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FOGALMAK  

 

 

 

ABA 

alternat²v befektet®si alap, azaz Ć£KBV-nek nem minŖs¿lŖ kollekt²v befektet®si forma a 

r®szalapokat is bele®rtve 

ABAK  alternat²v befektet®si alapkezelŖ, azaz rendszeres gazdas§gi tev®kenys®gk®nt egy vagy tºbb 

ABA-t kezelŖ befektet®si alapkezelŖ 

ABAK -ir§nyelv az alternat²v befektet®si alapkezelŖkrŖl sz·l· 2011/61/EU ir§nyelv  

ABAK -rendelet az alternat²v befektet®si alapkezelŖkrŖl sz·l· 231/2013/EU rendelet  

ABCP eszkºzfedezetŤ kereskedelmi pap²r 

Ć£KBV §truh§zhat· ®rt®kpap²rokkal foglalkoz· kollekt²v befektet®si v§llalkoz§sok 

Alap Aegon P®nzpiaci Befektet®si Alap 

Alapdeviza HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszkºzeit nyilv§ntartja. Az 

Alap az eszkºzeinek egy r®sz®t az alapdeviz§j§t·l elt®rŖ deviz§ban kibocs§tott 

®rt®kpap²rokba is fektetheti. 

AlapkezelŖ az AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

ĆKK az Ćllamad·ss§g KezelŖ Kºzpont Z§rtkºrŤen MŤkºdŖ R®szv®nyt§rsas§g 

Forgalmaz§si nap minden olyan munkanap, amely napon az AlapkezelŖ kisz§m²tja a nett· eszkºz®rt®ket 

Befektet®si alap a Kbftv-ben meghat§rozott felt®telekkel l®trehozott kollekt²v befektet®si forma 

Befektet®si jegy a Kbftv-ben meghat§rozott m·don ®s alakszerŤs®ggel a befektet®si alap mint kibocs§t· §ltal 

sorozatban forgalomba hozott, a befektet®si alappal szembeni, a befektet®si alap kezel®si 

szab§lyzat§ban meghat§rozott kºvetel®st ®s egy®b jogokat biztos²t·, §truh§zhat· ®rt®kpap²r 

BefektetŖ a befektet®si jegy vagy az egy®b kollekt²v befektet®si ®rt®kpap²r tulajdonosa 

C®l-orsz§g olyan orsz§g, amelynek tŖkepiac§n valamely Alap befektet, vagy strat®giailag befektetni 

sz§nd®kozik 

Dematerializ§lt 

®rt®kpap²r 

A Tpt-ben ®s k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott m·don, elektronikus ¼ton l®trehozott, 

rºgz²tett, tov§bb²tott ®s nyilv§ntartott, az ®rt®kpap²r tartalmi kell®keit azonos²that· m·don 

tartalmaz· adatºsszess®g 

EU Eur·pai Uni· 
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EGT-§llam az Eur·pai Uni· tag§llama ®s az Eur·pai Gazdas§gi T®rs®grŖl sz·l· meg§llapod§sban r®szes 

m§s §llam 

Fel¿gyelet Magyar Nemzeti Bank ï P®nz¿gyi Fel¿gyelet (kor§bban: a P®nz¿gyi Szervezetek Ćllami 

Fel¿gyelete) 

Forgalmaz· Az AlapkezelŖ, valamint a Befektet®si jegyek forgalmaz§s§ban kºzremŤkºdŖ tov§bbi 

forgalmaz·k. A forgalmaz·k aktu§lis list§ja a T§j®koztat· 1.6. pontj§ban tal§lhat·. 

Forgalmaz§si helyek A Forgalmaz· §ltal az Alap Befektet®si jegyeinek ®rt®kes²t®s®re kijelºlt helyek. A 

Forgalmaz§si helyek list§ja el®rhetŖ az AlapkezelŖ honlapj§n: 

https://www.aegonalapkezelo.hu/ 

G20 A G20 a vil§g 19 legnagyobb gazdas§g§t ®s az Eur·pai Uni·t tºmºr²tŖ szervezet. 

Kbftv.  2014. ®vi XVI. tºrv®ny a kollekt²v befektet®si form§kr·l ®s kezelŖikrŖl, valamint egyes 

p®nz¿gyi t§rgy¼ tºrv®nyek m·dos²t§s§r·l 

Kezel®si Szab§lyzat az Alap kezel®s®nek k¿lºnºs szab§lyait tartalmaz·, a Kbftv. szerint elk®sz²tett szab§lyzat, 

amely az AlapkezelŖ ®s a BefektetŖk kºzºtti §ltal§nos szerzŖd®si felt®teleket tartalmazza 

Kºnyvvizsg§l· PricewaterhouseCoopers Kºnyvvizsg§l· Kft. 

Kºzz®t®teli helyek a https://www.aegonalapkezelo.hu/ ®s a https://www.kozzetetelek.hu/ honlap 

Let®tkezelŖ UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Megb²z§s Befektet®si jegyekre vonatkoz· v®teli, visszav§lt§si, ill. §tv§lt§si megb²z§s 

MNB Magyar Nemzeti Bank 

Nett· eszkºz®rt®k a befektet®si alap portf·li·j§ban szereplŖ eszkºzºk - ide®rtve a kºlcsºnbe ad§sb·l sz§rmaz· 

kºvetel®seket is - ®rt®ke, csºkkentve a portf·li·t terhelŖ ºsszes kºtelezetts®ggel, bele®rtve a 

passz²v idŖbeli elhat§rol§sokat is 

OECD Gazdas§gi Egy¿ttmŤkºd®si ®s Fejleszt®si Szervezet 

PPA p®nzpiaci alap 

PPA-rendelet Az Eur·pai Parlement ®s Tan§cs (EU) 2017/1331 rendelete a p®nzpiaci alapokr·l 

Ptk. 2013. ®vi V. tºrv®ny a Polg§ri Tºrv®nykºnyvrŖl 

Saj§t tŖke a befektet®si alap saj§t tŖk®je indul§skor a befektet®si jegyek n®v®rt®k®nek ®s 

darabsz§m§nak szorzat§val egyezik meg, mŤkºd®se sor§n a saj§t tŖke a befektet®si alap 

ºsszes²tett nett· eszkºz®rt®k®vel azonos 

https://www.aegonalapkezelo.hu/
https://www.aegonalapkezelo.hu/
https://www.kozzetetelek.hu/
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Sorozat Egy befektet®si alap nev®ben egy vagy tºbb sorozatot alkot·, egyazon sorozaton bel¿l 

azonos n®v®rt®kŤ ®s azonos jogokat megtestes²tŖ befektet®si jegyek bocs§that·k ki. A 

Kezel®si Szab§lyzat, illetve a T§j®koztat· r®szletesen meghat§rozza, hogy az egyes 

sorozatok milyen jellemzŖikben t®rnek el egym§st·l. 

SFDR rendelet 

(Sustainable Finance 

Diclosure Regulation) 

!½ 9¦wjt!L t!w[!a9b¢ ;{ ! ¢!b#/{ ό9¦ύ нлмфκнлуу w9b59[9¢9 όнлмфΦ ƴƻǾŜƳōŜǊ нтΦύ 

ŀ ǇŞƴȊǸƎȅƛ ǎȊƻƭƎłƭǘŀǘłǎƛ łƎŀȊŀǘōŀƴ ŀ ŦŜƴƴǘŀǊǘƘŀǘƽǎłƎƎŀƭ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘƻǎ ƪǀȊȊŞǘŞǘŜƭŜƪǊǃƭ 

¢ŀȄƻƴƽƳƛŀ ǊŜƴŘŜƭŜǘ AZ 9¦wjt!L t!w[!a9b¢ ;{ ! ¢!b#/{ ό9¦ύ нлнлκурн w9b59[9¢9 όнлнлΦ Ƨǵƴƛǳǎ муΦύ ŀ 

ŦŜƴƴǘŀǊǘƘŀǘƽ ōŜŦŜƪǘŜǘŞǎŜƪ ŜƭǃƳƻȊŘƝǘłǎłǘ ŎŞƭȊƽ ƪŜǊŜǘ ƭŞǘǊŜƘƻȊłǎłǊƽƭΣ ǾŀƭŀƳƛƴǘ ŀȊ ό9¦ύ 

нлмфκнлуу ǊŜƴŘŜƭŜǘ ƳƽŘƻǎƝǘłǎłǊƽƭ 

T§j®koztat· a Befektet®si jegyek nyilv§nos forgalomba hozatal§hoz a Kbftv. szerint elk®sz²tett 

dokumentum 

T-nap az ¿gyletkºt®sre vonatkoz· megb²z§s lead§s§nak napja 

Tpt. a tŖkepiacr·l sz·l· 2001. ®vi CXX. tºrv®ny 

¦gyf®lsz§mla az ¿gyf®lnek vezetett olyan sz§mla, amely kiz§r·lag a befektet®si szolg§ltat§s, §rutŖzsdei 

szolg§ltat§s ®s az ®rt®kpap²rban foglalt kºtelezetts®gen alapul· fizet®s §ltal keletkezett 

egyenleg®nek terh®re adott megb²z§sok lebonyol²t§s§ra szolg§l. 

WAL  s¼lyozott §tlagos ®lettartam (weighted average life), azaz az Alap ºsszes mºgºttes 

eszkºz®nek jogilag rºgz²tett lej§rati idej®ig tart· §tlagos idŖtartam    

WAM  s¼lyozott §tlagos lej§rat (weighted average maturity), azaz  az Alap ºsszes mºgºttes 

eszkºz®nek lej§rati idej®ig, vagy amennyiben rºvidebb, a legkºzelebbi, p®nzpiaci kamatl§b 

szerinti kamatmeg§llap²t§sig tart· §tlagos idŖtartam 
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I. A befektet®si alapra vonatkoz· inform§ci·k 

 

 

1. A befektet®si alap alapadatai 

1.1. A befektet®si alap neve 

Aegon P®nzpiaci Befektet®si Alap 

 

1.2. A befektet®si alap rºvid neve 

Aegon P®nzpiaci Alap 

 

1.3. A befektet®si alap sz®khelye 

1091 Budapest, ¦llŖi ¼t 1. 

1.4. A befektet®si alapkezelŖ neve 

Aegon Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

1.5. A let®tkezelŖ neve 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 

 

1.6. A forgalmaz· neve 

Aegon Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt.  

tov§bbi forgalmaz·k: 

CIB Bank Zrt. 

Concorde £rt®kpap²r Zrt. 

Equilor Befektet®si Zrt. 

ERSTE Befektet®si Zrt. 

Raiffeisen Bank Zrt. 

SPB Befektet®si Zrt. 

MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

Unicredit Bank Hungary Zrt. 

 

1.7. A befektet®si alap mŤkºd®si form§ja (z§rtkºrŤ vagy nyilv§nos) 

A befektet®si alap nyilv§nos. 

1.8. A befektet®si alap fajt§ja (ny²ltv®gŤ vagy z§rtv®gŤ) 

A befektet®si alap ny²ltv®gŤ. 

1.9. A befektet®si alap futamideje (hat§rozatlan vagy hat§rozott), hat§rozott futamidŖ eset®n a 

futamidŖ lej§rat§nak felt¿ntet®se 

A befektet®si alap hat§rozatlan futamidejŤ. 

1.10. Annak felt¿ntet®se, ha a befektet®si alap Ć£KBV-ir§nyelv alapj§n harmoniz§lt alap. 

A befektet®si alap Ć£KBV-ir§nyelv alapj§n nem harmoniz§lt. A befektet®si alap az ABAK-ir§nyelv alapj§n 

harmoniz§lt.  

Az Alap egy¼ttal a PPA-rendelettel ºsszhangban v§ltoz· nett· eszkºz®rt®kŤ, sztenderd kateg·ri§j¼ 

p®nzpiaci alap.  

 

1.11. A befektet®si alap §ltal kibocs§tott sorozatok sz§ma, jelºl®se, annak felt¿ntet®se, hogy az egyes 

sorozatok milyen jellemzŖkben t®rnek el egym§st·l 
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Sorozat Elt®r®s 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂAò  sorozat, HUF)  

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂIò  sorozat, HUF) vagyonkezel®si d²j m®rt®ke, forgalmaz·k kºre 

 

1.12. A befektet®si alap elsŖdleges eszkºzkateg·ria t²pusa (®rt®kpap²r- vagy ingatlanalap) 

A befektet®si alap ®rt®kpap²r-alap. 

1.13. Annak felt¿ntet®se, ha a befektet®si alap tŖk®j®nek meg·v§s§ra, illetve a hozamra vonatkoz· 

²g®retet bankgarancia vagy kezesi biztos²t§s biztos²tja (tŖke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a 

befektet®si alap r®szletes befektet®si politik§ja t§masztja al§ (tŖke-, illetve hozamv®delem); az ennek 

felt®teleit a kezel®si szab§lyzatban r®szletesen tartalmaz· pont megjelºl®se 

Nem alkalmazhat·.  

1.14. Az adott t§rgykºrre vonatkoz· egy®b inform§ci· 

A forgalmaz·k kºre: 
Az AlapkezelŖ az Alap minden Befektet®si Jegy sorozat§t forgalmazza. Az Alap Befektet®si jegy 

sorozatait a Kezel®si szab§lyzat 1.7. pontj§ban felsorolt tov§bbi forgalmaz·k az AlapkezelŖvel kºtºtt 

forgalmaz§si szerzŖd®s¿k keretein bel¿l, saj§t ¦zletszab§lyzatuk szerint forgalmazhatj§k. 
A Forgalmaz· ¦zletszab§lyzat§ban speci§lis felt®teleket hat§rozhat meg, amellyel az Alap Befektet®si 

jegyeinek forgalomk®pess®g®t korl§tozhatja. Az AlapkezelŖ fenntartja a jogot, hogy a forgalmaz§si 

szerzŖd®seken kereszt¿l a tov§bbi forgalmaz·k ¦zletszab§lyzatban foglalt kond²ci·it szab§lyozza. 

Felh²vjuk tisztelt BefektetŖink figyelm®t, hogy a Forgalmaz· ¦zletszab§lyzat§ban a befektetŖk kºr®re 

vonatkoz·an megkºt®seket alkalmazhat. 

 

2. A befektet®si alappal kapcsolatos hat§rozatok 

2.1. A befektet®si alap mŤkºd®si form§j§t·l ®s fajt§j§t·l f¿ggŖen a kezel®si szab§lyzat, a t§j®koztat·, 

a kiemelt befektetŖi inform§ci· ®s a hirdetm®ny alapkezelŖ §ltali elfogad§s§nak, meg§llap²t§s§nak 

idŖpontja, az alapkezelŖi hat§rozat sz§ma (forgalomba hozatalonk®nt, azaz sorozatonk®nt) 

 

Sorozat  Igazgat·s§gi 

hat§rozat sz§ma 

Igazgat·s§gi 

hat§rozat kelte 
Aegon P®nzpiaci Alap (ĂAò  sorozat, HUF) Nem alkalmazand·. Nem alkalmazand·. 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂIò  sorozat, HUF) 9/2016. 2016. szeptember 27. 

 

2.2. A befektet®si alap mŤkºd®si form§j§t·l ®s fajt§j§t·l f¿ggŖen a kezel®si szab§lyzat, a t§j®koztat·, 

a kiemelt befektetŖi inform§ci· ®s a hirdetm®ny j·v§hagy§s§r·l, valamint a nyilv§nos forgalomba 

hozatal enged®lyez®s®rŖl hozott fel¿gyeleti hat§rozat sz§ma, kelte (sorozatonk®nt) 

 

Sorozat Fel¿gyeleti 

hat§rozat sz§ma 

Fel¿gyeleti 

hat§rozat kelte 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂAò  sorozat, HUF) III/110.182/2002 2002. augusztus 13. 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂIò  sorozat, HUF) H-KE-III -734/2016. 2016. november 2 

 

2.3. A befektet®si alap Fel¿gyelet §ltali nyilv§ntart§sba v®tel®rŖl hozott hat§rozat sz§ma, kelte 

 

III/110.182-1/2002. 2002. szeptember 3. 

 

2.4. A befektet®si alap nyilv§ntart§si sz§ma (lajstromsz§ma) a Fel¿gyelet §ltal vezetett 

nyilv§ntart§sban 
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1111-121 

 

2.5. A befektet®si alap mŤkºd®si form§j§t·l ®s fajt§j§t·l f¿ggŖen a kezel®si szab§lyzat, a t§j®koztat· 

®s a kiemelt befektetŖi inform§ci· m·dos²t§s§r·l sz·l· alapkezelŖi hat§rozatok sz§ma, kelte 

Igazgat·s§gi hat§rozat sz§ma Igazgat·s§gi hat§rozat kelte 

3/2013. 

6/2014. 

2013. j¼lius 12. 

2014. §prilis 30. 

12/2014. 2014. november 11. 

1/2016. 2016. janu§r 20. 

9/2016. 2016. szeptember 27. 

7/2018 2018. okt·ber 5 

 

2.6. A kezel®si szab§lyzat m·dos²t§s§nak j·v§hagy§s§r·l sz·l· fel¿gyeleti hat§rozatok sz§ma, kelte 

 

Fel¿gyeleti hat§rozat sz§ma Fel¿gyeleti hat§rozat kelte 

H-KE-III -115/2013. 2013. m§rcius 07. 

H-KE-III -845/2013. 2013. november 28. 

H-KE-III -77/2015. 2015. janu§r 20. 

H-KE-III -139/2016. 2016. febru§r 4.  

H-KE-III -734/2016. 2016. november 2 

H-KE-III -248/2017. 2017. m§jus 8. 

H-KE-III -148/2019 2019. m§jus 6. 

 

2.7. Az adott t§rgykºrre vonatkoz· egy®b inform§ci· 

Nem alkalmazhat·. 

 

3. A befektet®si alap kock§zati profilja 

3.1. A befektet®si alap c®lja 

Az Alap c®lja, hogy stabil, alacsony kock§zat¼ befektet®si formak®nt funkcion§ljon, ®s a mindenkori 

referenciaindex teljes²tm®ny®t meghalad· hozamot ny¼jtson a befektetŖknek, ami a piaci kond²ci·k 

f¿ggv®ny®ben elt®rhet a banki kamatokt·l. Az Alap v§ltoz· nett· eszkºz®rt®kŤ, sztenderd p®npiaci alap. 

 

3.2. Annak a jellemzŖ befektetŖnek a profilja, akinek a befektet®si alap befektet®si jegyeit sz§nj§k 

Az Alapot elsŖsorban olyan BefektetŖknek sz§njuk, akik legal§bb a javasolt minim§lis befektet®si idŖre 

terveznek befektetni, ®s a kock§zat/nyeres®g profil 1-tŖl 7-ig terjedŖ sk§l§j§n a megjelºlt ®rt®ket a 

kock§zatvisel®si hajland·s§gukhoz m®rten elfogadhat·nak tartj§k. 

Sorozat 
Javasolt minim§lis 

befektet®si idŖ 
Kock§zati besorol§s 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂAò  sorozat, HUF) 3 h· 1 (nagyon alacsony) 

Aegon P®nzpiaci Alap (ĂIò  sorozat, HUF) 3 h· 1 (nagyon alacsony) 

 

A p®nzpiaci alap nem garant§lt befektet®s 

A P®nzpiaci Alap befektetŖje viseli a tŖke elveszt®s®nek a kock§zat§t. A P®nzpiaci Alapba tºrt®nŖ 

befektet®s elt®r a bet®tben l®vŖ befektet®stŖl, k¿lºnºsen azon kock§zat tekintet®ben, hogy a P®nzpiaci 
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Alapba befektetett tŖke ingadozhat. A P®nzpiaci Alap nem t§maszkodik k¿lsŖ t§mogat§sra a P®nzpiaci 

Alap likvidit§s§nak garant§l§sa vagy az egy befektet®si jegyre vagy r®szv®nyre jut· nett· eszkºz®rt®k 

stabiliz§l§sa c®lj§b·l. 

 

3.3. Azon eszkºzkateg·ri§k, amelyekbe a befektet®si alap befektethet, k¿lºn utal§ssal arra 

vonatkoz·an, hogy a befektet®si alap sz§m§ra enged®lyezett-e a sz§rmaztatott ¿gyletek alkalmaz§sa 

Az Alap a PPA-rendelet 9.-16. cikkeiben elfogadhat· eszkºzk®nt defini§lt eszkºzºket ï p®nzpiaci 

eszkºzºk, ®rt®kpap²ros²t§sok, eszkºzfedezetŤ kereskedelni pap²rok (ABCP), hitelint®zeti bet®tek, m§s 

p®nzpiaci befektet®si jegyek ï tarthatja portf·li·j§ban. Az Alap tov§bb§ kºthet rep· ®s ford²tott rep· 

meg§llapod§sokat, valamint sz§rmaztatott ¿gyleteket kiz§r·lag fedezeti c®llal alkalmazhat. 

 

3.4. Figyelemfelh²v§s a befektet®si alap kezel®si szab§lyzat§nak azon pontj§ra vonatkoz·an, mely a 

befektet®si alap kock§zati t®nyezŖinek bemutat§s§t tartalmazza 

A befektet®si alap kock§zati t®nyezŖit a Kezel®si Szab§lyzat 26. pontja tartalmazza 

 

3.5. A sz§rmaztatott ¿gyletek alkalmaz§s§nak c®lja (fedezeti vagy a befektet®si c®lok 

megval·s²t§sa), lehets®ges hat§sa a kock§zati t®nyezŖk alakul§s§ra 

Az AlapkezelŖ az Alap nev®ben sz§rmaztatott ¿gyletet kiz§r·lag a Kezel®si szab§lyzatban megfogalmazott 

befektet®si c®lok el®r®se ®rdek®ben kºthet, befektet®si eszkºzre. Sz§rmaztatott ¿gyletek alkalmaz§s§ra 

kiz§r·lag fedezeti c®lb·l van lehetŖs®g, azaz a kamatkock§zat ®s a deviza§rfolyam-kock§zat fedez®s®re. 

 

3.6. Amennyiben a befektet®si alap befektet®si politik§ja alapj§n egy adott int®zm®nnyel szembeni, 

az adott int®zm®ny §ltal kibocs§tott §truh§zhat· ®rt®kpap²rokba vagy p®nzpiaci eszkºzºkbe tºrt®nŖ 

befektet®sekbŖl, az adott int®zm®nyn®l elhelyezett bet®tekbŖl, ®s az adott int®zm®nnyel kºtºtt 

tŖzsd®n k²v¿li sz§rmaztatott ¿gyletekbŖl eredŖ ºsszevont kock§zati kitetts®ge meghaladhatja a 

befektet®si alap eszkºzeinek 20 sz§zal®k§t, figyelemfelh²v§s az ebbŖl fakad· speci§lis kock§zatokra 

Felh²vjuk a BefektetŖ figyelm®t arra, hogy a PPA-rendelet ®rtelm®ben az Alapnak az egy int®zm®nnyel 

szembeni ºsszevont kock§zati kitetts®ge nem haladhatja meg az Alap eszkºzeinek 15%-§t, ²gy korl§tozva 

az Alap partnerkock§zat§t.  

A fenti 15%-os korl§t helyett 20%-os ºsszes²tett limit alkalmazhat· a Magyarorsz§gon nyilv§ntart§sba vett 

p®nzpiaci alapok eset®ben a magyarorsz§gi sz®khelyŤ hitelint®zetn®l elhelyezett bet®teik vonatkoz§s§ban. 

 

3.7. Amennyiben a befektet®si alap alapvetŖen nem az §truh§zhat· ®rt®kpap²rok vagy p®nz¿gyi 

eszkºzºk kºz® tartoz· eszkºzkateg·ri§kba fektet be, vagy lek®pez egy meghat§rozott indexet, 

figyelemfelh²v§s a befektet®si alap befektet®si politik§j§nak ezen elem®re 

Nem alkalmazhat·. 

 

3.8. Amennyiben a befektet®si alap nett· eszkºz®rt®ke a portfoli· lehets®ges ºsszet®tel®n®l vagy az 

alkalmazhat· kezel®si technik§in§l fogva erŖteljesen ingadozhat, az erre vonatkoz· figyelemfelh²v§s 

Nem alkalmazand·. 

 

3.9. Amennyiben a befektet®si alap - a Fel¿gyelet enged®lye alapj§n - eszkºzeinek ak§r 100 

sz§zal®k§t fektetheti olyan, k¿lºnbºzŖ §truh§zhat· ®rt®kpap²rokba ®s p®nzpiaci eszkºzºkbe, 

amelyeket valamely EGT-§llam, annak ºnkorm§nyzata, harmadik orsz§g, illetve olyan nemzetkºzi 

szervezet bocs§tott ki, amelynek egy vagy tºbb tag§llam is tagja, az erre vonatkoz· figyelemfelh²v§s 

Az egyes portf·li·elemek Kezel®si szab§lyzatban meghat§rozott tervezett ar§nyait figyelembe v®ve  

b§rmely Alap eszkºzeinek ak§r 100%-§t is fektetheti az ĆKK §ltal a Magyar Ćllam nev®ben forgalomba 

hozott vagy a Magyar Ćllam §ltal garant§lt ®rt®kpap²rba, valamint MNB kºtv®nybe.  

 

3.10. Az adott t§rgykºrre vonatkoz· egy®b inform§ci· 
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A fenntarthat·s§gi kock§zat §ltal a k²n§lt p®nz¿gyi term®k hozam§ra gyakorolt val·sz²nŤ hat§sok 

®rt®kel®s®nek eredm®nyei:  

A jelen p®nz¿gyi term®k alapj§ul szolg§l· befektet®sek fenntarthat·s§gi kock§zati kitetts®g®t nem tekintj¿k 

relev§nsnak, ez®rt a p®nz¿gyi term®k hozam§ra a fenntarthat·s§gi kock§zatok jellemzŖen kev®sb® vannak 

hat§ssal.  

Az Alap eset®ben az AlapkezelŖ arr·l t§j®koztatja az befektetŖket, hogy a portf·li· nem tartozik a 

Kºzz®t®teli Rendelet (EU 2019/2088) §ltal meghat§rozott kºrnyezeti vagy t§rsadalmi jellemzŖket, illetve 

ezek kombin§ci·j§t elŖmozd²t· p®nz¿gyi term®k vagy a fenntarthat· befektet®st c®lul kitŤzŖ p®nz¿gyi 

term®k kateg·ri§ba. Az e p®nz¿gyi term®k alapj§ul szolg§l· befektet®sek kiv§laszt§sa sor§n az AlapkezelŖ 

nem veszi figyelembe a kºrnyezeti szempontb·l Ăfenntarthat·ò gazdas§gi tev®kenys®gekre vonatkoz· 

speci§lis uni·s krit®riumokat (Taxon·mia Rendelet, EU 2020/852), mivel e term®k nem k²v§n megfelelni 

az emelt szintŤ fenntarthat·s§gi felt®teleknek. 

 

4. A befektetŖk r®sz®re sz·l· t§j®koztat§s el®rhetŖs®ge 

4.1. Annak a helynek a megnevez®se, ahol a befektet®si alap t§j®koztat·ja, kezel®si szab§lyzata, a 

kiemelt befektetŖi inform§ci·, a rendszeres t§j®koztat§s c®lj§t szolg§l· jelent®sek, valamint a 

rendk²v¿li t§j®koztat§s c®lj§t szolg§l· kºzlem®nyek - ezen bel¿l a befektetŖk r®sz®re tºrt®nŖ 

kifizet®sekkel, a befektet®si jegyek visszav§lt§s§val kapcsolatos inform§ci·k - hozz§f®rhetŖek 

Az AlapkezelŖ az Alap hivatalos Kºzz®t®teli helyein kºzz®tesz minden ï az Alappal kapcsolatos 

rendszeres, illetve rendk²v¿li ï t§j®koztat§st, hirdetm®nyt. Az Alap hivatalos Kºzz®t®teli helyei a 

www.kozzetetelek.hu honlap ®s a www.aegonalapkezelo.hu honlap. 

Az Alap befektet®si jegyeinek nyilv§nos forgalomba hozatal§hoz k®sz²tett nyilv§nos T§j®koztat·t, illetve 

Kiemelt befektetŖi inform§ci·t a forgalmaz§si helyeken ®s az AlapkezelŖ sz®khely®n lehet megtekinteni. 

 

4.2. Az adott t§rgykºrre vonatkoz· egy®b inform§ci· 

Nem alkalmazand·. 

 

5. Ad·z§si inform§ci·k 

Jelen inform§ci·k a T§j®koztat· k®sz²t®s®nek idŖpontj§ban (2021.03.10.) hat§lyos jogszab§lyok 

figyelembev®tel®vel ker¿ltek ºssze§ll²t§sra. Mivel ezek a T§j®koztat· elk®sz²t®s®t kºvetŖen 

megv§ltozhatnak, ez®rt a BefektetŖ felelŖss®ge, hogy a Befektet®si jegyek megv§s§rl§sa elŖtt a vonatkoz·, 

®rv®nyben l®vŖ elŖ²r§sokat megismerje. Az AlapkezelŖ nem v§llal felelŖss®get olyan esetre, amikor a 

BefektetŖnek az ad·z§ssal kapcsolatos jogszab§lyok hi§nyos ismerete okozott k§rt. Amennyiben az 

ad·jogszab§lyok v§ltoz§sa miatt a befektet®si jegyeken el®rt hozam- illetve §rfolyamnyeres®g ut§n a 

befektetŖknek forr§sad·t kellene fizetni¿k, ¼gy az AlapkezelŖ ®s a Forgalmaz· t§j®koztatja a befektetŖket, 

hogy a forr§sad· levon§s§val kapcsolatban felelŖss®get nem v§llal. 

 

5.1. A befektet®si alapra alkalmazand· ad·z§si rendszer befektetŖk szempontj§b·l relev§ns 

elemeinek rºvid ºsszefoglal§sa 

 

Az Alap eredm®ny®t ad·fizet®si kºtelezetts®g Magyarorsz§gon a T§j®koztat· elk®sz²t®sekor nem terheli. 

A k¿lfºldi befektet®seken keletkezŖ kamat-, osztal®k-, §rfolyamnyeres®g ®s esetleges egy®b jºvedelmek 

eset®n elŖfordulhat, hogy e jºvedelmeket a forr§sorsz§gban (a jºvedelem keletkez®s®nek hely®n) ad· 

terheli. A k¿lfºldi befektet®seken keletkezŖ jºvedelmek ad·z§s§t az adott orsz§g belsŖ jogszab§lyai ®s ï 
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ha ilyen l®tezik ï az adott orsz§g ®s Magyarorsz§g kºzºtt fenn§ll·, a kettŖs ad·ztat§s elker¿l®s®rŖl sz·l· 

egyezm®ny hat§rozza meg.  

Az Alap befektet®si jegy®t jelen T§j®koztat· k®sz²t®sekor k¿lºnad· terheli. Az ad· alapja negyed®vente 

az Alap befektet®si jegy sorozatainak §tlagos eszkºz®rt®ke, az ad· ®ves m®rt®ke az ad·alap 0,05%-a. A 

fizetendŖ ad·t az AlapkezelŖ §llap²tja meg, szedi be az Alapt·l, vallja be ®s fizeti meg. 

 

5.2. A befektetŖk r®sz®re kifizetett hozamot ®s §rfolyamnyeres®get a forr§sn§l terhelŖ levon§sokra 

vonatkoz· inform§ci· 

 

a) Belfºldi mag§nszem®lyeknek - a T§j®koztat· elk®sz²t®sekor hat§lyos jogszab§lyok szerint - a 

Befektet®si jegyek hozama ut§n fizetendŖ kamatad· m®rt®ke 15%, amit az elad§skor a 

forgalmaz· von le. A befektet®si jegyek tart·s befektet®si sz§ml§ra helyezhetŖek, melyek hozama 

ut§n a forgalmaz· ad·t nem von le. 

b) Belfºldi jogi szem®lyekn®l ®s jogi szem®lyis®g n®lk¿li gazdas§gi t§rsas§gokn§l - a T§j®koztat· 

elk®sz²t®sekor ®rv®nyben l®vŖ jogszab§lyok szerint - a Befektet®si jegyek hozama ad·kºteles 

bev®tel¿ket nºvelheti/csºkkentheti, ami ut§n az ®rv®nyes ad·jogszab§lyok szerint kell ad·t 

fizetni¿k. A T§j®koztat· elk®sz²t®sekor a t§rsas§gi ad· m®rt®ke 9%. Amennyiben ï a BefektetŖ 

k²v§ns§g§ra ï a Befektet®si jegyek hozama megbont§sra ker¿l, abban az esetben csak a hozam 

§rfolyamnyeres®g- ®s kamat komponense ut§n kell t§rsas§gi ad·t fizetni, az osztal®kb·l sz§rmaz· 

hozamr®sz ut§n nem. 

c) K¿lfºldi mag§nszem®lyek, jogi szem®lyek ®s jogi szem®lyis®g n®lk¿li gazdas§gi t§rsas§gok 
ad·z§sa: Ha Magyarorsz§g ®s a befektet®si jegy tulajdonos ad·z§s szerinti saj§t orsz§ga kºzºtt 

l®tezik kettŖs ad·ztat§s elker¿l®s®rŖl sz·l· egyezm®ny, akkor a jºvedelem ad·z§sa az egyezm®ny 

rendelkez®sei szerint a hazai, illetve a saj§t orsz§ga jogszab§lyainak hat§lya al§ tartozik. Az 

egyezm®ny hi§ny§ban a devizak¿lfºldiekre vonatkoz· magyar ad·jogszab§lyok vonatkoznak. A 

Forgalmaz· ad·levon§si kºtelezetts®get a vonatkoz· ad·egyezm®ny ®s a belfºldi 

ad·jogszab§lyok alapj§n teljes²ti. 

 

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos inform§ci·k 

 

6. A befektet®si jegyek forgalomba hozatala 

Nem alkalmazand·. 

III. A kºzremŤkºdŖ szervezetekre vonatkoz· r®szletes inform§ci·k 

 

7. A befektet®si alapkezelŖre vonatkoz· inform§ci·k 

Az AlapkezelŖ kezel Ć£KBV alapokat ®s alternat²v befektet®si alapokat (ABA) is. 

 

7.1. A befektet®si alapkezelŖ neve, c®gform§ja 

AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

 

7.2. A befektet®si alapkezelŖ sz®khelye 

1091 Budapest, ¦llŖi ¼t. 1., Magyarorsz§g 

 

7.3. A befektet®si alapkezelŖ c®gjegyz®ksz§ma 










