
  

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK 
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az 
információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait.  
Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat. 

GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja (ISIN: HU0000712153) 
Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt., a Budapest Bankcsoport tagja 

 Célkitűzés és befektetési politika 

Az Alap a vagyonát abszolút hozamú alapokba fekteti be. Ezen alapok eszközeiket egy kiegyensúlyozott hozam reményében, közepes 
árfolyamkockázatokat felvállalva fektetik be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektetnek. Az alap stratégiai 
célja, hogy a vagyonát képező befektetésin alapokon keresztül 3- 5 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokat 
meghaladó hozamokat nyújtson.  
Az alap a jogszabályokban az alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az 
Alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat a befektetési alapokat, amelyeket az adott piaci környezetben jó 
befektetésnek tart. Az Alap portfolióját alkotó abszolút hozamú alapok változó jellege folytán nem mindig egyformán reagálnak a 
tőkepiacok változásaira, és az általuk felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyamuk, és ezáltal az Alap 
árfolyama az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. 
A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki. 
 
Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel 
azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap 
újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap nem rendelkezik speciális szektor-kitettséggel. Az alap nem 
rendelkezik referenciai indexszel. Az alap ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. 
 
Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. 

 Kockázat/nyereség profil 

 

Az alap 2013-ban indult, ezért a mutató kiszámításához 
használt múltbeli adatok egy része, a jogszabály előírásainak 
megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén 
alapul. 

A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati 
profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. A 
legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. 

Az alacsony kockázati besorolás a jelenlegi piaci viszonyokat tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy 
az alap eszközeit – közvetve - változó mértékben származtatott eszközökbe, részvényekbe fektetheti, és ezeket számottevő árfolyam-

ingadozás jellemezhet. Az abszolút hozamú alapok időnként részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhetnek, így 
akár 7-es kategóriába is kerülhetnek. 

Legfontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki kockázat/nyereség mutató: 

Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott értékpapírpiacok (állampapír, részvény) szélessége és mélysége bizonyos körülmények között 
drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges. 
 
Alapok Alapja konstrukcióból eredő kockázat: Az Alap konstrukciója szerint befektetési alapokba fektető alap. Az Alap befektetési politikájában, az 
értékpapírok lehetséges elemei között felsorolt befektetési alapok befektetési politikájának változása befolyásolhatja az Alap teljesítményét. 
 
A származtatott ügyletekhez kapcsolódó kockázatok 
 
A származtatott ügyletek árfolyam kockázata: A származtatott ügyletek ugyan a mögöttes értékpapírok, devizák, árupiaci eszközök és kamatlábak 
árfolyamától függnek, de a köztük levő kapcsolat összetett derivatív struktúrák esetén az alaptermék(ek)től eltérő értékváltozást hozhat. Emellett egy 
alaptermékhez kötött származtatott ügylet árát más termékek ára is befolyásolhatja, átmenetileg jelentős értékváltozást is indukálva. 
Az értékpapír- és tőkepiacok összeomlásának árazási, értékelési kockázata: Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy az érintett tőkepiaci eszközökben, vagy 
azok kereskedését végző tőzsdéken kereskedési platformokon olyan szélsőséges árfolyam változás következik be az eszközök értékelésének, 
elszámolásának napján, hogy az piaci összeomlásnak tekinthető. Az ilyen esetekben az érintett eszköz értéke reális módon nem határozható meg, illetve az 
nem tükrözi megfelelően a tényleges piaci folyamatokat és árfolyamot, így az érintett eszköz értékének meghatározása ilyen esetben az összeomlást 
követő első értékelésre alkalmas napon történik, az Alapkezelő által, a befektetési jegy tulajdonosok érdekinek kizárólagos szem előtt tartásával, 
meghatározott szabályok szerint. 
Származtatott ügyletekhez kapcsolódó partner kockázat: Az Alap portfóliójában lévő származtatott ügyletek nem szabványosított (tőzsdén kívüli) 
szerződések keretében kerülnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal, mivel a szabványosított tőzsdei termékek nem 
megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Az Alapkezelő gondos kockázati elemzésnek veti alá az Alap minden partnerét, 
akivel tőzsdén kívüli ügyletet köt, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a származtatott ügyletek megkötésében részt vevő partner fizetőképessége 
megszűnik a szerződés érvényességi ideje alatt, és ezáltal nem teljesíti a szerződésből adódó fizetési kötelezettségét az Alap számára.  

Várhatóan alacsonyabb hozam 
 

Várhatóan alacsonyabb kockázat 

Várhatóan magasabb hozam 
 

Várhatóan magasabb kockázat 
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Származtatott ügyletek esetén a partner kockázatának jellege nem különbözik jelentősen az általános partnerkockázattól, de mivel a portfolió jelentős 
származtatott pozíciókat vesz fel, egy-egy partnerrel szembeni kockázat mértéke a nem származtatott alapokét időnként jelentősen meghaladhatja. 
Amennyiben egy ilyen partner pénzügyi nehézségekkel szembesül, az az alap számára is okozhat veszteségeket. 
A származtatott ügyletekhez kapcsolódó szerződésekből származó kockázat: Az Alap kizárólag olyan szerződéses feltételekkel köt származtatott ügyletet, 
mely szerződés nemzetközi piaci szabványoknak megfelel, és az Alap befektetőinek érdekeit megfelelően védi és szolgálja. Ezen nemzetközileg elfogadott 
szabványok tartalmaznak olyan – mindkét szerződő félre egységesen vonatkozó kitételeket – melyek bekövetkezésére az Alapkezelő nem bír befolyással. 
Ilyen kitétel bekövetkezése (például a szerződő fél székhelye szerinti ország hitelbesorolásának drasztikus romlása) esetén előfordulhat, hogy a szerződő 
partner – a szerződés által lehetővé tett jogával élve felbonthatja a megkötött és még le nem járt szerződést.  
Egy ilyen kivételes helyzet bekövetkezése esetén előfordulhat, hogy az Alapkezelő nem tud – a befektetési politikában leírt célok elérésének megfelelő – 
újabb származtatott termékre vonatkozó szerződést kötni harmadik partnerrel. 
A származtatott ügyletek egyben bonyolult jogi viszonyrendszert is jelentenek, melyet nemzetközi gyakorlat szerinti szerződések szabályoznak. A 
szerződések értelmezése ugyanakkor jogi vitákra is lehetőséget ad, ami a pozíciók elszámolását késlelteti, illetve kedvezőtlen esetekben a profit realizálását 
sem teszi lehetővé.  
Származtatott termékekből eredő kockázat: A származtatott termékek speciális kockázatokat képviselnek. Az Alap befektetései között – korlátozott 
mértékben és a jogszabályok betartásával – származtatott eszközök is szerepelhetnek. Ezen termékek likviditása rövid időn belül jelentősen csökkenhet, 
valamint jelentős tőkeáttétellel működhetnek. Ezért előfordulhat, hogy az Alap a nyereségét nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kell 
elkönyvelnie. Továbbá származtatott ügyletek esetében felmerülhet a nem-teljesítés kockázata. 

 Díjak 

Az Ön által fizetett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését. 
 

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak 

Vételi díj max. 4%, de minimum 2000 Ft 

Visszaváltási díj max. 4%, de minimum 2000 Ft 

Kiegészítő visszaváltási díj* max. 2% 

Egy év során az alapból kivett költségek 

Folyó költségek 2,20%** 

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak 

Teljesítmény díj nincs 

 

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve 
a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. 
Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és 
visszaváltási díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától vagy a 
forgalmazótól.  
 
A folyó költségekre vonatkozó adat becslésen alapul, és adott esetben 
ennek értéke évről évre változhat. Nem tartoznak az alapot terhelő folyó 
költségek közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, 
jutalékok és transzferköltségek. 
*: a fenti díjról további információt talál a forgalmazó Hirdetményében.  
**: becslés, mivel a készítés pillanatában még nem állnak rendelkezésre 
tényadatok. 
 

Az Alap Kezelési Szabályzata (a Kezelési Szabályzat 36.-37. pont 33-34. oldal, és a 44.2 pont 36. oldal) részletesebb információval szolgálnak a díjakról, 
amiket a következő oldalon érhet el: 
http://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php 

 

 Múltbeli teljesítmény

Megjegyzések:  

 A diagramon szereplő adatok az alap magyar forintban (HUF) elért 
hozamait tükrözik. A hozamok az egy jegyre jutó nettó eszközérték 
alapján kerültek kiszámításra, azok a jegyzési és visszaváltási díjakat 
nem tartalmazzák. 

 A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan 
alkalmas. 

 Az alap 2013-ban indult. 

 Mivel az alap év közben indult, a 2013. évi adat nem teljes évre 
vonatkozik. 
 

 

 Gyakorlati információk 

 Az alap letétkezelője a Citibank Europe plc magyarországi fióktelepe. 

 Az alapról további információkat az alapkezelő honlapján vagy a forgalmazási helyeken lehet díjmentesen beszerezni, ahol az alap tájékoztatójának 
és kezelési szabályzatának, valamint legutóbbi éves és féléves beszámolójának másolatát lehet elérni magyar nyelven. 

 Az alapkezelő honlapja: www.bpalap.hu 

 Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata: http://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php 

 Az Alap éves és féléves jelentései: http://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php?eves_jelentes=1 

 További közzétételi hely: www.kozzetetelek.hu 

 A forgalmazó helyeken és a fent hivatkozott internetes oldalon az alappal kapcsolatban egyéb gyakorlati információk (pl. a befektetési jegyek aktuális 
árfolyama, az alap forgalmazási rendje, havi jelentései) is megtalálhatók. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza át az alappal kapcsolatos 
dokumentumokat. 

 Az alap székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére. 

 A Budapest Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan 
vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. 

 Kizárólag a kiemelt befektetői információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban 
a tájékoztató más részeivel. 

Ez az alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. A Budapest Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar 
Nemzeti Bank szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2015.02.13-án megfelelnek a valóságnak. 
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