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Tárgy: állásfoglalás a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) befektetési alapok kezelésének 
átadására vonatkozó rendelkezéseivel összefüggő jogértelmezési kérdésekben 
 
(…) 
 
II.  JOGKÉRDÉSEK 
 
1.  
A Kbftv. hallgatására való tekintettel a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata tartalmazhat-e 
arra vonatkozó rendelkezést, hogy a befektetési alapnak tőkét juttató befektetők a kezelési 
szabályzatban nevesített jogsértések esetén – vagyoni hozzájárulás alapján számított – egyszerű 
többséggel határozhatnak az alapkezelési jog megvonásáról és más alapkezelő részére történő 
átadásáról? 

 
2.  
A Kbftv. 74. § (2) bekezdésének alkalmazása során a befektetési jegy tulajdonosok 75%-ának 
jóváhagyása keretében a befektetési jegy tulajdonosok személyének számát vagy a befektetési jegy 
tulajdonosok vagyoni hozzájárulásának arányát kell-e figyelembe venni? 
 
 
II.  ALAPKEZELŐ ÁLLÁSPONTJA  
 
1. 
Az Alapkezelő álláspontja szerint az Alapkezelő és a befektetők – a felek polgári jogi szerződéskötési 
szabadságára tekintettel – a kezelési szabályzatban szabadon rendelkezhetnek az Alapkezelő 
jogsértése miatt szankciós következményként a Magántőkealap kezelése átadásának befektetők 
általi kezdeményezhetőségéről. 
 
Ennek érdekében az Alapkezelő javaslata alapján a Magántőkealap kezelési szabályzata tartalmazna 
egy arra vonatkozó rendelkezést, miszerint a befektetők a kezelési szabályzatban nevesített 
jogsértések esetén egyszerű többséggel határozhatnának az alapkezelési jog megvonásáról és más 
alapkezelő részére történő átadásáról. A Kbftv.-ben és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az 
átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2012. december 19-i 
231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályok 
és elvek szerint ebben a szavazásban (hozzájárulás megadásában) a Magántőkealapba befektető 
alapkezelő, illetve az alapkezelővel kapcsolatban álló befektető nem vehetne részt. 
 
2. 
Az Alapkezelő álláspontja szerint a tőkebefektetések jellege, valamint a polgári jogi szabályok alapján 
a zártkörűen működő befektetési alapok kezelésének átadásához szükséges befektetői jóváhagyás 
esetében a befektetési jegy tulajdonosok 75%-át a vagyoni hozzájárulás arányában kell kiszámítani. 
 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
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1. 
Tekintettel arra, hogy a Beadványokban kifejtett jogértelmezési problémakörök – vagyis a fentiekben 
rögzített jogkérdések – az MNB jogalkalmazói jogértelmezésének keretein túlmutató, a jogalkotói 
szándékra vonatkozó iránymutatást igénylő kérdéseknek minősültek, az MNB (…) megkereséssel élt a 
Pénzügyminisztérium felé. 
 
Az MNB (…) kézhez vette a Pénzügyminisztérium válaszát, melynek tartalmával összhangban az 
alábbiakról tájékoztatom: 
 
1. 
A Pénzügyminisztérium szakmai véleménye szerint a szankciós jog a pénzügyi szabályozás terén 
általános jelleggel a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó MNB számára biztosított, 
ugyanakkor a Kbftv. 74. § (2) bekezdésének rendelkezéseire való hivatkozással nem zárható ki azon 
jogértelmezés, hogy az alapkezelőn túlmenően a befektetők – értelemszerűen nem az MNB-t 
hatósági mivoltában megillető szankciós jogkör alapján – maguk is kezdeményezhetik a befektetési 
alap kezelésének átadását. 
 
A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint tehát a Kbftv. 74. § (2) bekezdésében biztosított lehetőség 
kiterjesztőbb értelmezésre is lehetőséget ad, azaz a zártkörű befektetési alapok esetében azok 
átadására irányuló „kezdeményezés nemcsak a befektetési alapkezelő, hanem a befektetők részéről is 
indulhat”. A Pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint ugyanakkor ehhez a befektetési jegy 
tulajdonosok 75 %-ának jóváhagyó nyilatkozata szükséges. 
 
Összefoglalva tehát: egy magántőkealap esetében – ahol kizárólag szakmai befektetőkről van szó – 
a Pénzügyminisztérium szakmai véleménye szerint a Kbftv. 74. § (2) bekezdésének rendelkezései 
alapján elfogadható az a megoldás, miszerint a kezelési szabályzatban előre rögzített eljárás mód 
mentén az alapkezelés átadásának kezdeményezésére és lefolytatására lehetősége van a 
befektetési jegy tulajdonosok 75 %-ának. 
 
2. 
A Pénzügyminisztérium szakmai véleménye alapján a Kbftv. 74. § (2) bekezdésének alkalmazása – 
illetve a tulajdonosi joggyakorlás során általában – a befektetési jegy tulajdonosok vagyoni 
hozzájárulásának arányát kell figyelembe venni. 

*** 
Az MNB a fentiek kapcsán ugyanakkor felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy az MNB a számára a 
Kbftv. 169. § (1) bekezdés j) pontjában – hatósági mivoltából fakadó szankciós jelleggel – biztosított 
intézkedés alkalmazásáról mindenkor a Magántőkealap kezelési szabályzatában rögzített, szóban 
forgó kezelés átadási lehetőség befektetői megítélésétől, illetve alkalmazásától függetlenül, hatósági 
jogkörében, saját mérlegelése alapján – jellemzően kiemelten súlyos szabályszegések esetén – hozza 
meg a döntését. Tehát kiemelendő, hogy a kezelési szabályzat alapján a befektetési jegy tulajdonosok 
75 %-ának kezdeményezésére megvalósuló kezelés átadás esetkörei nem szükségszerűen esnek 
egybe az MNB által szankciós jelleggel alkalmazható intézkedés alapjául szolgáló tényállásokkal. 
 
Az MNB továbbá felhívja az Alapkezelő figyelmét arra, hogy a jelen állásfoglalásban szereplő 
konstrukciónak a Magántőkealap kezelési szabályzatába való beépítése esetén az MNB 
kisebbségvédelmi megfontolásokból és a befektetési döntés megalapozott meghozatala érdekében 
elvárja, hogy a kezelési szabályzat explicit módon rögzítse, hogy a szóban forgó lehetőség alapján a 
befektetési jegyek minősített többségével rendelkező tulajdonosok döntése alapján a kisebbség 
hozzájárulása nélkül (adott esetben kifejezetten az akaratuk ellenére) is lehetőség nyílik a 
Magántőkealap kezelésének más befektetési alapkezelő részére történő átadására. 
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Tekintettel továbbá arra, hogy a szóban forgó konstrukció jogszabályi hátterét adó rendelkezéseket, 
ennek keretében a lebonyolításhoz kapcsolódó eljárási szabályokat a Kbftv. nem tartalmaz, az MNB 
megítélése szerint a Magántőkealap kezelési szabályzatának a befektetők tisztánlátása érdekében – 
adott esetben azon feltételek között, amelyek módosításához a befektetési alap befektetői által 
birtokolt befektetési jegyek arányában meghatározott többségi vagy egyhangú jóváhagyás szükséges 
– célszerű részletesen meghatározni a kezelés átadására okot adó körülményeket, illetve a 
befektetési jegy tulajdonosok kezelés átadását célzó kezdeményezésének módját, esetlegesen a 
határidejét, továbbá a kezelés átadását célzó eljárás lefolytatásának menetét. 

 
(…) 

 
*** 

(…) az MNB a véleményét kizárólag az Alapkezelő által rendelkezésre bocsátott információk alapján 
alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak az Alapkezelő által előadott tényállásra 
vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak 
más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag az 
Alapkezelő tájékoztatása céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, 
továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem 
alkalmazhatóak. 
 
2018. szeptember 
 
   

                      
 


