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HIRDETMÉNY 

 

 

Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok Tájékoztatójának és Kezelési 

Szabályzatának módosulásáról 

 

 

 

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-

44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; 

a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, hogy a Generali 

Alapkezelő által kezelt, alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzata 

2022. december 30-i hatállyal az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosul. 

 

• Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 

• Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 

• Generali Deluxe Részvény Alap 

• Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 

• Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

• Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap 

• Generali Hazai Kötvény Alap 

• Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

• Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 

• Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja 

 

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb 

pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás 

érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok  módosításokkal egységes szerkezetű 

Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és 

Kezelési szabályzat) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az 

Alapkezelő székhelyén, valamint a www.alapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett 

www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon. 

 

 

 

Generali Alapkezelő Zrt. 
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1. számú melléklet 

 

 

Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 56 

A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára 

és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok kiegészítése 

3. 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6; 1.11;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 1.12; 56 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Deluxe Részvény Alap 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 56 

A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára 

és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok kiegészítése 

3. 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6; 1.11 

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 1.12; 56 

A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára 

és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok kiegészítése 

3. 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 56 

A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára 

és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok kiegészítése 

3. 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6; 1.11 

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 1.12; 56 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali Hazai Kötvény Alap 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6; 1.11 

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 1.12; 56 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 
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Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 56 

A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára 

és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok kiegészítése 

3. 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Hozamadatok frissítése 48 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 

 

 

 

  



 

 

 

Generali Alapkezelő Zrt. 

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. 

alapkezelo.hu@generali.com 

 

alapkezelo.hu 

Adószám: 12546279-4-42 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00378905-00100001 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-044465 

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik. 

 

 

 

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6; 1.11 

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 1.12; 56 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 

 

 

 

  



 

 

 

Generali Alapkezelő Zrt. 

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. 

alapkezelo.hu@generali.com 

 

alapkezelo.hu 

Adószám: 12546279-4-42 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00378905-00100001 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-044465 

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik. 

 

 

 

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja 

 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) a), b), c) és d) pontja szerint nem szükséges a 
Felügyelet engedélye a módosításokhoz. 
 

Tájékoztató: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 1.6;  

11.1 – 11.7 

Azon intézmények adatainak pontosítása, ahol az Alap kockázati kitettsége 

meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-t 

3.6 

Alapkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 7.6; 7.8 - 7.10 

Letétkezelő cégadatainak, piaci adatainak és beszámoló adatainak frissítése 8.6 - 8.9 

 

 

Kezelési szabályzat: 

 

Módosítás megjelölése Módosuló 

fejezetek 

Forgalmazók cégadatainak frissítése 1.7; 56 

Kockázati tényezők – fenntarthatósági kockázat aktualizálása (kockázati szintet, 

befektetési politikát nem módosít) 

26 

Könyvvizsgálónak fizetendő díj fogalma módosult (díj mértéke nem módosul) 36.3 

A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy 

díjak pontosítása (díj mértéke nem módosul) 

37 

Fenntarthatósággal kapcsolatos információk közzététele az SFDR alapján  51 

 

 

A 3. számú mellékletben a Forgalmazási helyek aktualizálásra kerültek. 

 

 


