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KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS 

KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.05.18.) 

 

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-

18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az Erste Nyíltvégű Ingatlan 

Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722434 ISIN 

azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kezelési 

Szabályzatban és Tájékoztatóban az alábbiak módosítások kerülte átvezetésre1. 

 

Az Alap Kezelési szabályzatában a X. 48. pontjában frissítésre került az Alap múltbeli teljesítménye, a 

XI. 57. pontjában módosításra kerültek az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk. 

 

A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató 

és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a 

III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.9. pontjában a befektetési alapkezelő saját 

tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában a befektetési alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 11.7. 

pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója 

szerinti saját tőkéjére, a III. 12.1. pontjában az ingatlanértékelő nevére, a III. 12.3. pontjában az 

ingatlanértékelő cégjegyzékszámára, a III. 12.4. pontjában az ingatlanértékelő tevékenységi körére, a 

III. 12.5. pontjában az ingatlanértékelő alapításának időpontjára, a III. 12.6. pontjában a jegyzett 

tőkéjére, a III. 12.7. pontjában az ingatlanértékelő saját tőkéjére, valamint a III. 12.8. pontjában az 

ingatlanértékelő alkalmazottainak számára vonatkozó információk aktualizálásra kerültek. 

 

A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú „Az 

Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került. 

 

A változások 2022. május 18. napján lépnek hatályba. 

 

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata 

megtalálható az Alapkezelő honlapján. 

 

Erste Alapkezelő Zrt. 

 
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi 

XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a módosításhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye. 


