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TERMÉKLAP 05 - Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap     5.sz. melléklet 

hatálybalépés napja: 2018. szeptember 14. 

A Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap jellemzői 

 

 Befektetési Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.  

 Forgalmazó: Magyar Posta Befektetési Zrt. (Vezető forgalmazó: Takarékbank Zrt.,) 

 Függő ügynök: Magyar Posta Zrt. 

 Letétkezelő: Takarékbank Zrt.  

 Típusa: nyilvános, nyíltvégű befektetési alap  

 Elszámolása: forgalmazási időn belül a megbízás megadásának napján (T nap), az aktuálisan érvényes 
árfolyamon. 

 Folyamatos forgalmazású befektetési alap. 

 A befektetési jegyekre a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein és az e-Befektetési szolgáltatáson minden 
forgalmazási napon adható vételi vagy visszaváltási megbízás a forgalmazási időszak alatt. 

 Devizaneme: HUF  

 Alapcímlet: 1 Ft  

 Ajánlott, minimum tartási idő: 1 hét. 

 Célpiac: minimum 1 hetes megtakarítást kereső devizabelföldi lakossági ügyfelek. 

 Minimum vásárolható/visszaváltható összeg: nincs.  

 Lejárat nélküli, határozatlan futamidejű befektetési forma. 

 Az Alap eszközeit elsősorban forintbetétekbe és rövid lejáratú állampapírokba fekteti, ezzel lehetőséget 
teremtve a rövid futamidő alatt elérhető versenyképes hozamokra. 

 Hozamfizetés: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes növekmény újrabefektetésre 
kerül. A Befeketők az eredményt a tulajdonukban lévő befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának 
különbözeteként realizálhatják a folyamatos forgalmazás során. 

 
Alacsonyabb kockázat                                                                                                                       Magasabb kockázat 
Alacsony várható hozam            Magasabb várható hozam 

    1    2    3    4    5    6    7 

Az Alap Kiemelt Befektetői Információk tájékoztatóban szereplő hozam/kockázati mutatója 1 (egy), azonban a skálán 
a legalacsonyabb szint sem jelent kockázatmentes befektetést! A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül 
marad változatlan, és idővel módosulhat. 

Kockázatok 

 Gazdasági, politikai kockázat  
A magyar és külföldi kormányzatok (és jegybankok) politikái és intézkedései – így különösen, de nem 
kizárólagosan a jegybanki alapkamat aktuális mértéke – jelentős hatással lehetnek az Alap eszközeinek 
hozamára. A kormányzati (és jegybanki) politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a 
befektetések hozamait is. A nettó eszközértéket és így a befektetési jegyek forgalmazási árfolyamát 
különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési 
mérleg alakulása.  

 Inflációs, kamatszint kockázat  
Szezonális hatások igen gyakran jelentős ingadozásokat okoznak az inflációs indexben. Az infláció 
emelkedésével együtt járhat az MNB monetáris tanácsának kamatemelések irányába ható döntéseivel. Az 
eszközök értékeléséhez használt megemelkedett piaci kamatszint negatívan érintheti a fix kamatozású 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét.  

 Aktív befektetési politika kockázata  
Az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható 
jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika 
keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési 
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portfóliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci 
indexek teljesítményétől.  

 A befektetési jegyek visszaváltásának korlátozása  
A befektetési jegyeket a Forgalmazó folyamatosan forgalmazza. Ugyanakkor lehetnek olyan esetek, amikor 
a forgalmazás időleges felfüggesztésére kerül sor a Kezelési Szabályzatban, a vonatkozó törvényben 
megfogalmazott lehetőségek szerint, ami a Befektetők számára likviditási kockázatot jelent.  
Visszaváltáskor a Forgalmazó a kifizetéseket a hatályos jogszabályban meghatározott - a befektetési jegyek 
visszaváltására vonatkozó megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja közötti - időszakon 
belül az utolsó forgalmazási napon teljesíti. Az Alapkezelő a visszaváltási megbízás utolsó forgalmazási 
napnál korábbi teljesítéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.  

 Adókockázat  
A befektetési jegyekre, befektetési alapokra vonatkozó adózási szabályok kedvezőtlen irányban is 
változhatnak a jövőben.  

 Tőkepiaci ingadozások, árfolyamkockázat  
A tőkepiaci befektetések értéke a tőkepiacok jellegéből adódóan jelentősen ingadozhat, aktuális piaci 
értékük akár beszerzéskori értékük alá is csökkenhet, illetve szélsőséges esetben piaci értéküket akár teljes 
mértékben elveszíthetik. A nemzetközi tőkepiaci hangulat alapvetően meghatározza az értékpapírok és a 
származtatott termékek árfolyamalakulását is.  

 Devizaárfolyam-kockázat  
Az Alap eszközeit különböző országok egymástól eltérő devizanemekben denominált értékpapírjaiba 
fektetheti, ennek következtében az Alap eszközeinek forintban kifejezett értéke az egyes devizák 
keresztárfolyamainak változásától függően változhat, ami hat a befektetési jegyek árfolyamára is.  

 Befektetési kockázat  
Az Alapkezelő a jogszabályi előírások, illetve jelen Kezelési Szabályzat figyelembevételével saját belátása 
szerint állítja össze az Alap portfólióját. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetési döntés előtt 
részletes elemzést hajt végre, nincs arra garancia, hogy a piaci folyamatok az Alapkezelő várakozásainak 
megfelelően alakulnak, s így arra sem, hogy az Alap nem szenved árfolyamveszteséget. A befektetési jegy 
tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár es az Alapkezelőnek 
nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét vagy jövőbeni hozamát.  

 Kibocsátói kockázat  
Az Alap portfóliójában lévő értékpapírok kibocsátói rossz gazdasági eredményeket produkálhatnak, csőd 
vagy felszámolási eljárás alá kerülhetnek. Ennek következtében előfordulhat a kibocsátó részéről a fizetési 
kötelezettség elhalasztása, részben vagy egészben történő megtagadása, még szélsőségesebb esetben a 
fizetésképtelenség esete, ami az Alap portfólióját és nettó eszközértékét árfolyamveszteség vagy alacsony 
likvidációs érték formájában hátrányosan érintheti.  

 A befektetési eszközök likviditási kockázata  
Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt – a hozam és kockázat szempontjai mellett – 
mérlegeli az adott eszköz likviditási kockázatát is, de ez időről-időre változhat. Elképzelhető olyan eset, hogy 
az eszköz likviditási helyzetének romlása miatt az Alapkezelő csak a nyilvántartási értéke alatt képes azt 
értékesíteni, ami kedvezőtlenül hathat az Alap befektetési jegyeinek árfolyamára.  

 Partner kockázat  
Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben a közreműködő partnerek 
kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, akkor az hátrányosan befolyásolhatja a befektetési 
jegyek árfolyamát.  

 Származtatott ügyletekből fakadó kockázat  
Az Alap befektetései között – korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával – származtatott 
eszközök is szerepelhetnek, ezek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása 
rövid időn belül erősen visszaeshet, valamint jelentős tőkeáttétellel működnek. Ezért előfordulhat, hogy az 
Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott 
ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon előfordulhat, hogy egy 
termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok által indokolt szinttől. Tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az Alapnak a partner 
nemteljesítéséből eredő kockázatot is fel kell vállalnia.  
A fentieken túl bizonyos befektetési termékek, értékpapírok (pl.: átváltható, visszahívható, visszaváltható 
kötvények) beágyazott származtatott terméke(ke)t (opció(ka)t) tartalmazhatnak. A beágyazott opciók piaci 
értékváltozása hatással van az adott értékpapír és így az Alap befektetési jegyei értékének változására.  



 
      

      

     

 
                                             OLDAL: 3 / 5 

  
Magyar Posta Befektetési Zrt.  

 4. számú Hirdetmény  
 

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési Szabályzatban megfogalmazott 
befektetési célok elérése érdekében, fedezeti ügylet céljából köthet. A származékos ügyletek jellegüknél 
fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési 
formák, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki 
nem zárhatóak.  

 Fedezeti ügyletek kockázata  
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító 
– határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget is mutathat.  

 Negatív reálhozam kockázata  
A fogyasztói árindex emelkedése meghaladhatja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a 
befektetési jegyek nominális hozama alapvetően a pénzpiaci és állampapír-piaci hozamoktól függ, az Alap 
nominális teljesítménye egyes időszakokban az infláció alatt maradhat, ami a negatív reálhozam kockázatát 
hordozza magában.  

 A portfólióban található befektetési alapokból származó kockázat  
Az Alap portfóliójában található befektetési alapoknál a befektetési politikából eredő kockázatok érintik az 
Alapot. Az Alap által befektetési eszközként vásárolt befektetési alap befektetési politikájának megváltozása 
ugyanúgy kockázatot hordoz és hatással lehet az Alapra.  

 Nettó eszközérték számításából eredő kockázat  
Az Alapkezelő célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a 
lehető legpontosabban tükrözze a portfólió aktuális értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban 
előfordulhat, hogy azok utolsó elérhető piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem tükrözi az adott 
eszköz valós piaci értékét. Ebben az esetben – mivel a nettó eszközérték felül- vagy alulértékeltséget 
mutathat – a nettó eszközértéken való forgalmazás miatt a Befektetők által realizált hozam eltérhet az Alap 
portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától.  

 A letétkezelő kockázata  
Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A 
Letétkezelő a meghatározott jogszabályi előírásoknak és tőkekövetelményeknek megfelel, de sosem 
zárható ki a partnerkockázat lehetősége.  

 Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata  
Az Alap határozatlan időre jön létre, de az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével az Alapot határozott 
futamidejűvé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidő végén végelszámolással megszűnmegszűnik, 
ezért a Befektetők esetleg a tervezettnél korábban kénytelenek befektetési jegyeiket visszaváltani.  

 Az Alap megszűnésének kockázata  

Az Alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben a nettó eszközérték 3 hónapon keresztül, 

átlagosan nem éri el a 20 millió forintot. 

Költségek bemutatása és azok aránya az ajánlott befektetési időszak alatt 

 
A számítás az alábbi, tipikus ügyfél/befektetés jellemzőkkel történt: 
 

Befektetett összeg:  2.000.000 Ft 

Sorozat:  Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap 

Befektetés időtartama:  
1 hónap  

(vétel napja 2017.11.20, eladás napja 2017.12.20.) 

Hozam:  

-0,06% 

A hozam a fenti napokon érvényes nettó eszközérték alapján 
számított, NEM évesített hozam, mely a jövőbeni hozamokra 
nézve semmiféle garanciát nem jelent. 

Számlakivonat értesítési mód:  elektronikus 
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a) Szolgáltató által felszámított költségek, melyeket az ügyfélnek direkt módon kell kifizetnie, azok 
számláján terhelésre kerülnek.  

 

Hozam - 1.198 Ft  

Jutalék típusa Jutalék mértéke Számított jutalék 

    összeg 
% 

(hozam %-ában) 

Vételi jutalék 0 Ft 0 Ft 0,00% 

Visszaváltási jutalék 150 Ft 150 Ft -12,52% 

Számlavezetési díj 

- fix díj 100 Ft 200 Ft -16,69% 

- állományi díj 0,08% 133 Ft -11,13% 

Havi számlakivonat díja elektronikus vagy postai 0 Ft/ 150 Ft 0 Ft 0,00% 

Készpénzfelvételi költség 0 Ft 0 Ft 0,00% 

Készpénzbefizetés költsége 0 Ft 0 Ft 0,00% 

Összes költség   483 Ft -40,34% 

 

b) a Szolgáltató által felszámított költségek hozamra gyakorolt hatása (a befektetett öszeg arányában) 
 

 
 

ahol: 
Hozam: a befektetési jegy vételi és visszaváltáskori nettó eszközértéke alapján számított érték. 
Belépési költség: a befektetési jegy vételéhez kapcsolódó költségek, melyek az ügyfél számláján terhelésre kerülnek. 
Befektetési Szolgáltató folyamatos költség: a befektetés tartásához kapcsolódó költségek, jellemzően számlavezetési díj. 
Kilépési költség: a befektetési jegy visszaváltásához kapcsolódó költségek (jellemzően a visszaváltási jutalék) melyek az 

ügyfél számláján terhelésre kerülnek. 
Nettó hozam: a belépési, folyamatos és a kilépési költségekkel csökkentett hozam. 

 

Optimista várakozás:  jelentős eltérés a fent bemutatott %-os arányoktól nem várható. 
Pesszimista várakozás:  a hozam akár negatív is lehet, így a költségek magasabbak is lehetnek a hozamnál. 
 

- A számlavezetéshez kapcsolódó fix költségeket számlánként kell megfizetni, így többféle termék esetén a fix 
költségek a termékek között megoszlanak. 

- A táblázat és az ábra azokat a díjakat, jutalékokat tartalmazza, melyek a termék igénybevétele során minden 
esetben megfizetendőek. További szolgáltatás igénybe vétele esetén, további díj, jutalék, költség merülhet fel. A 
díjakat teljes körűen a Szolgáltató Üzletszabályzatának mindenkor hatályos 7. sz. melléklete, a Díjjegyzék 
tartalmazza. 

- A Szolgáltató fenntartja a díjak egyoldalú módosításának jogát az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, 
ezért a feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek és a Szolgáltató nem garantálja azok változatlanul maradását 

- A nettó eszközértéket a letétkezelő az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint naponta 
kiszámítja. A számítás egyszerűbb áttekinthetősége érdekében a jelen pontban a költségek számítása a 
bekerüléskori nettó eszközértéken történt. 

- A fizetendő kamatadó ezen felül kerül levonásra, azt a fenti grafikon nem tartalmazza. 

-0,0599% 

0,0000% 
0,0106% 0,0075% 

-0,0780% 

hozam belépési
költség

befektetési
szolgáltató
folyamatos

költség

kilépési
költség

nettó hozam
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c) a befektetési alap előállításával és kezelésével összefüggő minden költség és kapcsolódó díj, melyek a 

befektetési alapot terhelik, és NEM az ügyfél által elért hozamot csökkentik, így NEM az ügyfélnek kell 
direkt módon megfizetnie. 

 

Díj megnevezése 

Díj mértéke a nettó 
eszközérték százalékában 

(éves mérték) 

Díj mértéke a nettó 
eszközérték százalékában 
(1 hónapra számított, nem 

évesített mérték) 

Folyamatos költségek 0,70% 0,06% 

Alapkezelői díj 0,20% 0,02% 

Forgalmazói jutalék 0,14% 0,01% 

Letétkezelői díj 0,10% 0,01% 

Könyvelési, könyvvizsgálati díj 0,01% 0,00% 

Felügyeleti díj 0,025% 0,000% 

Kereskedési költségek 0,00% 0,00% 

Bankköltségek 0,00% 0,00% 

Különadó 0,05% 0,00% 

Egyéb költségek 0,00% 0,00% 

Eseti költségek (2016-os évben) 0,00% 0,00% 

 
A táblázatban feltüntetett díjak és költségek az alapkezelő által közzétett utolsó féléves jelentésben közzétett adatokon 
alapulnak, így a jövőre nézve becslésnek tekinthetőek. Az ügyfél befektetésének ideje alatt az alapkezelő által a kezelési 
szabályzatnak megfelelelően, ténylegesen alkalmazott díjakat és költségeket a jövőben közzétett alapkezelői jelentések 
fogják tartalmazni. 

 
Forgalmazói jutalék 

 

Díj, jutalék, költség Jutalék mértéke* 
Számított jutalék 

összege 

a Befektetési Alap a Forgalmazó Magyar Posta Befektetési Zrt. részére 0,14% 2 800 Ft 

ebből a Forgalmazó a Függő Ügynök Magyar Posta Zrt. részére 0,06% 1 204 Ft 

* A feltüntetett forgalmazói/közvetítői jutalék az adott év 12 hónapjára kiszámított forgalmazói jutalékok összege. A 
havi forgalmazói/közvetítői Jutalék számításának alapja a Forgalmazó ügyfeleinek az adott hónapban tulajdonában 
lévő, a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegy állomány havi átlagos nettó eszközértéke. A díjalap-számítás 
céljaira alkalmazott havi átlagos nettó eszközérték alatt, a Befektetési jegy állomány forgalmazási naponkénti nettó 
eszközértékei összegének egyszerű számtani átlaga értendő. A Befektetési jegy állomány forgalmazási naponkénti 
nettó eszközértéke, az adott forgalmazási napra számított egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték és a 
Forgalmazó által adott forgalmazási napon nyilvántartott Befektetési jegyek darabszámának szorzataként kerül 
meghatározásra. 
A fenti jutalékok részletezése az Ügyfél számára tájékoztató jellegű, azokat az Alapkezelő / Forgalmazó / Közvetítő 

egymás között számolja el. 

 

A feltüntetett költségek 2018. augusztus 01. napjától érvényesek. 


