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1./ Az Alap ismertetése 

Az Alap megnevezése: MKB Európai Részvény Befektetési Alap 

Az Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap 

Az Alap futamideje: határozatlan 

Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2000. március 23-án kelt, 110.151-1/2000. számú 

határozatával vette nyilvántartásba. 

 

Az Alapkezelő társaság neve, székhelye:  

 

 MKB-Pannónia Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 

   1056 Budapest, Váci utca 38. 

 Telefon: 799-7860; telefax: 327-0959 

 

Letétkezelő:   MKB Bank Nyrt. 

1056 Budapest Váci utca 38. 

Telefon: 269-0922 

 

Forgalmazó:   MKB Bank Nyrt. 

1056 Budapest Váci utca 38. 

Telefon: 269-0922 

 

Könyvvizsgáló:                       Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

 (Kamarai nyilvántartási száma: 000083) 

1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. 

Tel. 428-6800 

 

 2./ Az Alap befektetési politikája 

 

Az Alap az európai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az 

Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét 

európai uniós országok tőzsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa, de a portfolió részét képezhetik az 

Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési 

értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok is. Az Alapkezelő 

aktív portfoliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolió összetételét a referenciahozam 

elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében.  

A referencia index 90 %-ban az Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (SX5E Index) forintban számított értéke, 

amely az európai tőzsdékre bevezetett 50 legnagyobb vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint  

10 %-ban az RMAX Index. 

 

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 

2022 biztosan nem a könnyen kereskedhető évek közé kerül a tőzsdei évkönyvekbe, hiszen globális járvány, 

orosz-ukrán háború, megugró infláció és egyre erősödő recessziós veszéllyel találkoztunk az év első felében. A 

nyersanyagok drágulása és az évtizedek óta nem látott inflációs környezet minden eszközosztályra rányomta a 

bélyegét, és erre még rátettek egy lapáttal a jegybankok is, akik megkésve próbálják meg az inflációt újra régi 

medrébe terelni szigorításaikkal (kamatemeléseikkel), ami egyáltalán nem lesz könnyű folyamat, hiszen a 

szellem kikerült a palackból és valószínűleg csak túlszigorítással fékezhető meg ez a folyamat, aminek a 

mellékterméke egy jelenleg nem látható mértékű recesszió lehet. 

Mindezek hatására néhány nyersanyagon kívül mindentől szabadultak a befektetők. A kötvények a 

kamatemelésektől és a magasabb inflációs környezettől szenvedtek az első félévben; a részvények pedig azért, 

mert sokkal drágább forrás mellett tudják csak finanszírozni beruházásaikat, ráadásul a kereslet is gyengülni 

látszik. A harmadik negyedévben várhatóan a 4 évtizedes csúcson lévő amerikai infláció tetőzni fog, Európában 

ennek időzítése jóval bizonytalanabb, mert a háború és a nyersanyagok szűkössége hónapokkal eltolhatja ezt. 
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3./ Vagyonkimutatás 

  2021.12.31 portfolióbeli 2022.06.30 portfolióbeli 

  (eFT) arány (eFT) arány 

a) átruházható értékpapírok 1 506 322 77,1% 1 475 606 81,3% 

b) banki egyenlegek 421 800 21,6% 335 265 18,5% 

c) egyéb eszközök 33 536 1,7% 15 087 0,8% 

d) összes eszköz 1 961 658 100,4% 1 825 958 100,6% 

e) kötelezettségek* 7 125 0,4% 10 249 0,6% 

f) nettó eszközérték 1 954 533 100,0% 1 815 709 100,0% 

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is 

 

4./ A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök nettó eszközértéken belüli aránya, megkülönböztetve 

az alábbiakat 

 

Megnevezés 2021.12.31 Összes eszközök Nettó eszközérték 

  (eFT) arányában (%) arányában (%) 

a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 1 506 322 100% 77% 

b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

d) egyéb átruházható értékpapírok 0 0% 0% 

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0% 0% 

Összesen 1 506 322 100% 77% 

    

Megnevezés 2022.06.30 Összes eszközök Nettó eszközérték 

  (eFT) arányában (%) arányában (%) 

a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 1 475 606 100% 81% 

b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

d) egyéb átruházható értékpapírok 0 0% 0% 

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0% 0% 

Összesen 1 475 606 100% 81% 

 

Az Alapkezelő a likviditást és a jövedelemtermelő képességet szem előtt tartva az Alap tőkéjét tőzsdén 

hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírokban tartotta az Alap tájékoztatójában feltűntetett befektetési 

előírásoknak megfelelően. 
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5./ 2022. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma 

 

2022. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek  1 814 688 738 db 

    

2022. január 1 - június 30. között eladott befektetési jegyek + 223 759 633 db 

2022. január 1 - június 30. között visszaváltott befektetési jegyek - 150 753 721 db 

    

2022. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma  1 887 694 650 db 

 

 

6./ Nettó eszközérték, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 

 

2022. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték:  

Nettó eszközérték: 1 815 708 689 HUF 

Egy jegyre jutó eszközérték: 0,961866 HUF/darab 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 23. 
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                                                        Vállalkozás vezetője (képviselője) 
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