
 

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK 

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozat 

(ISIN: HU0000731492) 

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az 
információkat a 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. 

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA 

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét 
meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően befektetési jegyek 
és ETF-ek), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni, oly 
módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9-12 hónap), több lépésben 
építi ki. 
Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében a fejlett országokra fókuszál, az Alap specifikus iparági kitettséggel 

nem rendelkezik. 

Az Alap részvénypiaci kitettséget biztosító eszközeit jelentős részben az MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják, de 

az Alap az MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapokat is felhasználhat. 

Az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. 

Az alap devizaneme: HUF. Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók illetve visszaválthatók. A forgalmazó 

– jogszabályban meghatározott módon - ettől eltérhet. Az Alap újrabefektető, a kapott kamatokat, osztalékot újra befekteti.  

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL 

Várhatóan alacsonyabb kockázat      Várhatóan magasabb kockázat 

 

Várhatóan alacsonyabb hozam      Várhatóan magasabb hozam  

1 2 3 4 5 6 7 

A mutató az alap elméleti portfólióját modellező visszatekintő értékek heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre 
vonatkozóan. 

A mutató hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettség elérését követő állapotra vonatkozik. A megcélzott részvénypiaci kitettség 
kiépítésének időszaka alatt (9-12 hónap) kezdetben a kamatozó instrumentumok aránya a meghatározó, ezért kezdetben az Alap ennél 
kisebb kockázati mutatóval jellemezhető. A részvénypiaci kitettség kiépítésének időszak alatt a részvénpiaci kitettség több lépésben 
emelkedik a megcélzott arány eléréséig, a kamatozó eszközök arányának párhuzamos csökkenése mellett.  

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést. 

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

Részvénypiaci kockázat: Az alap vagyonának egy részét részvényekbe is fektetheti, amelyek jellemzően jelentős kockázatot hordoznak. 
A részvény árfolyama jelentősen ingadozhat akár rövidebb időtávon is, sőt vállalati csőd esetén a vállalat részvénye akár teljesen 
elveszítheti értékét. 

Befektetési kockázat: Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia 
arra, hogy az egy Alap nem szenved el árfolyamveszteséget. A befektetési jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi 
befektetés kockázattal jár. 

Devizaárfolyam kockázat: Az Alap vagyonának egy részét más devizában kibocsátott eszközökbe is fektetheti. Ebben az esetben az Alap 
teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyamváltozások határozzák meg, hanem a két deviza közötti 
árfolyam változása is. 

 
Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási jellegű esemény vagy helyzet, amely bekövetkezése esetén 
lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. 

Az alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó uniós kritériumokat. 

 



További kockázatokról a Kezelési Szabályzatának IV. fejezetében tájékozódhat, mely díjmentesen elérhető a forgalmazási helyeken illetve 
az Alapkezelő honlapján. 

DÍJAK 

Az alábbi díjak az Alap működtetésére, marketingre és forgalmazással kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra. Az Alapot terhelő díjak 

csökkentik a befektetés értékének növekedését. Ezek a díjak évről évre változhatnak. 

Az Alap 2023-ban indul. Az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek, illetve teljesítménydíjának adatait és a 

következő évre vonatkozó várakozásait alapul véve számította ki. 

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak 
A táblázatban feltüntetett díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a 

befektetés hozamának kifzetése előtt maximálisan levonható összegek.  

A tényleges vételi- és visszaváltási díjakról pénzügyi tanácsadójánál 

vagy az Alap forgalmazóinál tájékozódhat. A befektetéssel 

kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a 

Kezelési Szabályzat VIII. fejezete, illetve a IX. fejezetének 44.2. pontja 

szolgál. 

Nem tartoznak a folyó költségek közé az értékpapírok kereskedésével 

összefüggő, az Alapot terhelő megbízási díjak, jutalékok és 

transzferköltségek. Az Alap folyó költségei, illetve teljesítménydíjának 

tényleges mértéke évről-évre változhatnak. A teljesítmény utáni díj az 

évente alkalmazható maximális mértéket mutatja, a felülteljesítés 

százalékában. 

Jegyzési díj 
maximum 4,00%, de min 
2.000.-Ft  

Visszaváltási díj 
maximum 4,00%, de min 
2.000.-Ft  

Az egy év során az Alapból levont díjak 

Folyó költségek* 5,40% 

*Kezelési Szabályzatban szereplő maximum értékekkel 
számított érték, induló alap esetén 

Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont 
díjak 

Teljesítmény utáni díj: nincs 

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY 

Az Alap 2023-ban indul, még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről az 
Alapkezelő hasznos tájékoztatást adjon. 

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK 

Alapkezelő:   MKB Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.)    
Az Alap letétkezelője:  MKB Bank Nyrt., honlapja: https://www.mkb.hu/ 

Az Alap forgalmazói:  MKB Bank Nyrt.  
Az Alapkezelő honlapja:  www.mkbalapkezelo.hu 

 

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata díjmentesen elérhető magyar nyelven, a forgalmazási helyeken, elektronikusan az 
Alapkezelő honlapján és a https://kozzetetelek.mnb.hu/ oldalon, mely honlapok az Alap közzétételi helyei. A fenti dokumentumokon 
kívül az Alappal kapcsolatos további információk, így a legutóbbi éves-, féléves jelentés, havi portfóliójelentés, valamint hivatalos 
közlemények magyar nyelven térítésmentesen megtekinthetők a közzétételi helyeken. A befektetési jegyek legaktuálisabb árfolyama 
megtekinthető az Alapkezelő honlapján, a https://www.mkbalapkezelo.hu/arfolyamok elérhetőségen. A magyarországi adószabályozás 
hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére. 

Az MKB Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, 
pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának vonatkozó részével. Kizárólag a kiemelt befektetői 
információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató, a 
Kezelési Szabályzat más részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Az MKB Alapkezelő 
Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. 

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022.12.09-én megfelelnek a valóságnak. 

https://www.mkb.hu/
http://www.mkbalapkezelo.hu/
https://www.mkbalapkezelo.hu/arfolyamok

