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Származtatott Alap kezelője jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap 
Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának Batv. szerinti megfeleltetéséről illetve a Kezelési 

Szabályzat módosításáról  
 

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az általa kezelt OTP 
Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatóját, Kezelési 
Szabályzatát a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi 
CXCIII. törvény („Batv.”) 154. § (2) bekezdése értelmében a Batv-nek való megfelelés céljából 
a törvény előírásai szerint átdolgozta és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. 
december 28-án benyújtotta. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. május 9-én kelt H-
KE-III-260/2013. számú határozatával engedélyezte a Kezelési Szabályzatban foglalt engedélyköteles  
módosításokat, a 9268-9/2013. számú tájékoztató levelével pedig igazolta, hogy a Batv-nek történő 
megfeleltetési kötelezettségét az Alapkezelő teljesítette.   
 
A Kezelési Szabályzaton – a jogszabályváltozás átvezetése okán – végrehajtott változtatások érintik az 
Alap befektetési politikáját. Az Alapkezelő a Batv. 114. § (1) bek. b) pontjára tekintettel tájékoztatja a 
Befektetőket, hogy az Alap befektetési szabályait érintő változások 2013. június 12-én, míg az egyéb 
változások ezen hirdetmény közzétételének napján lépnek hatályba.  
 
A befektetési politika - a jogszabályváltozás átvezetésén túl - annyiban változott, hogy a megfeleltetési 
eljárás során az Alapkezelő kihagyta a Kezelési Szabályzatból a befektetések azon lehetséges 
eszközeit, amelyek nélkül is biztosítható volt az Alap hozamvédettségének és a fizetési ígéret 
teljesítésének vállalt kötelezettsége. 
 
Az Alap megszűnésének menete annyiban változott, hogy az Alap törlése a nyilvántartásból a 
megszűnési jelentés Felügyelethez érkezését követő napon történik.  
 
A Batv-nek megfeleltetett, módosított, Tájékoztató részét képező, avval egységes dokumentumba 
szerkesztett Kezelési Szabályzat a Forgalmazási Helyeken, illetve az Alapkezelő 
(www.otpingatlanalap.hu) és a vezető forgalmazó OTP Bank (www.otpbank.hu) honlapján  érhető el. 
A Forgalmazási Helyeken az ügyintézők adnak felvilágosítást. 
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