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Általános tudnivalók 
 
Az egyes eszközalapok a befektetések típusában – 
ezáltal a várható hozamban és a befektetés 
kockázatában is – különböznek egymástól. A 
befektetésekre érvényes az az általános alapelv, 
mely szerint a befektetési kockázat mértéke 
arányos az elérhető hozam mértékével. A szerződő 
kockázatviselési szándékától függ, hogy mely 
eszközalapot választja. Az egyes eszközalapok 
közötti választás joga a szerződőt illeti meg. A 
befektetési kockázatot is a szerződő viseli.  
 
Az eszközalapok várható hozamszint és kockázati 
szint szerinti besorolásánál alkalmazott értékek 
jelentése: 
1: nagyon alacsony 2: alacsony 3: közepesen 
alacsony 4: közepes 5: közepesen magas 6: magas, 
7: nagyon magas 
 
Az eszközalapok kockázati szintjéta biztosító a 
saját kockázati besorolása alapján állapítja meg, 
amelynek során figyelembe veszi az 
eszközalapban elhelyezett főbb 
eszközcsoportokat, ezen belül az 
értékpapírtípusokat és azok likviditását, a 
befektetések földrajzi megosztását, valamint 
futamidejét is. 
 
 
Az eszközalap devizaneme megegyezik a nettó 
eszközérték nyilvántartásának pénznemével. 
 
Az ügyfél által választott bármely eszközalap 
elhagyása esetén a biztosító a befektetési 
politikában meghatározottak szerint az ügyfél 
által választott új eszközalap eszközcsoportjaiba 
fektet be, az adott eszközalap eszközallokációja 
szerint.   
 
A szerződő befektetéseinek az értéke ezt követően 
az új eszközalap eszközallokációja alapján alakul.  
 
Az eszközalap befektetéseinek eredménye függ az 
abban elhelyezett eszközök fajtájától, illetve 
arányától. Ezek kockázatának figyelembevételével 
került meghatározásra az egyes eszközalapok 
kockázati szintje.  
 
A következőkben a tőke- és a hozamgarancia 
valamint a tőke- és hozamvédelem fogalmát 
ismertetjük.  A biztosító az egyes eszközalapok 
ismertetésében minden esetben külön jelzi, hogy az 
adott eszközalap tőke-és/vagy hozamgaranciával, 
illetve tőke- és/vagy hozamvédelemmel 
rendelkezik-e. 
 
Tőkegarancia és hozamgarancia 
 

Egy eszközalap akkor rendelkezik tőke-, illetve 
hozamgaranciával, ha a garancia az alábbiak 
szerint megjelölt, megfelelő biztosítékkal garantált.  
 
Az eszközalap elnevezése, befektetési politikája, 
kereskedelmi kommunikációja vagy a biztosítási 
szerződési feltételek a tőke megóvására, illetve a 
hozamra vonatkozó garanciára való utalást (a 
továbbiakban: tőke-, illetve hozamgarancia) akkor 
tartalmazhatnak, ha a garancia megfelelő 
biztosítékkal garantált.  
 
A hozamra vonatkozó garancia külön utalás 
nélkül is magában foglalja a tőke megóvására 
vonatkozó garanciát is.  
 
A biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha  
a) a biztosítékot hitelintézet, biztosító vagy 
viszontbiztosító nyújtja,  
b) a biztosíték írásba foglalt kötelezettségvállalás,  
c) a biztosító a kifizetés teljesítése érdekében 
közvetlenül a biztosítéknyújtóhoz fordulhat, és a 
követelését ésszerű határidőn belül érvényesítheti,  
d) a biztosíték mértéke az életbiztosítás 
pénznemében egyértelműen meghatározott és 
megfelelő számítással alátámasztott,  
e) a biztosítéknyújtó a kötelezettségét a biztosíték 
alá eső tőke-, illetve hozamgaranciával érintett 
biztosítási szerződések vonatkozásában nem 
mondhatja fel,  
f) a tőke-, illetve hozamgarancia teljes összegére 
kiterjed, és  
g) a biztosíték valamennyi irányadó joghatóság 
előtt érvényes és érvényesíthető.  
 
 
Tőkevédelem és hozamvédelem 
 
Egy eszközalap akkor rendelkezik tőke-, illetve 
hozamvédelemmel, ha a tőke-, illetve 
hozamvédelem a tőke megóvását vagy a hozamot 
biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes 
befektetési politikával alátámasztott.  
  
Az eszközalap elnevezése, befektetési politikája, 
kereskedelmi kommunikációja vagy a biztosítási 
szerződési feltételek a tőke megóvására, illetve a 
hozamra vonatkozó ígéretre való utalást (tőke-, 
illetve hozamvédelem) akkor tartalmazhatnak, ha 
a tőke-, illetve hozamvédelem a tőke megóvását 
vagy a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre 
vonatkozó részletes befektetési politikával 
alátámasztott.  
 
A hozamra vonatkozó ígéret külön utalás nélkül 
is magában foglalja a tőke megóvására 
vonatkozó ígéretet is. 



 

„Stabilitás” Állampapír és Kötvény eszközalap 

 

 
 
Az eszközalap célja: A befektetett tőke reálértékének 
megőrzése és középtávon a közepes (egy évnél 
hosszabb) futamidejű állampapír-befektetéseket 
meghaladó hozam elérése az állampapírokkal 
megegyező kockázati szint mellett.  
 
A megcélzott ügyfélkör: Azok a befektetők, akik alacsony 
kockázat mellett versenyképes kötvénypiaci hozamot 
biztosítva szeretnék megtakarításaikat befektetni. 
 
Az eszközalap elsősorban a Magyar Állam által 
garantált értékpapírokba (pl. államkötvényekbe, 
diszkontkincstárjegyekbe), továbbá repó ügyletekbe és 
a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő 
magyar értékpapírokba fektető befektetési jegyekbe 
(kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási alap) fektet. 
Emellett kisebb mértékben (az eszközalap legfeljebb 
20%-ának erejéig) néhány különösen jó pénzügyi 
minősítésű magyar társaság és külföldi nagyvállalat 
magyarországi leányvállalata által kibocsátott 
kötvények is megtalálhatóak az eszközalap eszközei 
között. A lehetséges befektetések közé tartoznak 
továbbá a különösen stabil tulajdonosi háttérrel 
rendelkező bankok által kínált pénzügyi konstrukciók is 

(pl. bankbetét), továbbá az eszközalapban 
folyószámlapénz is tartható.  
 
Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is 
megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit 
részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható 
hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési 
formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek 
befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik 
az eszközalap stratégiájával.  
 
A „Stabilitás” eszközalap kockázata  alacsony, hosszú 
távon biztonságos befektetésnek számít, amely 
várhatóan az inflációt meghaladó hozamot érhet el. Az 
eszközalap hosszabb átlagos futamideje miatt azonban 
a kockázat magasabb a rövidebb lejáratú 
értékpapírokba fektető eszközalapokénál, így 
rövidtávon előfordulhat, hogy az eszközalap befektetési 
egységeinek árfolyama csökken. 
 
Az eszközalap portfóliójával kapcsolatban az 
értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. 
Fedezeti, valamint arbitrázs célú ügyletek kötésére nincs 
lehetőség. 
 

Az eszközalap jellemzői Főbb eszközcsoportok Értékpapírtípusok 

Devizanem HUF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kötvények, és más hitelviszonyt megtestesítő 
pénzpiaci és befektetési eszközök 

Állampapírok, vállalati és hitelintézeti 
kötvények, jelzáloglevelek 
 

Pénzeszközök Folyószámlapénz, betét  

Várható 
hozamszint 

 

+++(3) 
Befektetési jegyek és egyéb kollektív 
befektetési értékpapírok 

Értékpapír alap által kibocsátott 
befektetési jegyek 

 

Kockázati szint 

++ (2) Egyéb eszközök 
Repó ügyletek 

Ajánlott minimális 
befektetési 
időtartam: 

1-3 év 

 
Befektetések földrajzi megoszlása 
(kitettsége) 

 

Befektetések szektorok szerinti 
megoszlása (kitettsége) 

 

Tőke-, ill. 
hozamgarancia 

nincs Magyarország Nem értelmezhető 

Tőke-, ill. 
hozamvédelem 

nincs 
Eszközallokáció 

Minimum Cél Maximum 

Alapkezelő 
 

Magyar állampapírok  és a magyar állam 
által garantált hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, repó ügyletek és a referencia 
indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő 
magyar értékpapírokba fektető kollektív 
befektetési értékpapírok  (kötvény alap, 
pénzpiaci alap, likviditási alap) 

0% 90% 100% 

Allianz Alapkezelő Zrt. 
 

Hitelviszonyt megtestesítő magyar vállalati, 
hitelintézeti értékpapírok, és jelzáloglevelek 

0%  10% 30% 

Referencia Index  

Folyószámlapénz, betét  0%  100% MAX 90% 

ZMAX 10% 



 

Az eszközalap eszközallokációja az alábbi feltételek 
fennállása esetén térhet el a cél értéktől:  
A befektetési politikában meghatározott Minimum és 
Maximum tartományban 

 Hozam maximalizálás érdekében, 

 Kockázatcsökkentés érdekében, 

 A likviditás biztosítása érdekében. 
 
Azon kollektív befektetési forma befektetési politikája, 
amelybe az eszközalap az eszközeinek legalább 50 
százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni 
jelentős részben megegyezik az eszközalap 
befektetési politikájával. A fentiek szerinti kollektív 

befektetési forma befektetési politikája elérhető a 
biztosító honlapján (www.allianz.hu), a Hungária Alap 
befektetési tájékoztató oldalain.    
 
Az eszközalap kezelőjének – a befektetési politikában 
meghatározott eszközallokáció megvalósítása 
érdekében – az alábbi ügyletek megvalósítására van 
lehetősége::  

 Értékpapír adás/vétel, 

 Betételhelyezés/feltörés, 

 Repó ügyletek, 

 Deviza eladás/vétel. 

 
 

„Profit” Részvény eszközalap 

 

Az eszközalap jellemzői Főbb eszközcsoportok    Értékpapírtípusok 

Devizanem HUF Részvények és egyéb tagsági jogot 
megtestesítő értékpapírok 

Részvények, egyéb részesedések 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kötvények, és más hitelviszonyt megtestesítő 
pénzpiaci és befektetési eszközök 

Állampapírok, vállalati és hitelintézeti 
kötvények, jelzáloglevelek 

Várható 
hozamszint 

 

++++(4) 
Befektetési jegyek és egyéb kollektív 
befektetési értékpapírok 

Értékpapír alap által kibocsátott 
befektetési jegyek 

 

Kockázati szint 

+++ (3) 
Pénzeszközök Folyószámlapénz, betétek 

Származtatott ügyletek 
Határidős ügyletek, opciók, 
csereügyletek 

Ajánlott minimális 
befektetési 
időtartam: 

5-10 év 

 

Befektetések földrajzi megoszlása 
(kitettsége) 

 

Befektetések szektorok szerinti 
megoszlása (kitettsége) 
 

Tőke-, ill. 
hozamgarancia 

nincs Magyarország Átfogó 

Tőke-, ill. 
hozamvédelem 

nincs 
Eszközallokáció: 

Minimum Cél Maximum 

Alapkezelő 
 
 

Részvények és egyéb tagsági jogokat 
megtestesítő értékpapírok, az ezekbe fektető 
kollektív befektetési értékpapírok , valamint a 
BUX indexre, illetve az indexkosárban 
szereplő értékpapírokra szóló származtatott 
ügylet 

0% 95% 100% 

Allianz Alapkezelő Zrt. 
 
 

 

Folyószámlapénz, betét, magyar állampapír, 
kollektív befektetési értékpapírok  (kötvény 
alap, pénzpiaci alap, likviditási alap)  5% 100% Referencia Index 

BUX 95% 

ZMAX 5% 

 
Az eszközalap célja: A részvényekbe történő 
befektetések révén középtávon az irányadó tőzsdeindex 
(BUX), illetve a kötvénybefektetések hozamánál 
nagyobb megtérülés biztosítása az eszközalapba 
fektetők számára.  
 

A megcélzott ügyfélkör: Azok a befektetők, akik a magas 
hozam elérése érdekében hajlandóak magas kockázat 
vállalására megtakarításuk befektetésekor. 
 
Az eszközalap befektetései révén a maximális 
jövedelmezőség elérésére a részvények megfelelő 
súlyozása, ágazati diverzifikációja (vagyis különböző 

http://www.allianz.hu/


 

ágazatokban tevékenykedő vállalatok részvényeibe 
való befektetés) mellett törekszik. 
Ennek megfelelően az eszközalap elsősorban a 
Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nagy likviditással és jó 
növekedési, jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező 
részvényekbe fektet. Emellett tartalmazhat néhány 
jelentős növekedéssel kecsegtető, a tőzsdén kívül 
forgalmazott részvényt, továbbá részvénybe fektető 
befektetési jegyeket, valamint a BUX indexre, illetve az 
indexkosárban szereplő értékpapírokra szóló 
származtatott ügyletet is. Amennyiben a piaci 
folyamatok indokolttá teszik, az egyébként kizárólag 
részvényekbe fektető eszközalap eszközeit 
állampapírokba, illetve egyéb pénzpiaci eszközökbe 
forgathatja át. Az eszközalap tartalmazhat 
folyószámlapénzt, betétet, magyar állampapírt, 
befektetési jegyet is (kötvény alap, pénzpiaci alap, 
likviditási alap).  
 
Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is 
megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit 
részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható 
hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési 
formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek 
befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik 
az eszközalap stratégiájával. A hatékony portfólió 
kialakítás érdekében az eszközalapban származtatott 
ügyletek is szerepelhetnek. 
 
A részvénypiac esetenkénti nagyarányú 
árfolyammozgását figyelembe véve az eszközalap 
közepesen alacsony kockázattal rendelkező 
befektetésnek minősül, így az eszközalap befektetési 
egységeinek árfolyama rövid- és középtávon is 
csökkenhet. A nagyobb kockázathoz azonban a 
biztonságos befektetési formáknál lényegesen nagyobb 
hozam elérésének lehetősége társul. 
 
Az eszközalap portfóliójával kapcsolatban az 
értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. 
Fedezeti, valamint arbitrázs célú ügyletek kötésére van 
lehetőség. 
 
Az eszközalap eszközallokációja az alábbi feltételek 
fennállása esetén térhet el a cél értéktől: A befektetési 
politikában meghatározott Minimum és Maximum 
tartományban 

 Hozam maximalizálás érdekében, 

 Kockázatcsökkentés érdekében, 

 A likviditás biztosítása érdekében. 
 
Azon kollektív befektetési forma befektetési politikája, 
amelybe az eszközalap az eszközeinek legalább 50 
százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni 
jelentős részben megegyezik az eszközalap 
befektetési politikájával. A fentiek szerinti kollektív 
befektetési forma befektetési politikája elérhető a 
biztosító honlapján (www.allianz.hu), a Hungária Alap 
befektetési tájékoztató oldalain.    
 
Az eszközalap kezelőjének – a befektetési politikában 
meghatározott eszközallokáció megvalósítása 

érdekében – az alábbi ügyletek megvalósítására van 
lehetősége:  

 Értékpapír adás/vétel, 

 Betételhelyezés/feltörés, 

 Származtatott ügyletek, 

 Deviza eladás/vétel. 

http://www.allianz.hu/


 

„Mérleg” Befektetési jegy eszközalap 

Az eszközalap jellemzői Főbb eszközcsoportok Értékpapírtípusok 

Devizanem HUF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kötvények, és más hitelviszonyt megtestesítő 
pénzpiaci és befektetési eszközök 

Állampapírok, vállalati és hitelintézeti 
kötvények, jelzáloglevelek 
 

  

Pénzeszközök Folyószámlapénz, betét  

Várható 
hozamszint 

 

++++ (4) 
Befektetési jegyek és egyéb kollektív 
befektetési értékpapírok 

Értékpapír alap által kibocsátott 
befektetési jegyek 

 

Kockázati szint 

+++ (3) Egyéb eszközök 
Repó ügyletek 

Ajánlott minimális 
befektetési 
időtartam: 

3-6 év 

 
Befektetések földrajzi megoszlása 
(kitettsége) 

 

Befektetések szektorok szerinti 
megoszlása (kitettsége) 

 

Tőke-, ill. 
hozamgarancia 

nincs Magyarország és Európa Átfogó 

Tőke-, ill. 
hozamvédelem 

nincs 
Eszközallokáció 

Minimum Cél Maximum 

Alapkezelő 
 

Magyarországon forgalomba hozott kollektív 
befektetési értékpapírok   

0% 90% 100% 

Allianz Alapkezelő Zrt. 
 

 

Folyószámlapénz, betét, magyar 
állampapírok 

 

10% 

 

 

 100% 

 

 

Referencia Index 

MAX 30% 

BUX 15% 

ZMAX 55% 

 
Az eszközalap célja: Az eszközalap célja, hogy az 
ügyfél helyett megoldja a különböző befektetési 
politikát folytató befektetési alapok közötti 
választást, s ennek segítségével érjen el 
kiegyensúlyozott hozamot. 
 
A megcélzott ügyfélkör: Azok a befektetők, akik 
mérsékelt kockázat mellett versenyképes piaci 
hozamot biztosítva szeretnék megtakarításaikat 
befektetni. 

Az eszközalap portfóliójába a Magyarországon 
sikeresen működő, ún. nyílt végű befektetési alapok 
jegyei kerülhetnek be. Így még szélesebb körű lesz az 
eszközalap kockázatának megosztása, hiszen a 
befektetési alapokon keresztül az ügyfélnek nemcsak 
magyar, hanem külföldi kötvényekbe és 
részvényekbe is lehetősége nyílik befektetni. Az 
eszközalap tartalmazhat folyószámlapénzt, betétet 
és magyar állampapírt is.  
 

Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is 
megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit 
részben vagy teljesen felhasználva – olyan 
megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív 
befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, 
amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben 
megegyezik az eszközalap stratégiájával.  
 
Az eszközalap kockázata közepesen alacsony, a 
mérsékelt, hosszú távon biztonságos befektetésnek 
számító kötvényalapok, illetve a részvénypiacok 
esetenkénti nagyarányú árfolyammozgása 
következtében jelentős kockázatúnak minősülő 
részvényalapok közé esik. 
Az eszközalap várhatóan az inflációt meghaladó 
hozamot érhet el. Az eszközalap hosszabb átlagos 
futamideje miatt azonban a kockázat magasabb a 
rövid lejáratú értékpapírokba fektető  
eszközalapokénál, így rövidtávon előfordulhat, hogy 
az eszközalap befektetési egységeinek árfolyama 
csökken.  



 

 
Az eszközalap portfóliójával kapcsolatban az 
értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. 
 
Az eszközalap eszközallokációja az alábbi feltételek 
fennállása esetén térhet el a cél értéktől:  
A befektetési politikában meghatározott Minimum és 
Maximum tartományban 

 Hozam maximalizálás érdekében, 

 Kockázatcsökkentés érdekében, 

 A likviditás biztosítása érdekében. 
 
Azon kollektív befektetési forma befektetési 
politikája, amelybe az eszközalap az eszközeinek 
legalább 50 százalékát meghaladó mértékben 
kíván befektetni jelentős részben megegyezik az 

eszközalap befektetési politikájával. A fentiek 
szerinti kollektív befektetési forma befektetési 
politikája elérhető a biztosító honlapján 
(www.allianz.hu), a Hungária Alap befektetési 
tájékoztató oldalain.    
 
Az eszközalap kezelőjének – a befektetési 
politikában meghatározott eszközallokáció 
megvalósítása érdekében – az alábbi ügyletek 
megvalósítására van lehetősége::  

 Értékpapír adás/vétel, 

 Betételhelyezés/feltörés, 

 Repó ügyletek, 

 Deviza eladás/vétel. 

 
„Ötvözet” Vegyes eszközalap 
 

Az eszközalap jellemzői Főbb eszközcsoportok    Értékpapírtípusok 

Devizanem HUF Részvények és egyéb tagsági jogot 
megtestesítő értékpapírok 

Részvények, egyéb részesedések 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kötvények, és más hitelviszonyt megtestesítő 
pénzpiaci és befektetési eszközök 

Állampapírok, vállalati és hitelintézeti 
kötvények, jelzáloglevelek 

Várható 
hozamszint 

 

++++ (4) 
Befektetési jegyek és egyéb kollektív 
befektetési értékpapírok 

Értékpapír alap által kibocsátott 
befektetési jegyek 

 

Kockázati szint 

+++ (3) 
Pénzeszközök Folyószámlapénz, betétek 

Származtatott ügyletek 
Határidős ügyletek, opciók, 
csereügyletek 

Ajánlott minimális 
befektetési 
időtartam: 

3-6 év 

 

Befektetések földrajzi megoszlása 
(kitettsége) 

 

Befektetések szektorok szerinti 
megoszlása (kitettsége) 
 

Tőke-, ill. 
hozamgarancia 

nincs Magyarország Átfogó 

Tőke-, ill. 
hozamvédelem 

nincs 
Eszközallokáció: 

Minimum Cél Maximum 

Alapkezelő 
 
 

Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő 
magyar vállalati, hitelintézeti értékpapírok és 
jelzáloglevelek, állam által garantált 
kötvények 

0% 60% 100% 

Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok 0% 30% 35% 

Kollektív befektetési értékpapírok 
  100% 

Allianz Alapkezelő Zrt. 
 
 

Folyószámlapénz, betét,  

 10% 100% 

Referencia Index 

http://www.allianz.hu/


 

MAX 60% 

BUX 30% 

ZMAX 10% 
Származtatott termékek nettósított kitettség 
értéke (kötvény és részvény alaptermékre) 

  10% 

 
Az eszközalap célja: Az eszközalap célja, hogy a 
kötvény-, részvény- és befektetési jegy 
eszközalapok előnyeit egyesítve átlagos kockázat 
mellett az inflációt meghaladó hozamot érjen el. 
 
A megcélzott ügyfélkör: Azok a befektetők, akik 
mérsékelt kockázat mellett az infláció feletti hozamot 
biztosítva szeretnék megtakarításaikat befektetni. 
.  
Az eszközalap befektetési politikájának 
középpontjában a befektetett tőke hosszú távú 
növelése áll, így ez az eszközalap az átlagos 
kockázat mellett átlagos hozam elérésével kecsegtet. 

A portfólió összetételét a gazdasági és az értékpapír-
piaci viszonyokhoz alkalmazkodva az alapkezelők 
határozzák meg, átvéve ezzel a befektetések 
kialakításának és folyamatos kezelésének gondját az 
ügyféltől. A befektetési céloknak megfelelően az 
eszközalapba kötvények, részvények, befektetési 
jegyek, valamint repo ügyletek és származtatott 
ügyletek kerülhetnek. Az eszközalap biztonsága 
érdekében abban meghatározott részt, minimum 
60%-ot kell kitennie a magyar állampapíroknak, repó 
ügyleteknek és a referencia indexük alapján 
hitelviszonyt megtestesítő magyar értékpapírokba 
fektető befektetési jegyeknek (kötvény alap, 
pénzpiaci alap, likviditási alap) együttvéve. A tagsági 
jogokat megtestesítő magyar értékpapírok,  és az 
ebbe fektető befektetési jegyek, valamint a BUX 
indexre, illetve az indexkosárban szereplő 
értékpapírokra szóló származtatott ügyletek aránya 
összesen maximum 35% lehet, míg hitelviszonyt 
megtestesítő magyar vállalati, hitelintézeti 
értékpapírokból és jelzáloglevelekből maximum 
100%-ot tartalmazhat az eszközalap. Az eszközalap 
tartalmazhat folyószámlapénzt és betétet is. 
 
Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is 
megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit 
részben vagy teljesen felhasználva – olyan 
megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív 
befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, 
amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben 
megegyezik az eszközalap stratégiájával.  
 

Az eszközalap kockázata közepesen alacsony, a 
mérsékelt, hosszú távon biztonságos befektetésnek 
számító kötvényalapok, illetve a részvénypiacok 
esetenkénti nagyarányú árfolyammozgása 
következtében jelentős kockázatúnak minősülő 
részvényalapok közé esik. 
Az eszközalap várhatóan az inflációt meghaladó 
hozamot érhet el. Az eszközalap hosszabb átlagos 
futamideje miatt azonban a kockázat magasabb a 
rövid lejáratú értékpapírokba fektető  
eszközalapokénál, így rövidtávon előfordulhat, hogy 
az eszközalap befektetési egységeinek árfolyama 
csökken. , Így az eszközalap befektetési egységeinek 
árfolyama rövid- és középtávon is csökkenhet.  
 
Az eszközalap portfóliójával kapcsolatban az 
értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. 
Fedezeti, valamint arbitrázs célú ügyletek kötésére 
van lehetőség. 
 
Az eszközalap eszközallokációja az alábbi feltételek 
fennállása esetén térhet el a cél értéktől:  
A befektetési politikában meghatározott Minimum és 
Maximum tartományban 

 Hozam maximalizálás érdekében, 

 Kockázatcsökkentés érdekében, 

 A likviditás biztosítása érdekében. 
 
Azon kollektív befektetési forma befektetési 
politikája, amelybe az eszközalap az eszközeinek 
legalább 50 százalékát meghaladó mértékben 
kíván befektetni jelentős részben megegyezik az 
eszközalap befektetési politikájával. A fentiek 
szerinti kollektív befektetési forma befektetési 
politikája elérhető a biztosító honlapján 
(www.allianz.hu), a Hungária Alap befektetési 
tájékoztató oldalain    
 
Az eszközalap kezelőjének – a befektetési 
politikában meghatározott eszközallokáció 
megvalósítása érdekében – az alábbi ügyletek 
megvalósítására van lehetősége::  

 Értékpapír adás/vétel, 

 Betételhelyezés/feltörés, 

 Repó ügyletek,, 

 Deviza eladás/vétel. 

 
 

 

http://www.allianz.hu/


 

A befektetéssel kapcsolatos kockázatok 
 
Kamatkockázat 
Az állampapírokba és más kamatozó eszközökbe 
történő befektetés esetében a már kibocsátott 
értékpapírok értékét a piaci hozamszint elmozdulása 
jelentős mértékben megváltoztathatja. A kamatszint 
emelkedése a kamatozó eszközök aktuális értékét 
csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó 
eszközöket tartalmazó eszközalapok 
teljesítményére. A hosszabb futamidejű eszközök 
értéke érzékenyebb a piaci kamatok változására, 
mint a rövid futamidejű eszközök értéke. 
 
Részvénykockázat 
A részvénypiacokat esetenként, főleg rövid távon 
nagy mértékű árfolyam-ingadozások jellemzik és a 
részvények árfolyama az egyedi vállalati események 
hatására is visszaeshet. Az árfolyamok csökkenése 
az eszközalap értékét is mérsékli. A részvényeken 
hosszabb távon a biztonságosabb eszközöknél 
magasabb hozam érhető el, azonban rövidebb 
távon számolni kell az árfolyamok esésével is, amely 
negatívan befolyásolja az eszközalap értékét.  
 
Visszafizetési kockázat 
Néhány esetben az eszközalapban lévő befektetési 
eszközök visszafizetése kockázatossá válhat, ha az 
eszközalap mögöttes alapja az elhelyezett 
befektetéseket a forgalmazás felfüggesztése, illetve 
megszüntetése miatt vagy más meghatározott okból 
nem képes visszaváltani. 
 
Ország- és politikai kockázat 
A hazai és nemzetközi gazdasági és politikai 
környezet jelentős hatással lehet az 
eszközalapokban lévő befektetési eszközök 
teljesítményére. Az egyes országok politikai 
stabilitása, helyzete megváltozhat. Az egyes 
országok kormányai hozhatnak olyan döntéseket, 
amelyek negatívan befolyásolhatják az adott ország 
gazdaságának szereplőit, így az általuk kibocsátott 
értékpapírok értékét is csökkenthetik, mely az 
eszközalapok értékének alakulását is befolyásolja.  
 
Hitelezési kockázat 
A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok esetében a betét-felvevő pénzintézetek, 
illetve értékpapír kibocsátók esetleges csődje, 
fizetésképtelensége szélsőséges esetben az 
eszközalap portfóliójában szereplő ezen eszközök 
értékének drasztikus csökkenéséhez, akár teljes 
megszűnéséhez vezethet. 
 
 
 

Partnerkockázat 
A befektetési tevékenységhez kapcsolódó 
tranzakciókban közreműködő partnerek által vállalt 
kötelezettségek nem, vagy nem teljes mértékű 
teljesítése következtében az ügylet meghiúsulhat, 
ezáltal veszteség keletkezhet, mely hátrányosan 
befolyásolhatja az eszközalapok értékét és 
árfolyamát. A partnerkockázat a megfelelő 
hitelkockázati minősítésű, illetve kellően megbízható 
partner kiválasztásával minimálisra csökkenthető. 
 
Koncentrációs kockázat 
A kevés számú egyedi instrumentumot tartalmazó 
eszközalap esetében az egyes befektetési eszközök 
árfolyamának változása nagyobb hatást gyakorol 
az eszközalap értékére, azaz a koncentrációs 
kockázat megemelkedik. A kockázat mérsékelhető a 
befektetési eszközök számának növelésével. Hasonló 
kockázatot jelent, ha az eszközalap befektetései egy 
kisebb földrajzi régióra, illetve az iparágak szűkebb 
körére koncentrálódnak. Ez a régió, illetve iparág-
specifikus eszközalapoknál a befektetési politikában 
is megjelenő, szándékos befektetési irányt is 
jelenthet, ebben az esetben a koncentrációs 
kockázat felvállalása az eszközalap célja. 
 
Inflációs kockázat 
Az infláció a befektetések reálhozamának mértékét, 
vagyis a befektetésnek a megszüntetés időpontjában 
fennálló vásárlóértékét teszi bizonytalanná. Hosszú 
távú befektetések esetén fokozottan tekintettel kell 
lenni az inflációnak a befektetés eredményét 
csökkentő hatására. 
 
Adózási kockázat 
A befektetési időtartama alatt a befektetési 
egységekhez kötött életbiztosításokra, valamint a 
befektetési eszközalapokra vonatkozó adózási 
szabályok esetleg kedvezőtlen irányba változhatnak. 
Ez hatással lehet az eszközalapokból származó, 
adóval csökkentett nettó kifizetések nagyságára.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Az egyes eszközalapokhoz kapcsolódó kockázatok 
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Kockázat típusa  Eszközalap rövidített neve 

 Ötvözet Mérleg Stabilitás Profit 

kamatkockázat  x x x   

részvénykockáza
t 

 x  x 
 

  x 

visszafizetési 
kockázat 

 X  x x    

ország- és 
politikai 
kockázat 

 X x x x 

hitelezési 
kockázat 

 x x x x 

partnerkockázat  x x x x 

koncentrációs 
kockázat 

      x 

inflációs 
kockázat 

 x x x x 

adózási kockázat  x x x x 
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