
1 
 
 

 

 

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 
 

 

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap  
 
 
 
 

Alapkezelő 

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) 
 
 

Forgalmazók 

 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 

 

Erste Befektetési Zrt. 
(Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em.) 

 

Concorde Értékpapír Zrt. 
(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 

 

SPB Befektetési Zrt. 
(székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) 

 

Raiffeisen Bank Zrt. 
(székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) 

 
 

Letétkezelő 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 

 

 

Felügyeleti szerv 

Magyar Nemzeti Bank 

(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; tel.:489-9100;web:www.mnb.hu) 

 

 

 
 

2016. december 5. 
 



2 
 
 

 
 
Tisztelt Befektető! 
 
 

Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Közép-Európai 

Részvény Alapot választotta. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszú távon 
befektetőink között üdvözölhetjük. 
 
 
Jelen dokumentum egységes szerkezetben,  a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény által 
előírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Alapkezelő Zrt., mint befektetési alapkezelő 
által kezelt befektetési alapok sorába tartozó és nyilvános forgalomba hozatal keretében 
létrehozott és az UniCredit Bank Hungary Zrt., az Erste Befektetési Zrt., a Concorde 
Értékpapír Zrt., a Raiffeisen Bank Zrt. és az SPB Befektetési Zrt. által is forgalmazott Pioneer 
Közép-Európai Részvény Alap elnevezésű, nyíltvégű értékpapír befektetési alap jellemzőit, 
illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának, folyamatos 
forgalmazásának szabályait. 
 
Jelen dokumentum figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelő képet kaphat, hogy az 
Alapba történő befektetésével mi történik, mit várhat tőle, illetve milyen kockázatokkal kell 
számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézőink 
készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. 
 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap nyilvános 
befektetési alap, amelyre a befektetési jegyek nyilvánosan kerülnek kibocsátásra.  
 
Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. 
 
 

Pioneer Alapkezelő Zrt. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

FOGALMAK 

 
ABA/Alap 
Alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nak nem minősülő kollektív befektetési forma a 

részalapokat is beleértve. A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap elnevezésű nyilvánosan 
forgalomba hozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap, amely Magyarországon a Felügyelet 
által történő nyilvántartásba vétellel jött létre. 

 

ABAK/ befektetési Alapkezelő 
A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1011 
Budapest, Fő u. 14. 3. em., bejegyezte a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 01-
10-044149 cégjegyzékszámon) a saját nevében, és/vagy valamely Befektetési Alap/ABAK, 
mint Kibocsátó nevében, és/vagy saját nevében valamely Portfólió javára eljáró, a Felügyelet 
engedélyével működő jogi személy 

 

ABAK rendelet: a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az 
általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet 
tekintetében történő kiegészítéséről 

 

ÁKK 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. 
 
 

Állampapírok 
A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más 
tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. 
 

Államkötvény 
Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkező állampapír 
 

Azonnali ügylet 
Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követően legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik 
az elszámolás. 
 

Banki munkanap 
A Letétkezelő és Forgalmazó szempontjából minden olyan munkanap– a hivatalos szombati 
munkanapok kivételével-, amely nem banki szünnap. 
 
 

Befektetési jegy 
A Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap, mint kibocsátó által 
sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési 
szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, 
amely jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a jelen Alapra kibocsátott befektetési 
jegyeket jelöli. 
 

Befektető 
A kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa. 

 

Belföldi illetőségű magánszemély: 
a) az a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és 
belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); 

http://www.uj.jogtar.hu/
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b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a 
szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári 
évben - a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a 
Magyarország területén gyakorolja; 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá 
d) az a)-c) pontban nem említett természetes személy, akinek 
da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; 
db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik 
állandó lakóhellyel; 
dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak 
belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; 
azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb 
személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik. 
 

BÉT 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.) 
 

Bszt. 
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény. 
 

Cstv. 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény. 
 

Dematerializált értékpapír 
A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott 
rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon 
tartalmazó adatösszesség. 
 

Duration 
Az Alap portfóliójában lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hátralévő átlagos 
futamideje évben kifejezve. 
 

ETF (Exchange Traded Fund) 
Tőzsdén kereskedett befektetési alapot jelent. Olyan befektetési alap, melynek befektetési 
jegyeinek adás-vétele a tőzsdén részvényekével megegyezik. A hagyományos befektetési 
alapokkal ellentétben nem csak a nap végén a nap végi záró árfolyamokból számolt nettó 
eszközértéken történhet a kereskedés, hanem a nap folyamán bármikor a tőzsdei nyitvatartás 
alatt. 
 

Értékelési nap 
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásától kezdve, az Alap nyíltvégű 
működése folytán minden forgalmazási nap. 
 

Értékpapír 
A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. 

 

Értékpapírszámla 
A Számlaszerződés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról 
az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. 
 

Folyószámla 
Az ügyfél értékpapír ügyleteinek pénzügyi elszámolásához használatos, a Forgalmazónál 
vezetett pénzszámla. 
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Forgalmazó 
A Befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő, befektetési és kiegészítő 
szolgáltatásokat is nyújtó hitelintézet, amely a jelen Kezelési szabályzatban foglalt 
hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 
tér 5-6.) az Erste Befektetési Zrt.(Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em), a 
Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.), az SPB Befektetési 
Zrt.(székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.), a Raiffeisen Bank Zrt.(székhely: 1054 
Budapest, Akadémia utca 6.) 
 

Folyamatos forgalmazás 
Az Alap, mint nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának 
folyamatos értékesítése és visszaváltása az Alap futamideje alatt. 
 

Forgalmazás-elszámolási nap 
Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív 
befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a 
teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket. 
 

Forgalmazás-teljesítési nap 
Az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők 
felé teljesítik, jóváírják; 

 

Forgalomba hozatal vagy kibocsátás 
A befektetési jegyek keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása. 

 

Felügyelet 
Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet/MNB) 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, 
honlap címe: www.mnb.hu). 
 

Ft, forint 
Magyar forint 

 

Hosszú (long) pozíció 
Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását 
tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. 
 

Rövid (short) pozíció 
Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását 
tekintve, árfolyamcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. 
 

Hpt. 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény. 
 

Intézményi befektető: 
a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a 
kollektív befektetési forma, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap, a kockázati 
tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, 
az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 
szerv,  
b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő; 

 

Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 
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Kibocsátási pénznem 
A forgalmazás során az adott Alap forgalmazási árfolyamának devizaneme, a Pioneer 
Katamarán Származtatott Alap esetében a magyar forint. 
 

Kibocsátó 
Az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az 
értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. A jelen 
Kezelési szabályzat vonatkozásában az Alap, melynek nevében az Alapkezelő jár el.  
 

KIID, Kiemelt Befektetői Információ 
Az ÁÉKBV-rőL és az egyéb nyilvános nyíltvégű befektetési alapról készített, ABA-ról a 
befektetőknek adandó,legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum. 
 

Kincstárjegy 
Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkező állampapír 

Kiszervezés (Kbftv. szerinti):  
Amikor az Alapkezelő a tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében – a Kbftv. 41-42. 
§, valamint az ABAK rendelet 75-79. cikkében foglaltak figyelembevételével – harmadik 
személyt vesz igénybe. 
 

Kollektív befektetési értékpapír 
A kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési 
forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb 
okirat. 

 

Kollektív befektetési forma 
Minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy 
meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára. 
 

Kollektív portfóliókezelés 
A kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a 
kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
 

Központi értéktár 
KELER Zrt. (székhely:1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) 

 

Közzétételi (hirdetményi) hely 
Az Alapkezelő mint az Alap törvényes képviselőjének www.pioneerinvestments.hu című 
honlapja, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlap. 
 

Közzétételi nap 
Az Alap futamideje alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követő második 
banki munkanap. 

 

Külföldi illetőségű magánszemély:  
A belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
35. § (1) bekezdésének e) pontja hatálya alá tartozó letelepedett jogállású személy, feltéve, 
hogy bármely 12 hónapos időszakban - aki- és beutazás napját is egész napnak tekintve - 
kevesebb, mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén. 
 

Letétkezelő 
Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző, letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó 
engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, 
amely a jelen dokumentumban foglalt hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 
 

http://www.pioneerinvestments.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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Letétkezelési tevékenység 
A pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés 
beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék 
kezelésével összefüggő szolgáltatásokat. 
 

Letétkezelési szerződés 
Az Alapkezelő és a Letétkezelő között az Alap portfóliójában lévő eszközök letétkezelésével 
kapcsolatban aláírt szerződés. 

 

Likvid eszköz 
A pénz, a hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az 
átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező állampapír, a 
felmondhatóságában nem korlátozott betét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, 
nyilvános árjegyzéssel rendelkező, legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű, nyilvánosan 
forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; 
 

Megbízás 
A Befektető vagy Közvetítő által a Forgalmazóhoz eljuttatott, a Forgalmazó által érkeztetett és 
elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkező eladási, vagy visszaváltási rendelkezés.  

 

Minősített befektető 
a) A Bszt. 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett 

befektető. 
b) Szakmai ügyfél (nem teljeskörűen): a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei 

szolgáltató, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a biztosító, a befektetési alap és a 
befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, a kockázati tőkealap 
és a kockázati tőkealap-kezelő, a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi 
értéktár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde, központi szerződő fél, 
minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, 
illetve a Bszt. 48.§ (2)-bekezdésében meghatározott kiemelt vállalkozás és Bszt. 48.§ 
(3) bekezdésében meghatározott kiemelt intézmény, és minden egyéb olyan személy 
és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a 
különleges célú gazdasági egységet. 

 

Nettó eszközérték, eszközérték 
Az Alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a 
kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az Alapot terhelő összes 
kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.  

 

Pénzszámla 
A befektető részére vezetett ügyfélszámla vagy folyószámla. 
 

Pénzpiaci eszköz 
A fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, 
pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. 
 

Portfólió 
A jelen Kezelési szabályzatban foglalt hivatkozások alapján az adott Alap eszközeinek 
összességét jelenti. 
 

Ptk. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
 

Referenciahozam 
Az adott Alap értékpapír összetételét (a jogszabályi korlátozások figyelembe vételével) 
leginkább leíró piaci index, amely adott időszaki hozamának ugyanezen időszakon belüli 
elérésére vagy túlteljesítésére törekszik az Alap. 
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Referenciaadat-szolgáltató 
A befektetési hitel nyújtására vonatkozó engedéllyel rendelkező, illetve értékpapír-kölcsönzési 
tevékenységet végző szervezet (befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma, 
befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, 
pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító) 
 

Rendelet/Kormányrendelet 
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014.(III.14.) 
Kormányrendelet. 
 

Repó és fordított repó ügylet 
Minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír 
vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan 
elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik 
-, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy 
árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja 
biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó 
visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget 
vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban 
történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti 
megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló 
értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az 
értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője 
szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő; 
 

Saját tőke 
A Befektetési Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és 
darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a Befektetési Alap 
összesített nettó eszközértékével azonos. 
 

Szabályzat 
Jelen Kezelési Szabályzat. 
 

Számlaszerződés 
A Befektető és a befektetési szolgáltató között fennálló szerződés(ek), amely(ek) 
tartalmát/tartalmukat tekintve egy pénzszámla, valamint egy értékpapírszámlavezetéséről 
szól(nak). 
 

Szakmai befektető 
Olyan befektető, aki 
a) a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősül vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhető 
vagy 
b) legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba 
történő befektetésre vállal kötelezettséget; 
 

Számlavezető 
Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is 
alkalmas értékpapírszámla, valamint a pénzügyi elszámoláshoz szükséges pénzszámla 
vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. 
 

Származtatott (derivatív) ügylet 
Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy 
referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). 
 

Tőzsdei határidős ügyletek (Futures) 

A tőzsdei határidős ügyletek (futures) olyan származtatott pénzügyi eszközök (derivatívák), 
amelyek egy eszköznek egy bizonyos előre kialkudott áron való jövőbeli adásvételéről 

http://www.uj.jogtar.hu/
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szólnak. A tőzsdei határidős ügyletek szabványosítottak, így az ügylet eladója és vevője csak 
az árat és a kontraktusok (szerződések) számát határozzák meg, minden más részlet (pl. a 
kontraktus mérete, teljesítés időpontja, helye, a mögöttes termék minősége) a tőzsdéken 
szabályozott.  

 

Ügyfél 
Aki a Kbftv alapján a befektetési alapkezelőtől szolgáltatást vesz igénybe, ide nem értve a 
befektetőt. 
 

Ügyfélszámla 
Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, 
árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő által vezetett számla. A befektetési vállalkozás, 
a hitelintézet, a befektetési alapkezelő és az árutőzsdei szolgáltató - a Tpt. 148. §-ban foglalt 
eset kivételével - ügyfélszámlát vezet. Az ügyfélszámlán kell nyilvántartani a 
számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról kell teljesíteni a számlatulajdonost 
terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlán elkülönítetten kell nyilvántartani az azonnali, illetőleg az 
opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A befektetési 
vállalkozás és a befektetési alapkezelő köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az 
ügyféllel, akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez. 
A Befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet az ügyfél által igénybe vett 
befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmat - az ügyfél kifejezett 
rendelkezése alapján - az ügyfél bankszámláján is lebonyolíthatja. 

 

Tőkepiaci törvény, Tpt. 
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
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I. A befektetési alapra vonatkozó információk 

 

1. A befektetési alap alapadatai 
 

1.1. A befektetési alap neve 
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap  
 

1.2. A befektetési alap rövid neve 
Nem alkalmazandó 

 

1.3. A befektetési alap székhelye 
Magyarország, 1011 Budapest, Fő u. 14. III. emelet 

 

1.4. A befektetési alapkezelő neve 
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

1.5. A letétkezelő neve 
UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

1.6. A forgalmazó neve 
UniCredit Bank Hungary Zrt. (Vezető Forgalmazó) 
Erste Befektetési Zrt. 
Concorde Értékpapír Zrt.  
SPB Befektetési Zrt. 
Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 

 

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) 
Nyilvános 
 

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) 
Nyíltvégű  

 

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő 

esetén a futamidő lejáratának feltüntetése 
Határozatlan  
 

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK irányelv 

alapján harmonizált alap. 
ABAK-irányelv alapján harmonizált alap. 
 

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak 

feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól 
 

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői: 
 „A”sorozat 

ISIN kódja: HU0000701891 
Névértéke: 1 (egy),-Ft 

 „C” sorozat 
ISIN kódja: HU0000704143 
Névértéke: 1 (egy),-Ft 

 „I” sorozat 
ISIN kódja: HU0000706668 
Névértéke: 1 (egy),-Ft 
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 „U” sorozat 

ISIN kódja: HU0000718184 
Névértéke: 1 (egy),-Ft 
 

Az Alap által kibocsátott egyes sorozatok eltérnek egymástól: 
(i) a Befektetőknek felszámított díjak és jutalékok tekintetében 
(ii) abban, hogy az egyes sorozatokat alkotó Befektetési jegyek megvételére 
csak bizonyos típusú befektetők jogosultak. 

 
Az (i) ponthoz: 
A Befektetőknek felszámított, sorozatonként különböző díjak és jutalékok ismertetését 
a Kezelési szabályzat 36. és 44.2. pontja tartalmazza. 
 
Az (ii) ponthoz: 
Az ’I’ sorozat megvásárlására az Alapkezelő portfóliókezelt ügyfelei az Alapkezelőn 
keresztül, és az Intézményi Befektetők jogosultak a forgalmazási helyeken adható 
vételi megbízással a Fogalmazó részére. 

Az ’U’ sorozat zártkörű forgalomba hozatalú és zártkörű forgalmazású, ezen sorozatú 

befektetési jegyek jegyzésére és a folyamatos forgalomba hozatal során történő 
vásárlására kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. illetve annak a minősített befektetőnek 
minősülő esetleges jogutódja(i) jogosultak.  
 

 

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy 

ingatlanalap) 
Értékpapíralap 

 

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a 

hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás 

biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes 

befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit 

a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése 
Nem alkalmazandó 
 

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 
Nem alkalmazandó 

 

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 

 

2.1 A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési 

szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény 

alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői 

határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) 
Nem alkalmazandó 

 

2.2 A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési 

szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény 

jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről 

hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) 

 

Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 
110.032/1994. 
 

Kibocsátási dokumentáció  
engedélyezése 

1994. november 24. 
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2.3 A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat 

száma, kelte 

 

Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 
110.032-2/1994 
 

Nyilvántartásba vétel 1994. december 27. 
 

   

2.4 A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által 

vezetett nyilvántartásban 
1111-116 

 

2.5 A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési 

szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló 

alapkezelői határozatok száma, kelte 

 
Tájékoztatjuk a Befektetőket, hogy az Alapkezelő Igazgatósága ülésein az Alapító 
okiratában és az egyéb belső és globális szabályzatokban meghatározott 
keretrendszernek megfelelően jár el, illetve hozza határozatait. Az Alapkezelő az Alap 
esetében kizárólag az Alap létrejöveteléről, ahhoz kapcsolódó Tájékoztató és 
Kezelési szabályzat elfogadásáról dönt. Az Igazgatóság az Alap futamideje alatt 
szükségessé váló módosításokról (pl. befektetési politika, jogszabály változások 
átvezetése stb.) külön alapkezelői határozatot nem hoz. A kiemelt befektetői 
információról és annak módosításairól sem születnek külön alapkezelői határozatok. 

 

2.6 A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti 

határozatok száma, kelte 

 
Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 
110.032/94 Kibocsátás engedélyezése 1994. november 24. 
110.032-1/94 Nyilvántartásba vétel 1994. december 27. 
110.032-2/97 Szab. mód. / Átalakulás 1997. december 20. 
110.032-3/98 Szabályzat módosítás 1998. augusztus 19. 
110.032-4/98 Szabályzat módosítás 1998. október 20. 
110.032-5/99 Szabályzat módosítás 1999. február 10. 
110.032-6/99 Szabályzat módosítás 1999. április 19. 
110.032-7/99 Szabályzat módosítás 1999. október 14. 
110.032-8/2000 Szabályzat módosítás 2000. július 24. 
110.032-9/2000 Szabályzat módosítás 2000. december 19. 
III/110.032-11/2002 Szabályzat módosítás Tpt.-vel összhangban 2002. július 4. 
III/110.032-12/2002 Szabályzat módosítás 2002. szeptember 12. 
III/110.032-13/2002 Szabályzat módosítás 2002. december 11. 
III/110.032-15/2002 Szabályzat módosítás 2004. január 15. 
III/110.032-16/2004 Szabályzat módosítás 2004. március 12. 
III/110.032-17/2004 Szabályzat módosítás 2004. október 4. 
III/110.032-18/2006 Szabályzat módosítás (‘B’’C’ sorozatok)  2006. május 3. 
III/110.032-19/2006 CA Alapcsalád átnevezése 2006. november 20. 
III/110.032-20/2008. Szabályzat módosítás (’I’ sorozat) 2008. szeptember 3. 
KE-III-518/2010. Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítás 2010. december 7. 
KE-III-50011/2011. Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2011. november 3. 
KE-III-50123/2011. 
H-KE-III-325/2012. 
H-KE-III-606/2012. 
H-KE-509/2013 
H-KE-III-55/2015. 
H-KE-III-791./2016. 

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 
Kezelési Szabályzat módosítása 
Kezelési Szabályzat módosítása 
Kezelési Szabályzat módosítása 
 

2011. december 22. 
2012. augusztus 13. 
2012. november 30. 
2013. július 26. 
2015. január 21. 
2016. november 29. 
 

 

2.7 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 
Nem alkalmazandó 
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3. A befektetési alap kockázati profilja 

 

3.1. A befektetési alap célja 
 
Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai (elsősorban Magyarország, 
Lengyelország és a Cseh Köztársaság) kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, 
török, horvát) régió legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, elsősorban 
magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő 
befektetéseken keresztül a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges 
likviditás fenntartása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen 
el. 
 

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési 

jegyeit szánják 

 
Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos 
devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességű és külföldi illetékességű - 
természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok egyaránt lehetnek. 
 
Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a fenti általánosan meghatározott 
befektetői kör alól kivételt képeznek az alábbiakban megfogalmazott kritériumoknak 
megfelelő befektetők: 
 
A Forgalmazó nem forgalmazza az Alap befektetési jegyeit sem (i) az Egyesült 
Államokban, sem (ii) olyan személy javára vagy részére, aki (A) az Egyesült Államok 
módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényének (Securities Act) S Rendelete 
(Regulation S) értelmében „USA-beli személynek” minősül, (B) az Egyesült Államok 
módosításokkal hatályos árutőzsdei törvényének (Commodity Exchange Act) 4.7. 
rendelkezése értelmében nem nem USA-beli személynek” minősül, (C) az Egyesült 
Államok módosításokkal hatályos adókódexének (Internal Revenue Code) 7701(a)(30). 
bekezdése értelmében „USA-beli személynek” minősül vagy (D) az amerikai Határidős 
Árutőzsdei Bizottság (Commodity Futures Trading Commission) által a 45292. számú 
(2013. július 23-i keltű), a mindenkori módosításokkal hatályos szövetségi rendeletben 
kihirdetett „További értelmező útmutatás és politikai nyilatkozat a csereügyletekre 
vonatkozó egyes szabályoknak való megfelelést illetően” (Further Interpretative Guidance 
and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations) 
dokumentum értelmében „USA-beli személynek” minősül (az (A), (B), (C) és (D) 
pontokban hivatkozott személyek mind „tiltott USA-beli befektető”). Sem az Értékpapír- 
és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, illetve SEC), sem bármilyen 
más szövetségi vagy állami szabályozó hatóság nem véleményezte vagy hagyta jóvá a 
forgalmazás érdemi elemeit, illetve erősítette meg a jelen Tájékoztató megfelelőségét. Ez 
a dokumentum semmilyen potenciális befektetőnek nem adható át az Egyesült 
Államokban, és ezt tiltott USA-beli befektető sem kaphatja meg. A jelen Tájékoztatót 
kizárólag a benne ismertetett befektetési jegyekbe történő befektetés mérlegelése 
céljából kapta meg annak címzettje. Minden olyan személynek, aki vásárolni akar az 
Alap befektetési jegyeiből, nyilatkoznia kell arról, hogy nem tiltott USA-beli befektető, és 
hogy nem tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárol befektetési jegyeket. 
Amennyiben a Forgalmazó megállapítja, hogy tiltott USA-beli befektető birtokában 
vannak olyan befektetési jegyek, amelyeket az Alap bocsátott ki, vagy valamely befektető 
tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárolt befektetési jegyet, a Forgalmazó 
utasítani fogja az illetékes területét arra, hogy az érintett befektetési jegyeket kötelezően 
váltsák/váltassák vissza. 
 
Az Alap egyetlen befektetője sem lehet tiltott USA-beli befektető, és nem is vásárolhat 
befektetési jegyeket tiltott USA-beli befektetőnek minősülő személy javára és részére. A 
befektető azonnal köteles tájékoztatni az Alapkezelőt vagy annak megbízottjait arról, ha 
tiltott USA-beli befektetővé válik, vagy a tulajdonában lévő befektetési jegyeket tiltott 
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USA-beli befektető javára vagy részére vásárolta, és az ilyen befektető birtokában lévő, 
illetve ilyen befektető javára vásárolt befektetési jegyeket azonnal vissza kell váltani. 
 
 
Az Alap befektetési jegyeit elsősorban olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép-és 
hosszabb távon akár magas kockázatot is hajlandók felvállalni a magasabb várható 
hozam reményében. A befektetési jegyek tulajdonosainak tisztában kell lenniük a 
részvénypiacokat jellemző kockázatokkal, ami elsősorban a viszonylag jelentős rövid 
távú árfolyam-kilengésekben ölthet testet. Az Alap jellemző célcsoportja az átlag feletti 
pénzügyi ismeretekkel rendelkező, magas kockázatviselési hajlandósággal és legalább 
3-5 éves befektetési időhorizonttal rendelkező ügyfélkör. 

 
 

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön 

utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a 

származtatott ügyletek alkalmazása 

 
Eszközkategóriák megjelölése: 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
 Bankbetétek 
 Repó megállapodások 
 Részvények 
 Származtatott eszközök 
 Kollektív befektetési értékpapírok 

 
Származtatott eszközök alkalmazhatósága: 

Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása megengedett, mind fedezeti, 
célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében. 

 

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára 

vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását 

tartalmazza 
 
Az Alap által megcélzott piacok érzékenysége miatt elengedhetetlen a Befektetők 
számára befektetési döntésük meghozatala előtt a kockázati tényezők áttanulmányozása. 
Így kiemelten felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy nagyon alaposan olvassák át az 
Alap kezelési szabályzatának 26. pontját, amely az Alap karakterisztikájának megfelelő 
kockázatok részletes leírását tartalmazza. 

 

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési 

célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására 
 
Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása megengedett, mind fedezeti, 
célból, mind pedig a befektetési célok megvalósítása érdekében. 

 
A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak 
magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok 
megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem 
zárhatok. A származtatott ügyletekkel kapcsolatban az ügyletek jellegéből adódóan 
számos bizonytalansági tényező léphet fel, mint például az esedékességkori piaci ár, 
árfolyamkockázat, kamatkockázat, báziskockázat, stb. Rövid távon előfordulhat, hogy 
egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és a piaci 
hozamszintek) által indokolt szinttől. Ezek az előre ki nem számítható események 
kedvezőtlenül érinthetik az Alap nettó eszközértékét. 
Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az 
elszámolóházi garancia, ezért ekkor az adott Alapnak az ügyfél nemteljesítéséből eredő 
(partner) kockázatot is fel kell vállalnia, mivel előfordulhat, hogy az ügylet lejáratakor a 
másik szerződéses fél nem képes teljesíteni kötelezettségét.  
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A tőkeáttétellel való kereskedés a befektetett összegnél is nagyobb mértékű 
veszteséggel járhat. 

 

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott 

intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható 

értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott 

intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a 

befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó 

speciális kockázatokra 

 
Felhívjuk a Tisztelt Befektető figyelmét, hogy az Alapnak az alábbi intézmények esetében 
az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci 
eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az 
adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati 
kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát: 

 
Budapest Bank Zrt. 
OTP Bank Nyrt. 
Raiffeisen Bank Zrt. 
UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Citibank Europe Plc, Magyarországi Fióktelepe 
ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe 
Erste Bank Hungary Zrt. 
 
 

Ebből adódóan, amennyiben az adott betéti partner vagy OTC partner nem teljesít, akkor 
ez az Alap nettó eszközértékének a csökkenését eredményezheti. 

 

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok 

vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez 

egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési 

politikájának ezen elemére 
Nem alkalmazandó 

 

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges 

összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen 

ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás 
Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, az Alap azon sajátosságára, hogy az Alap nettó-
eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési 
technikánál fogva erőteljesen ingadozhat. 
 

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek 

akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és 

pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, 

harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy 

vagy több EGT állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás 
Nem alkalmazandó 

 

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 
Nem alkalmazandó 
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4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 

 

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési 

szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját 

szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények 

- ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek 

visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek 
 

Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Kiemelt Befektetői Információja és az 
Alapra vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettség keretében elkészítendő 
dokumentumok (éves- és a féléves jelentés és a havi portfóliójelentések) valamint a 
rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények az alábbi helyeken kerülnek 
megjelentetésre:  

 az Alapkezelő, mint az Alap törvényes képviselőjének 
www.pioneerinvestments.hu című honlapján,  

 a Forgalmazók honlapján (www.unicreditbank.hu, 
www.ersteinvestment.hu, www.con.hu, www.spbinvest.hu és a 
www.raiffeisen.hu című honlap) és  

 a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon 
 

A Befektető részére nyújtott szóbeli és elektronikus úton nyújtott tájékoztatás, értékesítés 
során fel kell hívni a Befektető figyelmét a felsorolt dokumentumok elérési helyére.  

 

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 
 
Befektetők részére szóló rendkívüli tájékoztatás 

 

Az Alapkezelőnek az alábbi határidőkkel rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége áll 
fenn a Befektetővel szemben az általa kezelt Alap működésére vonatkozóan.  
 
 az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésőbb 30 nappal az átalakulás, 

egyesülés hatálybalépése előtt; 
 a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési szabályok 

változását jelenti, legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt; 
 a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a határozott futamidő 

csökkentését jelenti, legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt; 
 a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek 

visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változását, 
valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak az 
elszámolási időtartam növekedésével járó változásait jelenti, a változás 
hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal; 

 a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek 
visszaváltási lehetőségének korlátozását jelenti - ide nem értve a forgalmazás 
szünetelésének vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését 
megelőzően olyan, legalább 30 napos határidővel, amely lehetőséget ad a 
befektetőknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően lehetőségük 
legyen a befektetési jegyeik visszaváltására; 

 a kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésőbb a hatálybalépés napján; 
 a befektetési alapkezelő engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására 

vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő 2 munkanapon belül; 
 a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb 15 nappal a 

hatálybalépés előtt; 
 a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési 

szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az 
esedékesség napján; 

 a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve 
újraindítását, a pénzügyi eszközök illikvid részének elkülönítését és annak 
megszüntetését, haladéktalanul; 

http://www.pioneerinvestments.hu/
http://www.unicreditbank.hu/
http://www.ersteinvestment.hu/
http://www.con.hu/
http://www.spbinvest.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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 a befektetési alapkezelővel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a 
felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 2 munkanapon belül; 

 a befektetési alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet 
részére történő benyújtásával egyidejűleg; 

 hozamfizetés esetét kivéve az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek az előző nettó 
eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül 
bekövetkezett jelentős (20 százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, 
legkésőbb a felmerülést követő 2 munkanapon belül; 

 a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely változását a 
változás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal; 

 a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésőbb a változás napját 
megelőző munkanapon, illetve amennyiben a felsorolás szűküléséről az alapkezelő 
utólag értesül legkésőbb a változás napját követő 2 munkanapon belül; 

 amennyiben a befektetési alap készít kiemelt befektetői információt, annak 
változásait, a változás befektetők részére történő rendelkezésre bocsátásával 
egyidejűleg; 

 a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban 
meghatározott feltételektől való eltérést, az eltéréstől számított 2 napon belül; 

 a Kbftv-ben meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint. 
 
A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó esetekben az Alap nevében az 
Alapkezelő a hirdetményi helyeken (az Alapkezelő honlapja: www.pioneerinvestments.hu; 
és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlap) és a Forgalmazók 
honlapján (www.unicreditbank.hu, www.ersteinvestment.hu, a www.con.hu, 
www.spbinvest.hu és a www.raiffeisen.hu) és a szükséges dokumentumok a Forgalmazók 
számára történő eljuttatásával tesz eleget. 

 

5. Adózási információk 

 
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Kezelési Szabályzat megjelenése időpontjában 
hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti 
az Alapra vonatkozó és a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes 
körű tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb 
szabályokra való hivatkozással minősül. Az Alap Befektetési jegyeinek megvásárlása előtt 
célszerű adótanácsadó véleményét kikérni. 
 
Az Alap adóalanya az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 
2006. évi LIX. törvény 4/D.§ alapján 2015. január 1-jétől különadónak. Az Alapot terhelő 
különadó éves mértéke az adóalap 0,05%, amelynek számítási metódusát a mindenkor 
hatályos vonatkozó rendelkezések határozzák meg. A fizetendő különadót a befektetési 
alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be.  
 

 

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából 

releváns elemeinek rövid összefoglalása 
 

Az Alap adózása 
A befektetési Alap - eredménye tekintetében - nem esik adófizetési kötelezettség alá. Az 
Alapot ugyanakkor a külföldön eszközölt befektetésein elért kamat-, osztalék-, 
árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén a forrásországban adó terheli. A 
külföldi befektetések adózását az adott ország adójogszabályai, valamint, amennyiben 
ilyen létezik, az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezmény határozzák meg. 

 
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál 

terhelő levonásokra vonatkozó információ 

 
Befektetési jegy tulajdonosok adózása: 
 

http://www.pioneerinvestments.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.unicreditbank.hu/
http://www.ersteinvestment.hu/
http://www.con.hu/
http://www.spbinvest.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj0id1417543224793
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj0id1417543224793
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Belföldi illetőségű természetes személyek: 
Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény („Szja törvény”) alanyaként a 3.§ 2. pontjában meghatározottak 
szerint belföldi illetőségű magánszemélynek minősülnek, a befektetési jegyek hozama, 
valamint a befektetési jegyek beváltásából, visszaváltásából, átruházásából származó 
jövedelmük után Magyarországon adót („kamatjövedelem után fizetendő adó”) kötelesek 
fizetni. Amennyiben felvetődik, hogy a magánszemélyre más országok adóügyi szabályai 
vonatkozhatnak, akkor az adott országgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény (ha van ilyen) határozza meg, hogy a magánszemély magyar adóilletőségűnek 
minősül-e.  
 
Az Szja törvény hatályos szövege szerint, a 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 
kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a 
tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
kollektív befektetési értékpapír esetében - figyelemmel a (6) bekezdés rendelkezéseire is - 

ba) a kamatra és/vagy hozamra való jogosultság megszerzése szempontjából 
meghatározott időpontban történő tulajdonban tartás alapján a magánszemélynek kamat 
és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel, 

bb) a beváltáskor, a visszaváltáskor, valamint az átruházáskor [ide nem értve a kollektív 
befektetési értékpapírnak a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén, valamint bármely 
EGT-államban, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
tagállamában működő tőzsdén történő átruházását] a magánszemélyt megillető bevételből 
- függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat 
vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések 
szerint megállapított rész; 
 
A kamatjövedelem után az adó mértéke 15 százalék, melyet - amennyiben a 
kamatjövedelem kifizetőtől [ideértve a kifizető helyett a kamatjövedelmet kifizető/juttató 
hitelintézetet, befektetési szolgáltatót is] származik - a megszerzés időpontjára a kifizető 
állapít meg, von le, fizet meg és vall be, azzal, hogy az (1) bekezdés bb) pontjában említett 
esetben a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában 
vagy önellenőrzéssel érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az 
értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem 
megállapításánál nem vett figyelembe 

a) a kifizető által kiadott olyan igazolás alapján, amelyen a kifizető a magánszemély 
kérelmére feltünteti, hogy azt az említett célból adta ki, 

b) feltéve, hogy a magánszemély a kamatjövedelmet és a levont adót az aa) pont 
szerinti igazolás alapján bevallja (bevallotta). 
 
Az Szja. 65.§ (6) pontja szerint az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában említett bevételből 
- ha az az értékpapír megszerzését követően elsőként megszerzett kamat, hozam - 
levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír 
vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint 
meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat, hozam azzal, hogy az így levont összeg 
az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában említett esetben az értékpapír átruházásakor, 
beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordított értékként nem 
vehető figyelembe. Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma 
átalakulása vagy beolvadása következtében a jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának 
a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen 
esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értékeként a jogelőd 
értékpapírjának megszerzésére fordított értékét kell figyelembe venni. Nem kell továbbá 
kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma részalapja által kibocsátott 
kollektív befektetési értékpapírnak ugyanezen kollektív befektetési forma másik részalapja 
által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra történő átváltása esetében, azzal, hogy 
ilyen esetben a megszerzett részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értékként a 
visszaváltott részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe 
venni. 
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Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény („Eho törvény”) hatályos 
rendelkezései szerint 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást („eho”) is kell 
fizetnie annak a magánszemélynek, aki társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény („Tbj, törvény”) szerint belföldinek minősül. Ennek megállapítása, levonása és 
átutalása az adóhatóságnak – a kamatot terhelő személyi jövedelemadóhoz hasonlóan – a 
kifizető feladata. 
 
Nem kell azonban ehót fizetni azon befektetési alapok befektetési jegyein elért 
kamatjövedelem esetén, amelyek mögött az értékpapír tulajdonban tartásának 
időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet 
szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában 
meghatározottak szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékban az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) állama által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír van. (Jelenleg az EGT-államok közül magyar forintban csak 
Magyarország bocsát ki ilyen értékpapírokat - államkötvényeket és kincstárjegyeket.) Ezen 
szabály alkalmazásának feltétele még, hogy a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó 
szervezet az uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll. 
 
 
 
TBSZ számlán elért befektetések hozamának adózása 
Az Szja törvény 67/B. §-a szerinti tartós befektetési szerződés (TBSZ) esetén a befektető 
által elért hozamra az Szja törvényben foglalt feltételek fennállása esetén kedvezményes 
adózási szabályok vonatkoznak. 
 
Amennyiben a befektető befektetési jegyeit TBSZ számlán keresztül vásárolja meg, jegyzi 
le és itt is helyezi el, és ezen befektetéseit a számlanyitás naptári évét (gyűjtési időszak) 
követő öt naptári évig (lekötési időszak) nem veszi fel (nem tartozik ide a befektetési 
jegyek ellenértékének a TBSZ számlán történő újrabefektetése), akkor az 5 éves lekötési 
időszak utolsó napja tekintetében elért hozamot nem terheli sem adó, sem eho. Az szja-
mentesség (azaz a kamatjövedelem után fizetendő adó alóli mentesség) csak a lekötési 
időszak utolsó napján áll fent, azaz az ezt követően elért jövedelem nem lesz szja-mentes, 
így ha a befektető a befektetési jegyeit az 5 éves lekötési időszak utolsó napja után is a 
TBSZ számlán megtartja, akkor azok értékesítése esetén szja merülhet fel.) Ha azonban a 
befektető a TBSZ számláján lévő megtakarítását ezen időtartam vége előtt részben vagy 
egészben felveszi, akkor az alábbiakban megfogalmazott szabályok érvényesülnek: 

 Amennyiben a lekötés fentiekben meghatározott megszakítása a TBSZ számla 
megnyitásának naptári évében vagy az ezen naptári évet követő 3 naptári éven 
belül történik, akkor ez a TBSZ számla megszűnésével jár, és az elért hozamok 
után a 15%-os mértékű személyi jövedelemadót kell a befektetőnek megfizetnie. 
Ha a lekötés ilyen módon történő, 3 éven belüli megszakítására 2013. augusztus 
1. után kerül sor, akkor ezen túlmenően a hozamot 6% eho is terheli, amelynek 
megállapítása, levonása és átutalása az adóhatóságnak a kifizető feladata 
(eltérően a hozamot terhelő személyi jövedelemadótól, melyet a kifizető nem von 
le, hanem ebben az esetben azt továbbra is a befektetőnek kell megfizetnie az 
adóhatóság felé). Nem keletkezik azonban eho-kötelezettség az olyan TBSZ 
számlák esetén, melyeket még 2013. augusztus 1. előtt nyitottak. 

 Amennyiben a számlanyitás naptári évét követő 3 naptári év eltelte után, de az 5. 
évet megelőzően történik a lekötés megszakítása, vagy a 3 év után a befektető a 
TBSZ-t nem hosszabbítja meg, akkor az elért hozamok után fizetendő személyi 
jövedelemadó mértéke 10% lesz. A 3. év utolsó napján kivett részösszeg esetén, 
a kivett összegre a 10%-os kedvezményes adófizetés vonatkozik és a bent 
maradó összeg pedig az 5. év végéig továbbvihető a teljes adómentesség 
kihasználása érdekében. Ezekben az esetekben eho-fizetési kötelezettség nem 
merül fel. 

 
A TBSZ-szel kapcsolatos jogszabályok az Alap futamideje alatt változhatnak, így ennek 
megfelelően a TBSZ számla fentiekben meghatározott esetekben történő feltörése esetén 
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alkalmazandó adómértékek esetén a mindenkor hatályos adójogszabályi rendelkezéseket 
kell figyelembe venni. 
 
Belföldi jogi személyek  
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. 
törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetén a befektetési jegyek átruházásából, 
beváltásából, visszaváltásából származó árfolyamnyereség és, árfolyamveszteség, illetve 
a befektetési jegyek hozama a társasági adó alapjának része.  
 
Külföldi illetőségű természetes személyek, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok: 
A külföldi illetőségű természetes személyek tulajdonában lévő befektetési jegyekből 
származó jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó és eho megállapításánál figyelembe 
kell venni a külföldi befektetési jegy tulajdonos adózás szempontjából megállapított 
illetőségét.  

 
 Az Európai Unió valamely tagállamában illetőséggel rendelkező személyek esetén az 

EU Megtakarítási Irányelvének megfelelően a befektetési jegyek hozamából nem 
történik adólevonás, a befektető az illetősége szerinti országban teljesíti az 
adókötelezettségét ezen jövedelme után. Továbbá, ebben az esetben a magánszemély 
jövedelmét nem terheli eho.  

 Az olyan befektető esetén, akinek az adózási illetősége EU-n kívüli országban van, 
figyelembe kell venni a Magyarország és az illetőség országa között esetleg fennálló 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt (feltéve, hogy a befektető az 
illetőségét megfelelően igazolta). Ha az egyezmény nem engedi meg a jövedelem 
adóztatását Magyarországon, akkor abból nem kell sem személyi jövedelemadót, sem 
pedig ehót vonni. Ha azonban az egyezmény megengedi a jövedelem adóztatását 
Magyarországon, akkor a kifizetőnek le kell vonnia mind a személyi jövedelemadót (az 
egyezmény szerinti adókulccsal), mind pedig a 6%-os ehót. 

 Az egyezmény hiányában (vagy ha a befektető nem igazolja az illetőségét) a külföldi 
illetőségű természetes személyekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó 
adójogszabályok vonatkoznak. 

 
Azok a külföldi illetőségű természetes személyek, akiktől a kifizető a fentiek szerint ehót 
vont le, azonban a társadalombiztosítási jogszabályok szerint nem minősülnek belföldinek, 
kérhetik a NAV-tól a tőlük levont eho visszatérítését. 

Külföldi illetőségű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
szervezetek 
A külföldi illetőségű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
szervezetek tulajdonában lévő befektetési jegyek átruházásából, beváltásából, 
visszaváltásából, származó árfolyamnyereség a Kezelési Szabályzat megjelenésének 
időpontjában nem esik Magyarországon adókötelezettség alá.  

 

Speciális adójogi rendelkezések 

1. Az amerikai adózási illetőség vizsgálata, a FATCA előírásoknak való megfelelés 

A 2014. évi XIX. törvénnyel kihirdetésre került a Magyarország Kormánya és az Amerikai 
Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) szabályozás végrehajtásáról szóló 
megállapodás (a továbbiakban: FATCA-törvény). A szabályozás elsődleges célja, hogy az 
amerikai állampolgárok / amerikai rezidens személyek külföldi befektetéseit nyomon 
kövesse. 
Ennek érdekében a Forgalmazó(k)nak az ügyfeleink amerikai egyesült államokbeli 
illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot kell végeznie. Ha Forgalmazó a 
vizsgálat során amerikai illetőségre, illetve a FATCA-törvény hatálya alá tartozásra utaló 
jeleket azonosít, úgy a számlatulajdonossal felveszi a kapcsolatot annak megállapítása 
érdekében, hogy az érintett számla a FATCA-törvény alapján Egyesült Államoknak 
Jelentendő Számlának minősül-e (a továbbiakban: Jelentendő Számla). Ha ez nem jár 
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eredménnyel, úgy a FATCA-törvény alapján a számlát az Egyesült Államoknak Jelentendő 
Számlának kell minősíteni és ennek megfelelően jelenteni. 
A FATCA-törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B-
43/C. §-a alapján a Forgalmazó(k)nak jelentenie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
részére a Jelentendő Számlák tekintetében a számlatulajdonos nevét, címét, egyesült 
államokbeli azonosítóját, a számla számát, valamint egyenlegét / értékét. A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal az adatokat a FATCA-törvény alapján továbbítja az illetékes egyesült 
államokbeli hatóság, az IRS (Internal Revenue Service) felé. 

Ha a Forgalmazó a számlavizsgálat során nem tár fel egyesült államokbeli illetőségre, 
illetve a FATCA-törvény hatálya alá tartozó jeleket, úgy természetesen a fenti jelentési 
kötelezettség sem jön létre. 

A FATCA törvénnyel módosított, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 
(továbbiakban Aktv.) 43./A-E §-ok rendelkezéseinek alapján a Jelentő és Nem jelentő 
Magyar Pénzügyi Intézmények e minőségüket az e minőség keletkezését követő 15 napon 
belül kötelesek bejelenteni az állami adóhatóságnak. A törvény 43/A. § alapján – az annak 
hatálybalépésekor már létező - Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek vagy Nem Jelentő 
Magyar Pénzügyi Intézménynek minősülő szervezet a 43/A. § hatálybalépését követő 45. 
napig, azaz 2014. augusztus 30-ig volt köteles ebbéli kötelezettségét az állami adóhatóság 
felé teljesíteni.  
 
Ezúton tájékoztatjuk az Alap befektetőit, illetve partnereit, hogy az Alap nevében eljáró 
Alapkezelő időben eleget tett bejelentési kötelezettségnek, és a FATCA törvény II. számú 

Melléklete alapján az Alapot olyan Nem Jelentő Magyar Pénzügyi Intézményként 
jelentette le, mely az Egyesült Államok Adókódexének 1471. Szakasza alapján 

együttműködőnek tekintett Külföldi Pénzügyi Intézményként kezelendő. 

 

2. CRS előírásoknak való megfelelés 

 
Magyarország 2014 októberében kötelezettséget vállalt az OECD által kialakított, a 
Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes 
hatóságok közötti többoldalú Megállapodás alkalmazására (Competent Authority 
Agreement and Common Reporting Standard, a továbbiakban: „CRS”).  
 
Ezt követően az Európai Unió Tanácsa a tagállamok számára irányelv formájában 
(2014/107/EU Irányelv a 2011/16/EU Irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező 
automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról, továbbiakban: „DAC2”) 
előírta a CRS-hez hasonló szabályok alkalmazását.  
 
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) 2016. január 1. napjától hatályos 
rendelkezései alapján a hazai pénzügyi intézmények kötelesek a CRS alkalmazására 
kötelezettséget vállaló országok adózóit adóügyi átvilágítás alá vonni és jelentést tenni 
róluk az adóügyi illetőségük szerinti országok adóhatósága irányába a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatalon (továbbiakban: NAV) keresztül.  
A CRS alkalmazására kötelezettséget vállaló országok (a továbbiakban: Érintett államok) 
listáját a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, 
illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. 
törvény 1. sz. melléklete tartalmazza.  

Fentiekre tekintettel 2016. január 1. napjától kezdődően az Alap Forgalmazói minden új 
ügyfelük adóügyi átvilágítását elvégzik, illetve megkezdték meglévő ügyfeleik átvilágítását. 

A 2015. évi CXCII. törvénnyel módosított, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos 
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 
törvény (továbbiakban Aktv.) 43./G § (1) (2) bekezdése alapján a Jelentő és Nem jelentő 
Magyar Pénzügyi Intézmények e minőségüket az e minőség keletkezését követő 15 napon 
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belül kötelesek bejelenteni az állami adóhatóságnak. A törvény 45/C. § alapján – az annak 
hatálybalépésekor már létező - Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek vagy Nem Jelentő 
Magyar Pénzügyi Intézménynek minősülő szervezet a 43/G. § hatálybalépését követő 45. 
napig, azaz 2016. február 15-ig volt köteles ebbéli kötelezettségét az állami adóhatóság 
felé teljesíteni.  
 
Ezúton tájékoztatjuk az Alap befektetőit, illetve partnereit, hogy az Alap nevében eljáró 
Alapkezelő időben eleget tett bejelentési kötelezettségnek, és az Aktv. törvény I. számú 

Melléklete VIII/B.9. pontja alapján az Alapot Nem Jelentő Kollektív Befektetési 

Eszközként jelentette le.  

 

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk 

 

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 

 

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 
Nem alkalmazandó 

 

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke 
Nem alkalmazandó 

 

6.3. Az allokáció feltételei 

 

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja 
Nem alkalmazandó 
 

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja 
Nem alkalmazandó  
 

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja 
Nem alkalmazandó 

 

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára 
 

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja 
Nem alkalmazandó 

 

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye 
Nem alkalmazandó 

 

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek 
Nem alkalmazandó 

 

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk 

 

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 

 

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája 
Neve: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye 
Székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 14 

 

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma 
Cg. 01-10-044149 
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7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított 

társaság esetén az időtartam feltüntetése 
Határozatlan időre alakult, az alapítás dátuma: 1992. október 28. 
(Rt.-vé alakulás dátuma: 1999. szeptember 10.) 

 

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása 

 

 

ALAPOK NEVE 

 

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap 

Pioneer Magyar Kötvény Alap 

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap 

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap 

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 

Pioneer Horizont 2020 Alap 

Pioneer Horizont 2025 Alap 

Pioneer Horizont 2030 Alap 

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap 

Kamra Abszolút Hozamú Alap 

Pioneer Rövid kötvény Alap 

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap 

Pioneer My Porfolio Alapok Alapja 

 

 

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága 

Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyonnagysága: 159 536 202 872 Ft (2015.12.31.) 

 

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, 

ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb 

tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve 

jelentőséggel bírnak 
 

Igazgatóság tagjai: 

Vízkeleti Sándor: Igazgatóság elnöke, elnök-vezérigazgató (ügyvezető) 

Padányi Péter: kockázatkezelési igazgató (ügyvezető) 

Forián Szabó Gergely: befektetési igazgató (ügyvezető) 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

DDr. Werner Kretschmer: Felügyelő Bizottság elnöke 

Stefano Pregnolato: Felügyelő Bizottság tagja 

Hannes Roubik: Felügyelő Bizottság tagja 

Aleksandra Cvetkovic: Felügyelő Bizottság tagja 

 
Az Alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő 
szerveinek tagjai társaságon kívüli tevékenysége az adott társaság nézve jelentőséggel 
nem bírnak. 
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7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt 
Jegyzett tőke: 100.000.000,- Ft 

 

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege 
1 080 654 eFt (2015.12.31.) 

 

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma 
20 fő (2015.12.31.) 

 

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési 

alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe 
Az Alapkezelő a kezelt vagyonhoz kapcsolódó befektetéskezelési tevékenységének 
végzéséhez nem kíván harmadik személyt igénybe venni. 

 

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése 
Nem alkalmazandó 

 

8. A letétkezelőre vonatkozó információk 

 

8.1. A letétkezelő neve, cégformája 
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

8.2. A letétkezelő székhelye 
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.  

 

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma 
Cg.01-10-041348 

 

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége 
TEÁOR 64.19.’08. Egyéb monetáris közvetítés  

 

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre 
 TEÁOR 64.19.’08. Egyéb monetáris közvetítés  
 TEÁOR 64.91.’08.. Pénzügyi lízing  
 TEÁOR 64.99.’08. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés  
 TEÁOR 66.12.’08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
 TEÁOR 66.19.’08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
 TEÁOR 66.22.’08. Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
 TEÁOR 66.29.’08. Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 
 TEÁOR 64.92.’08. Egyéb hitelnyújtás  

 

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja 
Alapítás dátuma: 1990. január 23 

 

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje 
Alaptőke: 24.118.220.000,-Ft 

 

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli 

beszámolója szerinti saját tőkéje 
249.569 M HUF (2015.12.31.) 

 

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma 
1700 fő (2015.12.31.) 
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9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 

 

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája 
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

 

 

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye 
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

 

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma 
MKVK nyilvántartásai szám: 000083 

 

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve 
Nem alkalmazandó 

 

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe 
Nem alkalmazandó 

 

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma 
Nem alkalmazandó 

 
 

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési 

alap eszközeiből történik 
Nem alkalmazandó 

 

10.1. A tanácsadó neve, cégformája 
Nem alkalmazandó 

 

 

10.2. A tanácsadó székhelye 
Nem alkalmazandó 

 

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más 

szervezet neve 
Nem alkalmazandó 
 

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a 

tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a 

befektetőkre nézve 
Nem alkalmazandó 

 

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei 
Nem alkalmazandó 

 

 

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) 

 

11.1. A forgalmazók adatai  
 
Vezető forgalmazó 

Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.  
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041348 
Tevékenységi köre: 
 TEÁOR 64.19.’08. Egyéb monetáris közvetítés  
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 TEÁOR 64.91.’08.. Pénzügyi lízing  
 TEÁOR 64.99.’08. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés  
 TEÁOR 66.12.’08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
 TEÁOR 66.19.’08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
 TEÁOR 66.22.’08. Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
 TEÁOR 66.29.’08. Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 
 TEÁOR 64.92.’08. Egyéb hitelnyújtás  

Alapításának időpontja: 1990. január 23 

Jegyzett tőkéje: Alaptőke: 24.118.220.000,-Ft 
Utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját 
tőkéje: 249.569 M HUF (2015.12.31.) 
 
További forgalmazók adatai: 
 

Neve: Erste Befektetési Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em. 

 Cégjegyzékszám: 01-10-041373 
Tevékenységi köre(i):  
 TEÁOR 64.99.’08. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés  
 TEÁOR 64.92.’08. Egyéb hitelnyújtás  
 TEÁOR 66.12.’08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
 TEÁOR 66.19.’08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
 M.n.s. egyéb, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 Alapítás dátuma: 1990.03.13 
 Alaptőke: 2,000,000,000 HUF 
Utolsó könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámolója szerinti saját tőke értéke:  

8 450 570 e HUF (2015.12.31.) 
 

Neve: Concorde Értékpapír Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-043521 
Főtevékenységi köre: 
 TEÁOR 6612 Értékpapír és árutőzsdei ügynök  
Alapítás dátuma: 1993. 
Alaptőke: 1.000.000 HUF 
Utolsó könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámolója szerinti saját tőke értéke:  

3 231 078 e HUF (2015.12.31.)  
 

Neve: SPB Befektetési Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 
Cégjegyzékszám: 01-10-044420 
Tevékenységi köre(i):  
 TEÁOR 66.12.’08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
Alapítás dátuma: 2000.08.11. 
Alaptőke: 300.000.000 HUF 
Utolsó könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámolója szerinti saját tőke értéke:  
4 486 508 e HUF (2015.12.31.)
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Neve: Raiffeisen Bank Zrt. 
Cégforma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 

Cégjegyzékszám:Cg.01-10-041042 
Tevékenységi köre(i):  
 TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)  
 TEÁOR 6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés  
 TEÁOR 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység  
 TEÁOR 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
Alapítás dátuma: 1986.12.10. 
Alaptőke: 50.000.070.000 HUF (2014.12.31.) 
Utolsó könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámolója szerinti saját tőke értéke:  
147 298 565 352 HUF (2015.12.31.)  
 

11.2. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett 

adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége 
Nem alkalmazandó 

 

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk 

 

12.1. Az ingatlanértékelő neve 
Nem alkalmazandó 
 

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye 
Nem alkalmazandó 

 

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma 
Nem alkalmazandó 

 

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre 
Nem alkalmazandó 

 

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja 
Nem alkalmazandó 

 

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje 
Nem alkalmazandó 

 

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje 
Nem alkalmazandó 

 

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma 
Nem alkalmazandó 

 

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk 
Nem alkalmazandó 
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FELELŐSSÉG, NYILATKOZAT 

 
A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Alapkezelő, 
továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezető Forgalmazó ezúton kijelentik, hogy jelen 
Tájékoztatót a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint az egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
állították össze és a Tájékoztatóban foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Az 
Alapkezelő, valamint a Vezető Forgalmazó kijelenti továbbá, hogy a jelen Tájékoztató 
elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, a 
kibocsátott Befektetési jegyek és az Alapkezelő helyzetének megítélése szempontjából 
jelentőséggel bírnak. 
A Befektetési jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az 
információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Forgalmazó 
egyetemlegesen felel. 
 
 
 
Budapest, 2016. december 5. 
 
 
 
 

UniCredit Bank Hungary Zrt.  Pioneer Befektetési Alapkezelő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

mint Vezető Forgalmazó  mint Alapkezelő, mint az Alap, 
mint Kibocsátó nevében eljárva 

 
 
 
Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a 
cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, avval mindenben egyező és aláírás 
nélkül is hitelesnek tekinthető. 

 
 
 
 


