
Befektetési Alapok 

Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja  

Kiszámítható és könnyen hozzáférhető befektetési lehetőség hosszú távon! 

  

• Hazai alapok világában elsők között lehetséges euróban befektetni ingatlan alapok alapjába, 

• kis összeggel is elérhető, rugalmasan hozzáférhető, 

• vonzó, az euró pénzpiaci hozamokat meghaladó hozamlehetőség, mérsékelt kockázat 

vállalása mellett. 

  

Az Alap az euró betétekhez képest versenyképes hozamlehetőséget kínál, mérsékelt kockázat 

vállalása mellett. 

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson minél 

alacsonyabb kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési céljait ingatlanalapok által 

kibocsátott befektetési jegyek vásárlásával kívánja elérni. A magas fokú likviditás biztosítása 

érdekében az ingatlanalapokba történő befektetések mellett az Alap portfóliójában pénzpiaci 

eszközök is megtalálhatóak. 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető.  

A termék további előnye, hogy tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó 

Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Közvetett, ingatlanokba fektető alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év 

Névérték: 1 EUR 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2015. június 10. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: FHB Bank Zrt. 

Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
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http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint 

kockázati szintet határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

Nincs 
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 1 

év 

Minimum 2 

év 

Minimum 3 

év 

      X     

  

 

        

Vállalt kockázat* 

      alacsony kockázat                                                     magas kockázat 

      1        2         3         4        5         6          7 

     X         

 *Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes 

befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat. 

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos piaci és működési kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat   

  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap az 

ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos piaci és működési kockázatot hordoz magában. Az Alap 

múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményére, hozamára! 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely 

tőkeveszteséget is eredményezhet. 

Tájékozódjon a Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatos további 

információról, illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, 

illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az 

Alapról az Alap tájékoztatóiban. 

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Euroalap/tajekoztat-_kezelesi/Takar-k_FHB_Eur-_Alapok_Alapja_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Eur%C3%B3%20Ingatlan%20Alapok%20Alapja%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Euroalap/kiemeltbefinfo/Takar-k_FHB_Eur-_Ingatlan_Alapok_Alapja_KBI_160429/Takar%C3%A9kFHB%20Eur%C3%B3%20Ingatlan%20Alapok%20Alapja%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Euroalap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso


oldalán (www.diofaalapkezelo.hu)! 

 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltés. 

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap  

Részesedjen az ingatlanbefektetésekből származó hozamokból!  

 

• Kis összeggel is elérhető, 

• rugalmasan hozzáférhető, tárgy napos elszámolás 

• vonzó, a pénzpiaci alapok hozamait meghaladó hozamlehetőség. 

  

A középtávú megtakarítási lehetőségek iránt érdeklődő Ügyfeleink számára a Magyar Posta 

Takarék Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap 

vagy Alap) egy éves futamidejű állampapíroknál magasabb hozamlehetőséget kínál mérsékelt 

kockázat mellett. A kis összeggel is elérhető Alap rugalmasan, országszerte közel 1 000, a 

Takarék megtakarítási termékeket forgalmazó takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető. 

 

A termék további előnye, hogy Ügyfeleink befektetéseiket a forgalmazási idő alatt bármikor 

elhelyezhetik, visszaválthatják,megtakarításaikat tetszőleges összeggel növelhetik vagy 

csökkenthetik. 

Az Alap Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék 

Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel akár adóelőnyök és EHO-mentesség 

érhető el. 

  

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról és a nyugdíj-előtakarékossági számláról szóló jogszabály(ok)ban 

meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető 

egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. 

 

Az Alap kereskedelmi célú ingatlanokba, irodákba fektet, azzal a céllal, hogy hosszú távon 

minél nagyobb profitot érjen el azok hasznosításával, amelynek köszönhetően Ügyfeleinknek 

nem kell az ingatlanvásárláshoz egyébként szükséges nagy mennyiségű tőkével rendelkeznie 

ahhoz, hogy részesüljenek az ingatlanpiaci hozamokból. A magas fokú likviditás biztosítása 

érdekében az ingatlanbefektetések mellett az Alap portfóliójában pénzpiaci eszközök is 

megtalálhatóak. 

http://www.diofaalapkezelo.hu/
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/tajekoztat-_kezelesi/MPITA_tajekoztato_kez-szabb_141001/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Ingatlan%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20141001.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/tajekoztat-_kezelesi/MPITA_tajekoztato_kez-szabb_141001/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Ingatlan%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20141001.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Nyugdij_elotakarekossag/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


  

Alap fajtája: Közvetlenül ingatlanokba fektető alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum egy év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2014. március 17. 

  

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint 

kockázati szintet határozta meg:  

  

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs 
minimum 3 

hónap 

minimum 6 

hónap 

minimum 1 

év 

minimum 2 

év 

minimum 3 

év 

      X     

  

 

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat       magas kockázat 

       1           2            3               4           5            6         7 

     X         

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes 

befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

  

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos piaci és működési kockázat 

• Inflációs, kamatszint kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

 

Az Alap visszatekintő hozamának megtekintéséhez használja az Alap Alapkezelőjének 

honlapján elérhető hozamkalkulátort: HOZAMKALKULÁTOR 

  

http://www.diofaalapkezelo.hu/#%21/hozamkalkulator


Felhívjuk figyelmét, hogy a Hozamkalkulátor által szolgáltatott hozam adatok múltbeli, 

úgy nevezett visszatekintő hozamok, melyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli 

teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, változásra, illetve 

teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.Az Alap 

tőkevédelemmel és tőkegarancával nem rendelkezik. 

  

Tájékozódjon a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alappal kapcsolatos további információról, 

illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az 

Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az 

Alap tájékoztatóiban, portfólió jelentéseiben, éves és féléves jelentéseiben. 

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu)! 

 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: Erste Bank Zrt. 

Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

  

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlatnak, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

  

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap lakossági sorozat korábbi elnevezése Magyar Posta 

Takarék Ingatlan Alap. 

Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap  

Részesedjen a magyar kötvénypiac nyújtotta lehetőségekből! 

 

• Középtávú befektetési forma, 

• a hosszú lejáratú állampapírokkal versenyképes hozamlehetőség, 

• mérsékelt kockázat vállalása mellett. 

Az Alap jellemzően éven túli lejáratú állampapírokkal versenyképes hozamlehetőséget kínál, 

akár középtávon, mérsékelt kockázatvállalással, mivel a portfólió nagyrészt fix kamatozású 

magyar állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből és egyéb vállalati kötvényekből 

áll. 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/tajekoztat-_kezelesi/MPTIA_tajekoztato_kezszab_160118/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Ingatlan%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20%20Kezel%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat%2020160118.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/kiemeltbefinfo/MPTIA_KBI_141001.pdf
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/tajekoztat-_kezelesi/MPITA_tajekoztato_kez-szabb_141001/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Ingatlan%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20141001.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/mptia/tajekoztat-_kezelesi/MPITA_tajekoztato_kez-szabb_141001/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Ingatlan%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20141001.pdf


Az Alap megfelelő likviditást nyújt, rugalmasságát a portfólióban szereplő éven belüli, kis 

árfolyam-ingadozással rendelkező instrumentumok biztosítják. 

Az Alap célja, hogy a részletes befektetési politikájában rögzítettek szerint a hazai 

kötvénypiac termékeibe fektessen be, és a MAX Indexhez mint referencia index hozamához 

képest magasabb hozamot biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára. 

  

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. 

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési 

számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel 

adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Hosszú kötvényalap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+1 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 2 év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2000. január 6. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: FHB Bank Zrt. 

Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap befektetési politikája és elnevezése 2015. július 2. napjától megváltozott. A megadott 

adatok a változások előtti befektetési politika szerint működő Alap múltbéli teljesítményét 

tükrözik. Az Alap korábbi neve TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap volt. 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet 

határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs 
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 1 

év 

Minimum 2 

év 

Minimum 3 

év 

         x   

  

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Vállalt kockázat* 

  alacsony kockázat       magas kockázat   

1 2        3               4               5        6 7 

      X        

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat 

  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni 

teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is 

lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet. 

  

Tájékozódjon a Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alappal kapcsolatos további 

információról, illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, 

illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az 

Alapról az Alap tájékoztatóiban. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap  

Együtt mozgásban a piaccal a kiugróan magas hozamok eléréséért! 

 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Hosszu_Kotveny_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/MPT_Hossz-_K-tv-ny_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Hossz%C3%BA%20K%C3%B6tv%C3%A9ny%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Hosszu_Kotveny_Alap/productDescription/pageParagraphCollection/0/prodDescParagraphSystemCollection/02/text_files/file0/MPT_Hossz%C3%BA_K%C3%B6tv%C3%A9ny_Alap_KBI_160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Hosszu_Kotveny_Alap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/


• Kis összeggel is elérhető, 

• hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, 

• globális piacok mozgását követő befektetési stratégiával. 

  

Az elsősorban származtatott ügyletekbe és részvényekbe fektető, a globális piacok mozgását 

folyamatosan követő  Alap az állampapírok által biztosított hozamoknál akár lényegesen 

magasabb hozamlehetőséget biztosít. Az Alap a legtöbb piaci helyzetre rugalmas megoldást 

kínál. 

  

Az Alapot hosszú távú pénzügyi célokkal rendelkező, kockázatvállaló ügyfeleknek ajánljuk, 

akik az átlagost meghaladó hozam elérése érdekében, hosszabb távon képesek tolerálni a 

mérsékelt árfolyamveszteséget. 

Az Alap vagyonának nem származtatott eszközökbe fektetett része elsősorban a magyar állam 

által kibocsátott kamatozó eszközökbe, valamint jellemzően hazai vállalatok és hitelintézetek 

által kibocsátott kamatozó eszközökbe kerül befektetésre. 

 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. 

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési 

számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel 

adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Származtatott alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 2 év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2012. december 14. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: FHB Bank Zrt. 

Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap 2015. július 7. napi nyilvánossá alakításával együtt megváltozott a neve és a 

befektetési politikája is. A megadott adatok a változások előtti befektetési politika szerint 

működő Alap múltbéli teljesítményét tükrözik. A TAKARÉK FHB Származtatott Befektetési 

Alap korábbi neve Theta Plus Származtatott Befektetési Alap volt. 

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati 

szintet határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs 
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 1 

év 

Minimum 2 

év 

Minimum 3 

év 

        X   

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat       magas kockázat 

1 2       3            4            5         6      7   

         X     

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat 

• Származtatott ügyletek kockázat 

  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni 

teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is 

lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet. 

  

Tájékozódjon a Takarék FHB Származtatott Alappal kapcsolatos további információról, illeve 

a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az Alaphoz 

tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az Alap 

tájékoztatóiban. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Szarmaztatott_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takar-k_FHB_Sz-rmaztatott_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Sz%C3%A1rmaztatott%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Szarmaztatott_Alap/kiemeltbefinfo/Takar-k_FHB_Sz-rmaztatott_Alap_KBI_160429/Takar%C3%A9k%20FHB%20Sz%C3%A1rmaztatott%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Szarmaztatott_Alap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/


 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap  

Versenyképes, a lekötött betétekhez hasonlítható hozam, alacsony kockázat vállalása mellett! 

 

• Alacsony kamat- és árfolyamkockázat, 

• a befektetett eszközök által biztosított kiszámítható árfolyam-alakulás, 

• betétekhez hasonló rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési forma. 

  

Az Alap a lekötött bankbetétekkel versenyképes hozamlehetőséget biztosít rövid távon is. 

Alacsony kockázati besorolású, mivel alapvetően forint pénzpiaci eszközökbe fektet. 

Határozatlan futamidejű befektetés, amelynek nincs lejárata, így a betétek lejárat előtti 

feltörése esetén elszenvedett esetleges kamatveszteséggel sem kell számolnia. 

Az Alap célja, hogy kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon 

visszaváltható befektetési formát biztosítson, amely jellemzően magas likviditású, és alacsony 

kockázatú rövid lejáratú eszközök (általában bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, 

állampapírok) segítségével lehetővé teszi a tetszőleges időtartamú, bankbetétekkel 

versenyképes hozamú befektetést. Az Alap pénzügyi célja tőkenövekedés elérése. Az Alap 

referencia indexe 100% ZMAX index. 

 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. 

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési 

számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel 

adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Pénzpiaci alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: -  

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2013. november 19. 

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap befektetési politikája és elnevezése 2015. július 1. napjától megváltozott. A megadott 

adatok a változások előtti befektetési politika szerint működő Alap múltbéli teljesítményét 

tükrözik. Az Alap korábbi neve Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap volt. 

  

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet 

határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs 
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 1 

év 

Minimum 2 

év 

Minimum 3 

év 

x            

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat       magas kockázat 

1 2       3             4             5         6       7     

 x             

  

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

  

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat 

  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni 

teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is 

lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet. 



  

Tájékozódjon a Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alappal kapcsolatos további információról, 

illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az 

Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az 

Alap tájékoztatóiban. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

  

Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap  

Rugalmasan hozzáférhető megtakarítás versenyképes hozammal! 

 

• Középtávú, éven túli megtakarítási termék, 

• vonzó hozamlehetőség, 

• mérsékelt kockázat vállalása mellett. 

  

Az Alapon keresztül akár kis összegű, középtávú (éven túli) befektetés esetén is részesülhet a 

globális tőkepiaci mozgások nyújtotta hozamlehetőségekből. Az Alapkezelő befektetési 

politikája alapján, a származékos ügyletkötések során vételi és eladási pozíciókat egyaránt 

felvehet, így az Alap nemcsak a tőkepiaci hozamemelkedést, hanem a csökkenést is ki tudja 

használni. 

Az Alap célja mérsékelt kockázat vállalása mellett a minél magasabb hozam elérése hosszabb 

távon. A vállalt kockázatokat korlátozza, hogy a teljes nettó tőkeáttétel nem haladhatja meg az 

Alap nettó eszközértékének a kétszeresét. 

Az Alap célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló RMAX indexnél magasabb hozam 

elérése hosszú távon, többlet kockázatok vállalásával, akár spekulatív származtatott ügyletek 

segítségével. Az Alapkezelő célja egy több eszközcsoport elemből álló portfólió kialakítása, 

amelynek súlyát dinamikusan alakíthatja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. 

Alap befektetési célpontjai lehetnek állampapírok, vállalati kötvények, hazai és nemzetközi 

részvények, devizában kibocsátott eszközök és származékos ügyletek is. 

 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Penzpiaci_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/MPT_Penzpiaci_Alap_kezelesi_szabalyzat_160329/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20P%C3%A9nzpiaci%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Penzpiaci_Alap/kiemeltbefinfo/MPT_P-nzpiaci_Alap_KBI_160429/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20P%C3%A9nzpiaci%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Penzpiaci_Alap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso


A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési 

számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel 

adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető abszolút hozamú alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2009. július 9. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap befektetési politikája és elnevezése 2015. június 26. napjától megváltozott. A 

megadott adatok a változások előtti befektetési politika szerint működő Alap múltbéli 

teljesítményét tükrözik. Az Alap korábbi neve TakarékInvest Abszolút Hozamú Származtatott 

Befektetési Alap volt. 

 Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet 

határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs 
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 1 

év 

Minimum 2 

év 

Minimum 3 

év 

       x     

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat       magas kockázat 

1 2      3             4             5       6 7 

     X         

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat 

• Származtatott ügyletek kockázat 

  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni 

teljesítményére, hozamára. Az Alap származtatott ügyletekbe is fektető befektetési alap, a 

származtatott ügyletek révén felvehető piaci nettó pozíciók összértéke nem haladhatja meg az 

Alap saját tőkéjének kétszeresét. 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár 

tőkeveszteséget is eredményezhet. 

  

Tájékozódjon a TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Alappal kapcsolatos további 

információról, illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, 

illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az 

Alapról az Alap tájékoztatóiban. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap  

A piacot dinamikusan követő befektetés, középtávú pénzügyi céljai megvalósításához! 

 

• Állampapírokból és kötvényekből felépített portfólió, 

• a betétekhez képest versenyképes hozammal rendelkező befektetési lehetőség, 

• mérsékelt kockázat vállalása mellett. 

Az Alap a betétekhez képest versenyképes hozamlehetőséget kínál, mérsékelt kockázat 

vállalása mellett. Elsősorban állampapírokból, jelzáloglevelekből és egyéb hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokból álló befektetési eszköz középtávú pénzügyi célok 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Abszolut_Hozamu_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takarek_FHB_Abszolut_Hozamu_Alap_kezelesi_szabalyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Abszol%C3%BAt%20Hozam%C3%BA%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Abszolut_Hozamu_Alap/kiemeltbefinfo/Takarek_FHB_Abszolut_Hozamu_Alap_KBI_160429/Takar%C3%A9k%20FHB%20Abszol%C3%BAt%20Hozam%C3%BA%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Abszolut_Hozamu_Alap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/


megvalósításához. 

Az Alapban elhelyezett megtakarítás a rövid lejáratú betétekhez hasonlóan könnyen és 

gyorsan hozzáférhető. 

Az Alap célja, hogy éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára a rövid lejáratú 

állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az 

Alap jellemzően likvid és alacsony kockázatú forint eszközök segítségével alakítja ki 

portfólióját a stabil tőkenövekedés érdekében. Ezen felül a befektetési stratégiában 

megengedett, hogy devizában denominált rövid lejáratú és magas likviditású eszközökbe is 

fektessen. 

 

 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket 

forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. 

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési 

számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel 

adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. 

 

Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok 

Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben 

változhat. 

  

Alap fajtája: Rövid kötvényalap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+1 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év  

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2013. szeptember 18. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: FHB Bank Zrt. 

Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap befektetési politikája és elnevezése 2015. július 10. napjától megváltozott. A 

megadott adatok a változások előtti befektetési politika szerint működő múltbéli 

teljesítményét tükrözik. Az Alap korábbi neve FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap 

volt. 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati 

szintet határozta meg: 

Javasolt minimális befektetési idő 

nincs Minimum 3 Minimum 6 Minimum 1 Minimum 2 Minimum 3 

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


hónap hónap év év év 

 
     X     

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat       magas kockázat 

1 2       3            4           5       6  7 

    X         

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.  

Az Alapra ható főbb kockázatok: 

• Gazdasági, politikai kockázat 

• Hitel kockázat 

• Partner kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni 

teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is 

lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet. 

  

Tájékozódjon a Takarék FHB Rövid Kötvény Alappal kapcsolatos további információról, 

illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az 

Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az 

Alap tájékoztatóiban. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

 

http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Rovid_Kotveny_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takar-k_FHB_R-vid-K-tv-ny_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20R%C3%B6vid%20K%C3%B6tv%C3%A9ny%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat%20.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Rovid_Kotveny_Alap/kiemeltbefinfo/Takar-k_FHB_R-vid_K-tv-ny_Alap_KBI_160429/Takar%C3%A9k%20FHB%20R%C3%B6vid%20K%C3%B6tv%C3%A9ny%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok/Rovid_Kotveny_Alap.html#kondiciok-es-dijak
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/


Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési 

alap  

Részesedjen a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta lehetőségekből! 

 

 Részesedjen a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta lehetőségekből! 

 magas hozamlehetőség, átlagosnál magasabb kockázat vállalása mellett, 

 hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, 

 kis összeggel is elérhető befektetési forma. 

Miért lehet megfelelő az Alap az Ön számára? 

 Az Alap alapvetően külföldi részvényekbe fektet, amelyek az átlagosnál magasabb 

kockázat vállalása mellett magas hozamlehetőséget biztosíthatnak. 

 Befektetésén keresztül részesedhet a globális részvénypiac vezető vállalatainak 

teljesítményéből. 

 Határozatlan futamidejű befektetés, amelynek nincs lejárata, forgalmazási időben 

Ön könnyen hozzájuthat befektetett pénzeszközeihez és annak hozamaihoz. 

 Rugalmasan, országszerte több mint 1100 megtakarítási terméket forgalmazó 

takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető. 

 Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék 

Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-

mentesség érhető el.(1)  

  

TF Apollo Részvény Alap főbb adatai: 

Alap fajtája: Részvényalap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+3 nap  

Futamideje: Határozatlan  

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 3 év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2016. január 13. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap Vezető Forgalmazója, a Takarékbank Zrt. felhívja a figyelmét, hogy az Alap az 

átlagosnál magasabb kockázattal rendelkezik.(2) 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet 

határozta meg: 

  

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Nyugdij_elotakarekossag/nyesz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


Javasolt minimális befektetési idő 

 nincs             
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 

1 év 

Minimum 

2 év 

Minimum 

3 év 

           X   

  

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat                                          magas kockázat 
   

          1     2    3 4 5 6 7 
   

         X     
   

  

  

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat. 

Az Alap befektetési célja és hozama 

 

Az Alap célja, hogy egy alapvetően külföldi részvényekből összeállított értékpapír-portfólió 

teljesítményével kihasználja a globális részvénypiac mozgásait, és közép- illetve hosszú távon 

versenyképes hozamot biztosítson a befektetők részére, a részvény-portfólióval együtt 

járó,átlagosnál magasabb kockázatvállalási szint mellett. Alapvető cél az Alap referencia-

indexének felülteljesítése, amelynek összetétele: 45% S&P500 index* + 45% Euro Stoxx 50 

index** + 10% RMAX index*** (az indexek forintban mérve)) 

* Amerikai iránymutató részvényindex 

** Európai iránymutató részvényindex 

*** A 3 hónap és 1 év közötti futamidejű állampapírok árfolyam-mozgásának tükrözése, amit 

az ÁKK tesz közzé napi szinten. 

HOZAMKALKULÁTOR 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hozamkalkulátor által szolgáltatott hozam adatok múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, melyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli 

teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, változásra, illetve 

teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 

  

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az 

Alap jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak 

változására, illetve az Alap teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 

http://www.diofaalapkezelo.hu/#%21/hozamkalkulator


Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár 

tőkeveszteséget is eredményezhet. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési 

Szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek. Az Alappal kapcsolatos 

kockázati tényezőket az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alap Tájékoztatója, 

portfoliójelentése, éves, féléves jelentései és a Kiemelt Befektetői Információ a forgalmazási 

helyeken is elérhetőek. 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem 

felkeltése. 
  

1, Az adóelőny és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós 

befektetési számláról és a nyugdíj-előtakarékossági számláról szóló vonatkozó 

jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, 

valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. 

2, A Takarékbank Zrt., mint Forgalmazó által alkalmazott MiFID besorolást a Befektetési 

Üzletszabályzat részét képező Termékkatalógus tartalmazza. 

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési alap  

Részesedjen a kötvény- és részvénypiaci hozamokból egyaránt, akár egyetlen befektetési 

termék segítségével! 

 

 a mindenkori piaci környezethez igazodó, széles körben diverzifikált portfólióval 

rendelkező befektetési lehetőség, 

 közép- és hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, 

 kis összeggel is elérhető befektetési forma. 

Miért lehet megfelelő az Alap az Ön számára? 

 A bankbetéteknél és a rövid lejáratú állampapíroknál magasabb hozam elérésére 

törekvő ügyfelek pénzügyi céljainak megvalósításához, akik ennek érdekében az 

említett termékek kockázatánál magasabb kockázatot is hajlandóak és képesek 

vállalni. 

 Az Alap az eszközeit széles körben diverzifikálhatja, ezzel rugalmasan képes 

alkalmazkodni a mindenkor aktuális piaci környezethez.  

http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.diofaalapkezelo.hu/
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Apollo/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takar-k_FHB_Apollo_R-szv-ny_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Apollo%20Sz%C3%A1rmaztatott%20R%C3%A9szv%C3%A9ny%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Apollo/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takar-k_FHB_Apollo_R-szv-ny_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Apollo%20Sz%C3%A1rmaztatott%20R%C3%A9szv%C3%A9ny%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Apollo/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/Takar-k_FHB_Apollo_R-szv-ny_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160329/Takar%C3%A9k%20FHB%20Apollo%20Sz%C3%A1rmaztatott%20R%C3%A9szv%C3%A9ny%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapokportfoliojel/Apollo/Takar-k-FHB-Apollo-Sz-rmaztatott-R-szv-ny-Befektet-si-Alap-2016-m-rcius/Takar%C3%A9k%20FHB%20Apollo%20Sz%C3%A1rmaztatott%20R%C3%A9szv%C3%A9ny%20Befektet%C3%A9si%20Alap%20portf%C3%B3li%C3%B3jelent%C3%A9s%202016%20m%C3%A1rcius.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Apollo/kiemeltbefinfo/Takar-k_FHB_Apollo_R-szv-ny_Alap_KBI_160506/Takar%C3%A9k%20FHB%20Apollo%20Sz%C3%A1rmaztatott%20R%C3%A9szv%C3%A9ny%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160506.pdf


 Határozatlan futamidejű befektetés, amelynek nincs lejárata, forgalmazási időben, 

a teljesítési idő függvényében Ön könnyen hozzájuthat befektetett pénzeszközeihez és 

annak hozamaihoz. 

 Rugalmasan, országszerte több mint 1100 megtakarítási terméket forgalmazó 

takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető. 

 Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék 

Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-

mentesség érhető el. (1) 

Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap főbb adatai: 

Alap fajtája: Kiegyensúlyozott vegyes alap 

Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű 

Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap 

Futamideje: Határozatlan 

Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év 

Névérték: 1 Ft 

Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2016. február 15. 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Letétkezelő: FHB Bank Zrt. 

Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet 

határozta meg (2): 

Javasolt minimális befektetési idő 

 nincs             
Minimum 3 

hónap 

Minimum 6 

hónap 

Minimum 

1 év 

Minimum 

2 év 

Minimum 

3 év 

      X        

  

Vállalt kockázat* 

alacsony kockázat                                          magas kockázat 
   

          1    2    3 4 5 6 7 
   

               X         
   

  

  

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb 

kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent 

kockázatmentes befektetést! 

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat. 

Az Alap befektetési célja és hozama 

http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Nyugdij_elotakarekossag.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html


 

Az Alap célja, hogy egy mérsékelt részvényarányú, konzervatívan kezelt, kiegyensúlyozott 

vegyes alapon keresztül a befektetőknek közép távú befektetési lehetőséget kínáljon. 

 

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak 

átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig 

alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati 

kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. 

Az Alap visszatekintő hozamának megtekintéséhez használja az Alap Alapkezelőjének 

honlapján elérhető hozamkalkulátort: 

  

HOZAMKALKULÁTOR 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hozamkalkulátor által szolgáltatott hozam adatok múltbeli, úgy 

nevezett visszatekintő hozamok, melyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli 

teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, változásra, illetve 

teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.  

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap likviditási, 

devizaárfolyam, származtatott termékekből eredő, valamint nemzetközi tőkepiaci 

kockázatokat hordozza. 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó 

dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon 

(www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő 

oldalán (www.diofaalapkezelo.hu). 

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési 

Szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek. Az Alappal kapcsolatos 

kockázati tényezőket az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alap Tájékoztatója, 

portfoliójelentése, éves, féléves jelentései és a Kiemelt Befektetői Információ a forgalmazási 

helyeken is elérhetőek. 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 

ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem 

felkeltése. 
  

(1) Az adóelőny és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a 

tartós befektetési számláról és a nyugdíj-előtakarékossági számláról szóló vonatkozó 

jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, 

valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. 

(2) A Takarékbank Zrt., mint Forgalmazó által alkalmazott MiFID besorolást a Befektetési 

Üzletszabályzat részét képező Termékkatalógus tartalmazza. 

http://www.diofaalapkezelo.hu/#%21/hozamkalkulator
http://www.megtakaritasok.takarek.hu/
http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu.html#atm-es-fiok-kereso
http://www.diofaalapkezelo.hu/
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Harmonia_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/MPT_Vegyes_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160509/MPT_Vegyes_Alap_kezel%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_160509.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Harmonia_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/MPT_Vegyes_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160509/MPT_Vegyes_Alap_kezel%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_160509.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Harmonia_Alap/tajekoztato_es_kezelesi_szabalyzat/MPT_Vegyes_Alap_kezel-si_szab-lyzat_160205/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Harm%C3%B3nia%20Vegyes%20Alap%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9s%20Kezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapokportfoliojel/MPT-Harm-nia-Vegyes-Alap/Magyar-Posta-Takar-k-Harm-nia-Vegyes-Bef-Alap-2016-m-rcius/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Harm%C3%B3nia%20Vegyes%20Alap%20portf%C3%B3li%C3%B3jelent%C3%A9s%202016%20m%C3%A1rcius.pdf
http://www.takarekinvest.hu/dms/takarekinvest/hu/dokumentumok/alapok/Harmonia_Alap/kiemeltbefinfo/MPT_Harmonia-Vegyes_Alap_KBI_160429/Magyar%20Posta%20Takar%C3%A9k%20Harm%C3%B3nia%20Vegyes%20Alap%20Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k%2020160429.pdf
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Bef-USZ.html
http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Bef-USZ.html


 


