés ab) pont/, 
- eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése /Kbftv. 7. § (2) bekezdés ac) pont/, 
- nyilvántartások vezetése /Kbftv. 7. § (2) bekezdés ai) pont/, 

- az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges 
szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a 
tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az 
összeolvadásokkal 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 /Kbftv. 7. § (2) bekezdés c) pont/. 

 
Budapest, 2017. március 23. 
 

Dr. Szomolai Csaba s.k. 
az MNB ügyvezető igazgatója 
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