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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  

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

Alap Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny 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· 

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

Ćllami Fel¿gyelete) 

FIFO elv   adott ®rt®kpap²rb·l a portf·li·ban l®vŖ elsŖ beszerz®s ker¿l elsŖk®nt ®rt®kes²t®sre 

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 Citibank Europe plc Magyarorsz§gi Fi·ktelepe 

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 

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 

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. 

https://www.aegonalapkezelo.hu/
https://www.aegonalapkezelo.hu/
https://www.kozzetetelek.hu/
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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 !½ 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. 
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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 Nemzetkºzi R®szv®ny Befektet®si Alap 

 

1.2. A befektet®si alap rºvid neve 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny 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 

Citibank Europe plc Magyarorsz§gi Fi·ktelepe 

 

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. 

MKB Bank Nyrt. 

 

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. 

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 Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (A sorozat, HUF)  

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (B sorozat, EUR) devizanem, forgalmaz·k kºre 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (I sorozat, HUF) alapkezel®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 Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (A sorozat, HUF) Nem alkalmazand·. Nem alkalmazand·. 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (B sorozat, EUR) 6/2007. 2007. szeptember 17. 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (I sorozat, HUF) 2/2013. 2013. m§rcius 6. 

 

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 Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (A sorozat, HUF) 110.132/1999. 1999. §prilis 1. 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (B sorozat, EUR) E-III/110.132-14/2007. 2007. okt·ber 26. 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (I sorozat, HUF) H-KE-III -425/2013. 2013. j¼nius 25. 

 

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

 

110.132/1999. 1999. §prilis 21. 
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2.4. A befektet®si alap nyilv§ntart§si sz§ma (lajstromsz§ma) a Fel¿gyelet §ltal vezetett 

nyilv§ntart§sban 

 

1111-81 

 

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 

1/2014. 

6/2014. 

2014. janu§r 21. 

2014. §prilis 30. 

12/2014. 2014. november 11. 

14/2014. 2014. december 10. 

3/2018. 2018. janu§r 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 -117/2013. 2013. m§rcius 07. 

H-KE-III -425/2013. 2013. j¼nius 25. 

H-KE-III -195/2015. 2015. janu§r 20. 

H-KE-III/ 483/2018. 2018. november 8. 

 

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 a glob§lis r®szv®nypiaci befektet®sek hozam§b·l a r®szv®ny§rfolyamokon ®s az 

osztal®kjºvedelmeken kereszt¿l profit§ljon. 

 

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 Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (A sorozat, HUF) 4 ®v 6 (magas) 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (B sorozat, EUR) 4 ®v 6 (magas) 

Aegon Nemzetkºzi R®szv®ny Alap (I sorozat, HUF) 4 ®v 6 (magas) 

 

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 elsŖsorban hazai ®s nemzetkºzi r®szv®nyeket, kollekt²v befektet®si ®rt®kpap²rokat tart 

portf·li·j§ban. A likvidit§s biztos²t§sa ®rdek®ben hazai ®s nemzetkºzi kºtv®nyeket is v§s§rolhat, bet®t ®s 
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rep· ¿gyleteket kºthet, valamint a devizakock§zat fedez®s®re sz§rmaztatott ¿gyletek alkalmaz§sa is 

megengedett. 

 

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. A sz§rmaz®kos ¿gyletek jelleg¿kn®l fogva 

sokkal magasabb kock§zatokat hordoznak magukban, amely kock§zatok megfelelŖ befektet®si technik§kkal 

csºkkenthetŖek, azonban teljes m®rt®kben ki nem z§rhat·k. 

 

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 az Alapnak az al§bbi int®zm®nyekkel szembeni ºsszevont 

kock§zati kitetts®ge meghaladhatja az Alap eszkºzeinek 20%-§t, az ebbŖl eredŖ kock§zatok nºvelik az Alap 

partner kock§zat§t.  

AEGON DERIVATIVES N.V. ING csoport tagjai 

AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt.  INTESA SANPAOLO csoport tagjai 

AXA csoport tagjai JPMorgan Chase & Co 

Bank of America KBC csoport tagjai 

Bank of New York Magyar Fejleszt®si Bank Zrt. 

Barclays Bank PLC Magyar K¿lkereskedelmi Bank Nyrt. 

BNP-PARIBAS csoport tagjai Magyar Nemzeti Bank Zrt. 

CITI csoport tagjai Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation  

COMMERZBANK csoport tagjai Mizuho Financial csoport tagjai 

CONCORDE £rt®kpap²r Zrt. MORGAN STANLEY csoport tagjai 

CREDIT AGRICOLE csoport tagjai NORTHERN TRUST CORP csoport tagjai 

CREDIT SUISSE csoport tagjai OTP csoport tagjai 

DEUTSCHE BANK csoport tagjai PKO Bank 

DZ Bank AG RAIFFEISEN csoport tagjai 

ERSTE csoport tagjai ROYAL BANK OF SCOTLAND csoport tagjai 

FHB csoport tagjai Saxo Bank 

Fidelity Worldwide Investment SOCIETE GENERALE csoport tagjai 

GE csoport tagjai UBS csoport tagjai 

GOLDMAN SACHS csoport tagjai UNICREDIT csoport tagjai 

HSBC Holdings PLC 

 

 

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 
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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 

Nem alkalmazand·. 

 

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

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:  

Az AlapkezelŖ §ltal k²n§lt p®nz¿gyi term®kek, ²gy a befektet®si alapok hozam§ra a fenntarthat·s§gi 

kock§zatok (pl. kl²ma kock§zat, §t§ll§si kock§zat, fosszilis energiahordoz·k miatti extra kiad§sok) hat§ssal 

lehetnek. Ezen hat§sok jellemzŖen hosszabb ï ak§r 10 ®v, vagy azt meghalad· ï befektet®si idŖt§v eset®n 

jelentkeznek, eredm®ny¿ket tekintve pedig ak§r jelentŖs befoly§ssal is lehetnek az adott p®nz¿gyi term®k 

hozam§nak alakul§s§ra, adott esetben rontva azok teljes²tm®ny®t. (P®ld§ul kºrnyezetv®delmi szempontok 

elŖt®rbe ker¿l®se folyt§n adott szektorban tev®kenykedŖ v§llalat piaci h§tr§nyt szenvedhet el, amennyiben 

mŤkºd®s®t nem §ll²tja §t megfelelŖ idŖben a Ăhagyom§nyosò modellrŖl, korszerŤbb ®s kºrnyezetv®delmi 

szempontb·l fenntarthat·nak minŖs¿lŖ egy®b m·dszerre). Ennek hat§sa jellemzŖen hossz¼ t§von jelenhet 

meg az adott c®g piaci meg²t®l®s®ben ®s ez§ltal piaci ®rt®kben is, melyre az AlapkezelŖ az eszkºzv§laszt§si 

dºnt®sek sor§n figyelemmel van.  

Az egyes p®nz¿gyi term®kek eset®ben a fenntarthat·s§gi kock§zatok m®rt®ke elt®rŖ lehet, amelyet az 

AlapkezelŖ folyamatosan nyomon kºvet ®s errŖl a befektetŖket a jogszab§lyokban elŖ²rt m·don t§j®koztatja. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 

Cg. 01-10-044261 

 

7.4. A befektet®si alapkezelŖ alap²t§s§nak d§tuma, hat§rozott idŖtartamra alap²tott t§rsas§g eset®n 

az idŖtartam felt¿ntet®se 

1999. november 29. 

 

7.5. Ha a befektet®si alapkezelŖ m§s befektet®si alapokat is kezel, ezek felsorol§sa 

Aegon Alfa Abszol¼t Hozam¼ Befektet®si Alap, Aegon Belfºldi Kºtv®ny Befektet®si Alap, Aegon 

BondMaxx Abszol¼t Hozam¼ Kºtv®ny Befektet®si Alap, Aegon IstanBull R®szv®ny Befektet®si Alap, 

Aegon FeltºrekvŖ Eur·pa Kºtv®ny Befektet®si Alap, Aegon FeltºrekvŖ Piaci ESG R®szv®ny Befektet®si 

Alap, Aegon Kºz®p-Eur·pai R®szv®ny Befektet®si Alap, Aegon Lengyel Kºtv®ny Befektet®si Alap, 

Aegon Lengyel P®nzpiaci Befektet®si Alap, Aegon Lengyel R®szv®ny Befektet®si Alap, Aegon Maraton 

Akt²v Vegyes Befektet®si Alap, Aegon MegaTrend R®szv®ny Befektet®si Alapok Alapja, Aegon 

Moneymaxx Toltal Return Befektet®si Alap, Aegon Nemzetkºzi Kºtv®ny Befektet®si Alap, Aegon 

čzonMaxx Abszol¼t Hozam¼ Befektet®si Alap, Aegon Panor§ma Sz§rmaztatott Befektet®si Alap, Aegon 

P®nzpiaci Befektet®si Alap, Aegon Pr®mium EsernyŖalap, Aegon Russia R®szv®ny Befektet®si Alap, 

Aegon Smart Money Befektet®si Alapok Alapja, Aegon Temp· EsernyŖalap 

 

7.6. Egy®b kezelt vagyon nagys§ga 

Az AlapkezelŖ §ltal kezelt egy®b vagyon nagys§ga 636.111.254.785 HUF (2018.12.31.) 

 

7.7. A befektet®si alapkezelŖ munkaszervezet®nek operat²v vezet®s®t ell§t·, ¿gyvezetŖ ®s fel¿gyelŖ 

szerveinek tagjai ®s beoszt§suk, azon t§rsas§gon k²v¿li fŖbb tev®kenys®geik megjelºl®se mellett, ahol 

ezek az adott t§rsas§gra n®zve jelentŖs®ggel b²rnak 

Kadocsa P®ter elnºk-vez®rigazgat·, az igazgat·s§g elnºke, az AlapkezelŖre n®zve jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb 

tev®kenys®get nem folytat. 

Kocsis B§lint adminisztr§ci·s vez®rigazgat·-helyettes, az igazgat·s§g tagja, az AlapkezelŖre n®zve 

jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem folytat. 
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Loncs§k Andr§s befektet®skezel®si tev®kenys®get, a befektet®si eszkºzºk ®s tŖzsdei term®kek keresked®s®t 

ir§ny²t· szem®ly, az igazgat·s§g tagja, az AlapkezelŖre n®zve jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem 

folytat. 

R®ti G§bor kock§zatkezel®si ®s megfelel®si vezetŖ, az igazgat·s§g tagja, az AlapkezelŖre n®zve 

jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem folytat. 

Olaf van den Heuvel, a Fel¿gyelŖ Bizotts§g tagja, az Aegon Asset Management CIO-ja az AlapkezelŖre 

n®zve jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem folytat. 

Hindrik Eggens a Fel¿gyelŖ Bizotts§g tagja, az AEGON Global Asset Management kor§bbi vez®rigazgat·ja 

®s igazgat·s§g§nak elnºke, az AlapkezelŖre n®zve jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem folytat. 

Jane Daniel a Fel¿gyelŖ Bizotts§g elnºke, az AEGON Aegon Asset Management CRO-ja, az 

AlapkezelŖre n®zve jelentŖs®ggel b²r·, fŖbb tev®kenys®get nem folytat.  

 

7.8. A befektet®si alapkezelŖ jegyzett tŖk®j®nek ºsszege, jelezve a m§r befizetett r®szt 

1.000.000.000,- Ft, amely teljes eg®sz®ben befizet®sre ker¿lt.(2018.12.31.) 

 

7.9. A befektet®si alapkezelŖ saj§t tŖk®j®nek ºsszege 

5.945.770.000,-Ft (2019.12.31.) 

7.10. A befektet®si alapkezelŖ alkalmazottainak sz§ma 

57 fŖ (2020.08.31.) 

7.11. Azon tev®kenys®gek ®s feladatok megjelºl®se, amelyekre a befektet®si alapkezelŖ harmadik 

szem®lyt vehet ig®nybe 

Nem alkalmazand·. 

 

7.12. A befektet®skezel®sre ig®nybe vett v§llalkoz§sok megjelºl®se 

Nem alkalmazhat·. 

 

 

8. A let®tkezelŖre vonatkoz· inform§ci·k 

A Citibank Europe plc Magyarorsz§gi Fi·ktelepe let®tkezel®si szolg§ltat§st kiz§r·lag alap²t·ja (Citibank 

Europe Plc) k®pviselet®ben elj§rva v®gez. A Let®tkezelŖ az Alap eszkºzeinek let®tkezelŖjek®nt j§r el, a 

hat§lyos tºrv®nyek, jogszab§lyok ®s elŖ²r§sok §ltal megkºvetelt m®rt®kben ®s azokkal ºsszhangban felel az 

Alap fel¿gyelet®®rt. A Let®tkezelŖ fel¿gyeleti feladatkºr®t a hat§lyos tºrv®nyekkel, jogszab§lyokkal ®s 

elŖ²r§sokkal, valamint a Let®tkezel®si SzerzŖd®ssel ºsszhangban l§tja el. 

A Let®tkezelŖ anyav§llalata a Citibank Europe plc (tov§bbiakban: ĂCEPò) egy ĉrorsz§g jogszab§lyai alapj§n 

l®trehozott ®s a Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) §ltal szab§lyozott t§rsas§g, melynek c²me 1 

North Wall Quay, Dublin 1, nyilv§ntart§s helye ®s sz§ma: Companies Registration Office, no. 132781. A 

Citibank Europe plc Magyarorsz§gi Fi·ktelepe teljes kºrŤ banki mŤkºd®si enged®llyel b²r, elsŖdleges ¿zleti 

tev®kenys®g®t Magyarorsz§gon a 1051 Budapest, Szabads§g t®r 7. c²men tal§lhat· irod§j§b·l v®gzi. A 

Let®tkezelŖ tev®kenys®gi kºre az al§bbi honlapon ®rhetŖ el: https://www.citibank.hu.  

Kiszervez®s ®s ºsszef®rhetetlens®g  

A Let®tkezel®si SzerzŖd®s felt®telei ®s az ABAK rendelet alapj§n a Let®tkezelŖnek jog§ban §ll egyes 

let®tkezelŖi feladatait kiszervezni. A Let®tkezelŖ ²r§sbeli meg§llapod§sokat kºtºtt a Citibank International 

plc-vel, melyekben  egyes, jogszab§ly §ltal elŖ²rt feladatait §truh§zta: 

¶ az Alap eszkºzeihez kapcsol·d· let®ti Ŗrz®si /nyilv§ntart§si feladatok v®grehajt§sa;  

http://www.centralbank.ie/
https://www.citibank.hu/
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¶ a Kbftv. szerinti §tvil§g²t§si feladatok egy r®sz®t, amely kiszervez®s nem mentes²ti a 

Let®tkezelŖt a felelŖss®ge al·l. 

A Let®tkezelŖ felelŖss®g®t nem ®rinti, hogy a let®tbe helyezett Alap eszkºzºk egy r®sz®t harmadik f®lre 

b²zta. Az AlapkezelŖ halad®ktalanul ®rtes²ti a befektetŖket minden olyan esetben, amikor valamely 

felelŖss®gi kºr §truh§z§sra ker¿lt egy megb²zottra. Ahhoz, hogy a Let®tkezelŖ mentes¿ljºn az ezzel 

kapcsolatos felelŖss®ge al·l, a Let®tkezelŖnek megfelelŖ szak®rtelmet, gondoss§got ®s odafigyel®st kell 

tan¼s²tania a let®tkezel®ssel megb²zand· harmadik f®l kiv§laszt§sa, megb²zat§s§nak fenntart§sa ®s 

mŤkºd®s®nek fel¿gyelete sor§n annak biztos²t§sa ®rdek®ben, hogy ez a harmadik f®l tart·san rendelkezzen 

mindazzal a szak®rtelemmel, kompetenci§val ®s szakmai feddhetetlens®ggel, melyre az ®rintett felelŖss®gi 

kºrºk §truh§z§s§hoz sz¿ks®g van; a sz¿ks®ges m®rt®kben fel¿gyelnie kell az ®rt®kmegŖrz®ssel megb²zott 

tev®kenys®g®t, tov§bb§ idŖrŖl idŖre meg kell gyŖzŖdnie arr·l, hogy a megb²zott tov§bbra is szakszerŤen 

v®gzi el a r§ b²zott feladatokat. 

IdŖnk®nt felmer¿lhet a Let®tkezelŖ ®s a megb²zottak kºzºtti ºsszef®rhetetlens®g, p®ld§ul ha egy megb²zott 

a c®gcsoporton bel¿li t§rsult v§llalkoz§s, mely ellenszolg§ltat§st kap az Alapnak ny¼jtott valamely m§s 

let®tkezel®si szolg§ltat§s®rt. A szok§sos ¿gymenet sor§n felmer¿lŖ potenci§lis ºsszef®rhetetlens®g eset®n a 

Let®tkezelŖ kºteles betartani a hat§lyos tºrv®nyeket.  

 

A Let®tkezel®si szerzŖd®s megszŤn®se  

A Let®ti SzerzŖd®s ¼gy rendelkezik, hogy mindaddig hat§lyban marad, am²g valamelyik f®l legal§bb 60 

napos felmond§si hat§ridŖvel, ²r§sban fel nem mondja, b§r a felmond§s bizonyos esetekben, p®ld§ul a 

Let®tkezelŖ fizet®sk®ptelens®ge eset®n, azonnali hat§ly¼ is lehet. A Let®tkezelŖ (tervezett) v§lt§sa vagy 

megszŤn®se eset®n az AlapkezelŖ a mindenkor hat§lyos jogszab§lyok megfelelŖ figyelembe v®tel®vel 

kinevezi a Let®tkezelŖ ut·dj§t.  

A Let®tkezelŖ k§rfelelŖss®ge 

A Let®tkezelŖ felelŖss®ggel tartozik az Alap vagy a befektetŖk fel® minden vesztes®g®rt, amelyet a 

Let®tkezelŖ kºtelezetts®gei teljes²t®se sor§n tan¼s²tott hanyags§ga vagy sz§nd®kos mulaszt§sa okozott. A 

Let®tkezelŖnek a befektetŖkkel szemben kºzvetlen¿l fenn§ll· felelŖss®ge eset®n a befektetŖk ï jogszab§ly 

elt®rŖ rendelkez®se hi§ny§ban ïnem t§maszthatnak kºzvetlen kºvetel®seket a Let®tkezelŖvel szemben, 

hanem az AlapkezelŖt kell felk®rni¿k arra, hogy ezt a nev¿kben megtegye. A befektetŖk csak akkor 

t§maszthatj§k ezeket a kºvetel®seket kºzvetlen¿l a Let®tkezelŖvel szemben, ha az AlapkezelŖ (b§rmely 

okn§l fogva) nem v§llalja e k®r®s¿k teljes²t®s®t. A Let®tkezel®si SzerzŖd®s a Let®tkezelŖ jav§ra sz·l· 

felelŖss®g kiz§r§si z§rad®kokat tartalmaz, melyek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyek a 

Let®tkezelŖ megfelelŖ szak®rtelemmel, gondoss§ggal ®s odafigyel®ssel kapcsolatos kºtelezetts®g®nek nem 

teljes²t®se vagy a Let®tkezelŖ hanyags§g§nak, sz§nd®kos mulaszt§s§nak vagy csal§rd magatart§s§nak 

kºvetkezt®ben §llnak elŖ. Mentes¿l a Let®tkezelŖ a felelŖss®g al·l, amennyiben igazolni tudja, hogy nem 

volt m§s v§laszt§sa, mint harmadik f®l kijelºl®se, ²gy k¿lºnºsen abban az esetben, ha (a) az AlapkezelŖ ï a 

Let®tkezelŖ jelz®se ellen®re ï ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos befektet®seket meghat§rozott jogter¿leten 

tart, vagy (b) ha harmadik orsz§g joga elŖ²rja, hogy bizonyos p®nz¿gyi eszkºzºket helyi szolg§ltat·kn§l kell 

let®tbe helyezni. 
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A Let®tkezel®si SzerzŖd®s egy®b rendelkez®sei 

A Let®tkezel®si SzerzŖd®s Magyarorsz§g tºrv®nyeinek hat§lya al§ tartozik, ®s a magyarorsz§gi b²r·s§gok 

illet®kesek a Let®tkezel®si SzerzŖd®sbŖl sz§rmaz· vagy azzal kapcsolatos valamennyi vit§s k®rd®s vagy 

kºvetel®s meg²t®l®s®re. 

8.1. A let®tkezelŖ neve, c®gform§ja 

Citibank Europe plc Magyarorsz§gi Fi·ktelepe 

 

8.2. A let®tkezelŖ sz®khelye 

1051 Budapest, Szabads§g t®r 7. 

 

8.3. A let®tkezelŖ c®gjegyz®ksz§ma 

01-17-000560 

 

8.4. A let®tkezelŖ fŖ tev®kenys®ge 

TEĆOR 6419ô08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s 

 

8.5. A let®tkezelŖ tev®kenys®gi kºre 

TEĆOR 6491ô08 P®nz¿gyi l²zing 

TEĆOR 6499ô08 M.n.s. egy®b p®nz¿gyi kºzvet²t®s 

TEĆOR 6612ô08 £rt®kpap²r- §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

TEĆOR 6619ô08 Egy®b p®nz¿gyi kieg®sz²tŖ tev®kenys®g 

TEĆOR 3320ô08 Ipari g®p, berendez®s ¿zembe helyez®se 

TEĆOR 6201ô08 Sz§m²t·g®pes programoz§s 

TEĆOR 6202ô08 Inform§ci·-technol·giai szaktan§csad§s 

TEĆOR 6311ô08 Adatfeldolgoz§s, web-hoszting szolg§ltat§s 

TEĆOR 6820ô08 Saj§t tulajdon¼, b®relt ingatlan b®rbead§sa, ¿zemeltet®se 

TEĆOR 6920ô08 Sz§mviteli, kºnyvvizsg§l·i, ad·szak®rtŖi tev®kenys®g 

TEĆOR 7022ô08 ¦zletviteli, eg®b vezet®si tan§csad§s 

TEĆOR 8211ô08 ¥sszetett adminisztrat²v szolg§ltat§s 

TEĆOR 8220ô08 Telefoninform§ci· 

 

8.6. A let®tkezelŖ alap²t§s§nak idŖpontja 

2008. november 10. 

 

8.7. A let®tkezelŖ jegyzett tŖk®je 

3.197.000,-Ft, azaz h§rommilli·-sz§zkilencvenh®tezer forint (2016.10.28.) 

 

8.8. A let®tkezelŖ utols· f¿ggetlen kºnyvvizsg§l·i jelent®ssel ell§tott sz§mviteli besz§mol·ja szerinti 

saj§t tŖk®je 

8.916.620 forint (2017.12.31.) 

8.9. A let®tkezelŖ alkalmazottainak sz§ma 

1183 fŖ (2013.12.31.) 

 

 

9. A kºnyvvizsg§l·ra vonatkoz· inform§ci·k 

9.1. A kºnyvvizsg§l· t§rsas§g neve, c®gform§ja 

PricewaterhouseCoopers Kºnyvvizsg§l· Kft. 

Barsi £va 
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9.2. A kºnyvvizsg§l· t§rsas§g sz®khelye 

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ¼t 78. 

 

9.3. A kºnyvvizsg§l· t§rsas§g kamarai nyilv§ntart§si sz§ma 

001464 

Barsi £va: 002945 

 

9.4. Term®szetes szem®ly kºnyvvizsg§l· neve 

Nem alkalmazand·. 

 

9.5. Term®szetes szem®ly kºnyvvizsg§l· c²me 

Nem alkalmazand·. 

 

9.6. Term®szetes szem®ly kºnyvvizsg§l· kamarai nyilv§ntart§si sz§ma 

Nem alkalmazand·. 

 

 

10. Olyan tan§csad·kkal kapcsolatos inform§ci·k, amelyek d²jaz§sa a befektet®si alap eszkºzeibŖl 

tºrt®nik 

10.1. A tan§csad· neve, c®gform§ja 

Nem alkalmazhat·. 

 

10.2. A tan§csad· sz®khelye 

Nem alkalmazhat·. 

 

10.3. A tan§csad· c®gjegyz®ksz§ma, a c®gjegyz®ket vezetŖ b²r·s§g vagy m§s szervezet neve 

Nem alkalmazhat·. 

 

10.4. A befektet®si alapkezelŖvel kºtºtt szerzŖd®s l®nyeges rendelkez®sei, a tan§csad· d²jaz§s§ra 

vonatkoz·k kiv®tel®vel, amelyek fontosak lehetnek a befektetŖkre n®zve 

Nem alkalmazhat·. 

 

10.5. A tan§csad· egy®b l®nyeges tev®kenys®gei 

Nem alkalmazhat·. 

 

 

11. A forgalmaz·ra vonatkoz· inform§ci·k (forgalmaz·nk®nt) 

11.1. A forgalmaz· neve, c®gform§ja 

 

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. 
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Raiffeisen Bank Zrt. 

SPB Befektet®si Zrt. 

MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

Unicredit Bank Hungary Zrt. 

MKB Bank Nyrt. 

 

11.2. A forgalmaz· sz®khelye 

 

Forgalmaz· neve: AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

Sz®khely: 1091 Budapest, ¦llŖi ¼t 1. 

 

Forgalmaz· neve: CIB Bank Zrt.  

Sz®khely: 1027 Budapest, Medve u.4-14. 

 

Forgalmaz· neve: Concorde £rt®kpap²r Zrt. 

Sz®khely: 1123 Budapest, Alkot§s utca 50. 

 

Forgalmaz· neve: Equilor Befektet®si Zrt. 

Sz®khely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c. 

 

Forgalmaz· neve: ERSTE Befektet®si Zrt. 

Sz®khely: 1138 Budapest, N®pf¿rdŖ u. 24-26 

 

Forgalmaz· neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Sz®khely: 1054 Budapest, Akad®mia u. 6. 

 

Forgalmaz· neve: SPB Befektet®si Zrt. 

Sz®khely: 1051 Budapest, Vºrºsmarty t®r 7-8. 

 

Forgalmaz· neve: MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

Sz®khely: 1122 Budapest, Peth®nyi kºz 10. 

 

Forgalmaz· neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. 

Sz®khely: 1054 Budapest, Szabads§g t®r 5-6. 

 

Forgalmaz· neve: MKB Bank Nyrt. 

Sz®khely: 1056 Budapest, V§ci utca 38. 

 

 

11.3. A forgalmaz· c®gjegyz®ksz§ma 

 

Forgalmaz· neve: AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-044261 

 

Forgalmaz· neve: CIB Bank Zrt.  

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-041004 

 

Forgalmaz· neve: Concorde £rt®kpap²r Zrt. 
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C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-043521 

 

Forgalmaz· neve: Equilor Befektet®si Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-041431 

 

Forgalmaz· neve: ERSTE Befektet®si Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-041373 

 

Forgalmaz· neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-04104 

 

Forgalmaz· neve: SPB Befektet®si Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-044420 

 

Forgalmaz· neve: MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-041206 

 

Forgalmaz· neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-041348 

 

Forgalmaz· neve: MKB Bank Nyrt. 

C®gbejegyz®s sz§ma: 01-10-040952 

11.4. A forgalmaz· tev®kenys®gi kºre 

 

Forgalmaz· neve: AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr 

TEĆOR 66.30ô08 Alapkezel®s ï fŖtev®kenys®g  

 TEĆOR 64.99ô08 M§shova nem sorolt egy®b p®nz¿gyi kºzvet²t®s  

TEĆOR 66.12ô08 £rt®kpap²r-, §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

TEĆOR 66.19ô08 Egy®b p®nz¿gyi kieg®sz²tŖ tev®kenys®g 

 

Forgalmaz· neve: CIB Bank Zrt.  

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 64.19ô08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s 

Forgalmaz· neve: Concorde £rt®kpap²r Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 6612 '08 £rt®kpap²r-, §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

 

Forgalmaz· neve: Equilor Befektet®si Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 6612 '08 £rt®kpap²r-, §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

 

Forgalmaz· neve: ERSTE Befektet®si Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 6612 '08 £rt®kpap²r-, §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

 

Forgalmaz· neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 64.19ô08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s  

 

Forgalmaz· neve: SPB Befektet®si Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 6612 '08 £rt®kpap²r-, §rutŖzsdei ¿gynºki tev®kenys®g 

 

Forgalmaz· neve: MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 64.19ô08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s  
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Forgalmaz· neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 64.19ô08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s  

 

Forgalmaz· neve: MKB Bank Nyrt. 

Tev®kenys®gi kºr: TEĆOR 64.19 '08 Egy®b monet§ris kºzvet²t®s 

 

 

11.5. A forgalmaz· alap²t§s§nak idŖpontja 

 

Forgalmaz· neve: AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1999. november 29. 

 

Forgalmaz· neve: CIB Bank Zrt.  

Alap²t§s idŖpontja: 1979. november 9. 

 

Forgalmaz· neve: Concorde £rt®kpap²r Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1997. december 12. 

 

Forgalmaz· neve: Equilor Befektet®si Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1990. m§jus 7. 

 

Forgalmaz· neve: ERSTE Befektet®si Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1990. m§jus 24. 

 

Forgalmaz· neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1986. december 10. 

 

Forgalmaz· neve: SPB Befektet®si Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 2000. augusztus 11. 

 

Forgalmaz· neve: MTB Magyar Takar®kszºvetkezeti Bank Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1989. §prilis 18. 

 

Forgalmaz· neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1990. janu§r 23. 

 

Forgalmaz· neve: MKB Bank Nyrt. 

Alap²t§s idŖpontja: 1950. december 12. 

 

 

11.6. A forgalmaz· jegyzett tŖk®je 

 

Forgalmaz· neve: AEGON Magyarorsz§g Befektet®si AlapkezelŖ Zrt. 

Jegyzett tŖk®je: 1.000.000.000,- Ft. 

 

Forgalmaz· neve: CIB Bank Zrt.  

Jegyzett tŖke: 145.000.000.002 HUF 

 

Forgalmaz· neve: Concorde £rt®kpap²r Zrt. 

Jegyzett tŖke: 100.000.000 HUF 




