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A termék leírása, bemutatása 

A nyíltvégű alapok esetében a befektetési jegyek a jegyzési időszak lezárását 

követően folyamatosan vásárolhatók, illetve visszaválthatók. A nyíltvégű alapok 

forgalmazása a hivatalos forgalmazási napokon az adott napra kiszámított és publikált 

egy jegyre jutó nettó eszközértéken történik. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 

megmutatja az alap vagyonát az alapot terhelő költségek levonását követően. 

A nyíltvégű alapokat általában határozatlan időre bocsátják ki, azonban az Alapkezelő 

az alapok befektetési politikájával összhangban meghatároz egy ajánlott minimum 

befektetési időtávot, ami előtt nem célszerű visszaváltani a befektetési jegyeket. A 

minimum ajánlott befektetési időtáv összhangban van az alap befektetési politikájának 

kockázatosságával, tehát annál hosszabb az ajánlott tartási időszak, minél 

kockázatosabb eszközökbe fektet az alap. 

A befektetési politikában kerülnek lefektetésre azok a célok, illetve szabályok, amelyek 

alapján az alap vagyona befektetésre kerül. Az Alapkezelő a befektetési politikában 

határozza meg az elérendő célt, az elért teljesítmény a referenciahozammal kerül 

összehasonlításra. 

A nyíltvégű alapok által követett befektetési politika szerint több típust különböztetünk 

meg, pl. likviditási, pénzpiaci, kötvény, részvény, vegyes, illetve abszolút hozamú 

alapokat. Az abszolút hozamú alapok – a vonatkozó kormányrendeletben, valamint az 

alapok kezelési szabályzataiban előírt, illetve meghatározott befektetési szabályok 

betartása mellett – bármilyen eszköztípust tarthatnak a meghatározott hozamcél 

elérése érdekében.  

Vannak alapok, amelyek közvetlenül fektetnek kötvényekbe, részvényekbe, különböző 

derivatív eszközökbe, de léteznek úgynevezett alapok alapja konstrukcióban működő 

alapok is, amelyek más befektetési alapok jegyeit vásárolják.  

Általában a befektetési alapok nem nyújtanak sem tőke-, sem hozamgaranciát, viszont 

léteznek speciális tőkegarantált, vagy tőkevédett alapok, amelyek a kezelési 

szabályzatukban mutatják be a garancia, illetve a védelem feltételeit. Az Alapkezelő 

által kezelt alapok nem rendelkeznek sem tőke-, sem hozamvédelemmel. 

Megkülönböztetünk továbbá hozamfizető, illetve a nyereséget újra befektető alapokat. 

Magyarországon a hozamot nem fizető alapok az elterjedtebbek, ezek az alapok nem 

fizetnek hozamot a tőkenövekmény terhére, azaz az elért nyereség a befektetési 

politikának megfelelően újrabefektetésre kerül. A befektetési jegyek tulajdonosai az 

elért hozamot a befektetési jegyek visszaváltásával realizálhatják. 



Hozamfizető alapok esetében az alapok az adott időszak alatt (pl. évente) megtermelt 

hozamot a forgalmazón keresztül fizetik ki a befektetési jegyek tulajdonosainak. Az 

Alapkezelő által kezelt alapok egyike sem fizet hozamot a tőkenövekmény terhére.  

Az Alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni 

teljesítményre, hozamra.  

Az Alapkezelő által kezelt alapok tájékoztatói, kezelési szabályzatai, valamint árfolyam 

és nettó eszközérték adatai megtalálhatók a www.dialoginvestment.hu honlapon. 

A Concorde Értékpapír Zrt. által forgalmazott alapok listája, illetve a termékismertetők 

és az árfolyamadatok megtalálhatók a forgalmazó www.cd.hu oldalán.  

A Raiffeisen Bank által forgalmazott alapok listája, illetve termékismertetők és az 

árfolyamadatok megtalálhatók a forgalmazó www.raiffeisen.hu oldalán. 

Díjak 

A befektetőket a következő közvetlen díjak terhelhetik:  

 Vételi-és visszaváltási jutalék, a forgalmazók (Concorde Értékpapír Zrt., 

Raiffeisen Bank Zrt.) mindenkor hatályos hirdetménye szerint.  

 A forgalmazók mindenkor hatályos hirdetménye szerint rögzített egyéb díjak, 

jutalékok: letéti díj, készpénzfelvétel díja, értékpapír transzfer díja, 

számlevezetéssel kapcsolatos díjak, jutalékok. 

Az egyéb közvetlen díjak, jutalékok mértékéről a forgalmazók (Concorde Értékpapír 

Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.) mindenkor hatályos hirdetményeiből tájékozódhat a 

befektető.  

A befektetőket közvetetten a befektetési alapok folyó díjterhelési mutatója terheli. Az 

alapok folyó díjterhelési mutatóinak százalékban kifejezett nagyságát az alapok 

kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentuma tartalmazza, amelyek 

megtalálhatók mind a forgalmazók közzétételi helyein (www.cd.hu, és 

www.raiffeisen.hu), mind az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu).  

Adózási szabályok 

A nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek hozama – kivéve, ha tartós 

befektetésből származó jövedelem – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. (SZJA) törvény alapján kamatjövedelemnek minősül. A kamatjövedelmet 

személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A kamatjövedelem után fizetendő 

adó mértéke jelenleg 15 %, amit a kifizető von le a visszaváltáskor történő kifizetéssel 

egy időben. Az adóügyi elszámolás és az adóügyi következmények mindenkor csak 

az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetők meg, amelyek a jövőben változhatnak.    

A termékekben rejlő kockázatok 

A nyíltvégű befektetési alapok komplexitása miatt fontos a termékekben rejlő 

kockázatok feltárása, megismerése. Az alapokban rejlő kockázatok bemutatása 

megtalálható az adott alap Kezelési Szabályzatában, amely elérhető a forgalmazók 

oldalán (www.cd.hu, www.raiffeisen.hu), valamint az Alapkezelő honlapján 
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(www.dialoginvestment.hu). A Kiemelt befektetői információkat tartalmazó 

dokumentumokban további információk találhatók a kockázatokról.  

 

Fontos információk 

További fontos információk találhatók az adott befektetési alap Tájékoztatójában, 

illetve a Kezelési Szabályzatában. Ezen dokumentumok aktuális változata, illetve az 

adott befektetési alapok féléves és éves jelentése elektronikusan elérhetők a 

forgalmazók oldalán (www.cd.hu, www.raiffeisen.hu), valamint az Alapkezelő 

honlapján (www.dialoginvestment.hu).  

Az egyes befektetési alapokra vonatkozó egyedi jellemzőket a kiemelt befektetői 

információk dokumentum, valamint az alapok havi jelentése mutatja be.  

 

  

http://www.dialoginvestment.hu/
http://www.cd.hu/
http://www.raiffeisen.hu/
http://www.dialoginvestment.hu/


1. számú melléklet 

Az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési politika szerinti, valamint kockázati 

besorolásának, továbbá SRRI, valamint folyó díjterhelési mutatóinak 

összefoglalása  

Alap neve 
Befektetési politika 

szerinti típusa 
SRRI mutató Kockázat mértéke 

Folyó díjterhelési 
mutató 

Dialóg EURÓ Alap Abszolút hozamú alap 4 Jelentős 3,12% 

Dialóg  Expander Alap Részvényalap 5 Magas 0,78% 

Dialóg Fókusz Alap Abszolút hozamú alap 5 Magas 0,67% 

Dialóg Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény alap 1 Alacsony 1,34% 

Dialóg Rövid Kötvény I 
sorozat 

Rövid kötvény alap 1 Alacsony 1,21% 

Dialóg Octopus Alap Abszolút hozamú alap 4 Jelentős 2,89% 

Dialóg Octopus EUR sorozat  Abszolút hozamú alap 4 Jelentős 2,89% 

Sovereign PB Alap Abszolút hozamú alap 4 Jelentős 1,67% 

Dialóg Konzervatív EURÓ 
Alap 

Részvényalap 4 Jelentős 0,93% 

Dialóg USD Alap Abszolút hozamú alap 4 Jelentős 1,08% 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


