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1. Alapadatok 

1.1. A CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja 
Megnevezése: CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja (a 

továbbiakban: Részalap) 
A Részalap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 

létrehozott 
A Részalap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható 
A Részalap futamideje: a Részalap 2015. június 22-től kezdődően határozatlan 

futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata 
Besorolása: hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes alap, ABAK-

irányelv alapján harmonizált befektetési alap 

1.2. Az alapkezelő 
Neve: Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át 

megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) (a 
továbbiakban: Alapkezelő) 

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

1.3. A forgalmazó 
Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

1.4. A letétkezelő 
Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

1.5. Forgalmazási helyek 
Neve: CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere 
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

1.6. A könyvvizsgáló 
Neve: Bertalan Zsuzsanna (Kamarai tagsági szám: MKVK-005611) 

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 
Székhelye: H-1132 Budapest, Váci út 20. 
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2. A befektetési eszközállomány összetétele 

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)

Saját tőke

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Darabszám

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított 

teljes mértéke*

Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer

Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer

Tényleges 100,00% 91,86% 100,00% 92,88%

Maximális 150,00% 150,00% 150,00% 150,00%

Alap devizaneme

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR

USD

Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya

db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF 584.050,50 EUR 10,4386% 1.328.032,50 EUR 15,1449%

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF 661.097,70 EUR 11,8156% - -

DB X-Trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 724.806,94 EUR 12,9542% - -

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term LTE Sub-fund Z 945.718,47 EUR 16,9025% - -

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 661.568,75 EUR 11,8240% - -

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 648.932,96 EUR 11,5982% - -

IShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF - - 1.172.790,60 EUR 13,3745%

Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF - - 1.198.340,63 EUR 13,6659%

IShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF - - 1.028.151,40 EUR 11,7250%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 

aránya
18.862,20 EUR 0,3360% 58.133,85 EUR 0,6586%

I/1. Hitelállomány 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

I/2. Egyéb kötelezettségek 18.862,20 EUR 0,3360% 58.133,85 EUR 0,6586%

I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli 

aránya
5.613.992,36 EUR 100,0000% 8.826.986,76 EUR 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 526.236,11 EUR 9,3737% 624.096,45 EUR 7,0703%

II/2. Egyéb követelés 35.652,93 EUR 0,6351% 25.608,24 EUR 0,2901%

II/3. Lekötött bankbetétek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4. Átruházható értékpapírok 5.003.235,10 EUR 89,1208% 8.177.282,07 EUR 92,6396%

II/4.1. Állampapírok 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.1.1. Kötvények 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.1.2. Kincstárjegyek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.2.2. Tőzsdén kívüli 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.3. Részvények 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.3.2. Tőzsdén kívüli 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.4. Jelzáloglevelek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.4.2. Tőzsdén kívüli 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.5. Befektetési jegyek 5.003.235,10 EUR 89,1208% 8.177.282,07 EUR 92,6396%

II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett 3.963.086,00 EUR 70,5930% 7.792.919,39 EUR 88,2852%

II/4.5.2. Tőzsdén kívüli 1.040.149,10 EUR 18,5278% 384.362,68 EUR 4,3544%

II/5. Származékos ügyletek 48.868,22 EUR 0,8705% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.1. Határidős 48.868,22 EUR 0,8705% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.1.1. Futures 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.1.2. Forward 48.868,22 EUR 0,8705% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.2. Opciós ügyletek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.2.1. Tőzsdei opciók 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

Bruttó eszközérték 5.613.992,36 EUR 100,0000% 8.826.986,76 EUR 100,0000%

Nettó eszközérték 5.595.130,16 EUR 99,6640% 8.768.852,91 EUR 99,3414%

A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

2021.12.30

8.768.852,91 EUR

0,00%

0,00%

0,00%

2020.12.30

5.595.130,16 EUR

0,00972007

575.626.261 db

EUR

840.218.977 db

EUR

0,01043639

93,49%

 
* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a 
Részalap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi a Részalapban lévő befektetési eszközök fedezeti és 
nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb 
mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes 
pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az 
üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján 
állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között 
ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek 
vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem 
biztosít. A Részalap 2021.12.30 Nettó eszközértékének és 2021.12.31 számviteli értékének a különbözetét az egy napra jutó díj- és 
kamatelhatárolások, illetve az árfolyamváltozásból adódó értékelési különbözet adja. 
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3. A Részalap forgalmi adatai 

3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai 

Előző tájékoztatási időszak 

végén

(2020. december 30.)

Tájékoztatási időszakban
Tájékoztatási időszak végén

(2021. december 30.)

forgalomban lévő befektetési jegyek 

darabszáma
575.626.261 db 840.218.977 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 423.805.962 db

visszaváltott befektetési jegyek 

darabszáma
159.213.246 db

tőkeszámla növekedése 4.354.016,18 EUR

tőkeszámla csökkenése 1.608.116,70 EUR

a portfólió összesített nettó 

eszközértéke
5.595.130,16 EUR 8.768.852,91 EUR

az egy befektetési jegyre jutó nettó 

eszközérték
0,00972007 0,01043639

 

3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy befektetési 
jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban 

a Részalap saját 

tőkéje

az egy jegyre jutó 

nettó eszközérték

2019/12/30 5.864.685,65 EUR 0,00981377

2020/12/30 5.595.130,16 EUR 0,00972007

2021/01/29 5.575.500,51 EUR 0,00976873

2021/02/26 5.522.180,40 EUR 0,00976911

2021/03/31 5.636.403,89 EUR 0,00985977

2021/04/30 5.655.627,65 EUR 0,00993045

2021/05/31 5.689.063,45 EUR 0,00998912

2021/06/30 5.777.470,58 EUR 0,01005696

2021/07/30 5.945.542,94 EUR 0,01014051

2021/08/31 6.212.898,03 EUR 0,01023306

2021/09/30 6.401.320,95 EUR 0,01008844

2021/10/29 6.624.377,14 EUR 0,01026250

2021/11/30 7.513.064,66 EUR 0,01026853

2021/12/30 8.768.852,91 EUR 0,01043639

2022/01/31 9.632.145,10 EUR 0,01026522

2022/02/28 9.349.208,41 EUR 0,01004648

2022/03/31 9.083.392,31 EUR 0,01006462  

A jelen Éves jelentés 4. és 5. pontjában bemutatott 2021. éves, illetve 2022. I negyedéves jelentős 
eseményeknek a Részalapra gyakorolt hatását a 2021/01/29, 2021/02/26, 2021/03/31, 2021/04/30, 
2021/05/31, 2021/06/30, 2021/07/30, 2021/08/31, 2021/09/30, 2021/10/29, 2021/11/30, 2021/12/30, 
2022/01/31, 2022/02/28, 2022/03/31 időpontokban a Részalap saját tőkéjére, illetve az egy befektetési 
jegyre jutó nettó eszközérték adatok mutatják. 
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4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 

Az Alapkezelő tulajdonosi szerkezetében 2013. óta nem történt változás, az Alapkezelőben az Eurizon Asset Management 
Slovakia, správ. spol., a.s. (székhely: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovakia, cg.: 35 786 272) befektetési 
alapkezelő 100%-os közvetlen minősített befolyással, valamint tulajdoni és szavazati hányaddal rendelkezik. Az Eurizon 
Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja, amely az Intesa Sanpaolo 
csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagja. Az Eurizon Asset Management 
Slovakia, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese 2021. április 1-jén kelt 6/2021. (IV. 1.) sz. 
részvényesi határozatával az Alapkezelő cégnevének megváltoztatásáról döntött, amely alapján az Alapkezelő 
tevékenységét 2021. április 8-tól Eurizon Asset Management Hungary Zrt. név alatt folytatja. 

A befektetési alap termékek köre 2021 decemberében 44 nyilvános befektetési alapból, illetve részalapból állt össze, 
2021-ben 1 befektetési alap futamidejének végéhez ért, valamint 5 új, nyilvános befektetési részalap került kibocsátásra. 
Az Alapkezelő által befektetési alapokban kezelt vagyon az év elejei 474 milliárd forintról az év során 524 milliárd forintra 
növekedett. Az Alapkezelőnél megfigyelt trendhez képest hasonlóan alakult a teljes magyarországi befektetési alap-piacon 
kezelt vagyon, az év eleji 6.896 milliárd forint vagyon 2021. december végéig 7.851 milliárd forintra növekedett. Az 
intézményi ügyfelek számára kezelt vagyon 7,5 milliárd forintról 6,6 milliárd forintra csökkent. 

Az Alapkezelő működésében nem következtek be 2021-ban változások. 

2021. évben az Alapkezelő által az alkalmazottak számára fizetett teljes javadalmazás az alábbiak szerint alakult: 

igen (9,83 fő) nem (8,50 fő)

rögzített 161.123.320 HUF 57.672.295 HUF

változó 39.285.107 HUF 10.694.985 HUF

nyereségrészesedés 200.408.427 HUF 68.367.280 HUF

az Alap hozam-kockázati profiljára tevékenységük révén, kockázat-

vállalásért felelős személyként lényeges hatást gyakorolnak

ügyvezető és alkalmazottak

(2021. évben az átlagos létszám 18,33 fő)

* Alapbér, változó bér, fizetett szabadság, túlóra pótlék, táppénz, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás,

egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, cafeteria, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazási költségtérítés.

Az Alapkezelő valamennyi alkalmazottjának kifizetett

teljes javadalmazás* adó és járulékok levonása

előtti összege (az Alapkezelő által kezelt egyes

befektetesi alapokra történő felosztás nélkül)

 

Az Alapkezelő Javadalmazási politikájának bemutatása a következő oldalon tekinthető meg: 
https://eurizon.hu/shared/documents/eurizon-asset-management-hungary-remuneration-policy-20210721.pdf. 

Az Alapkezelő által alkalmazott kockázatkezelési rendszerek 
A Részalap fordulónapkori aktuális kockázati profilját jelző SRRI értéke 4. Ezen túlmenően az Alapkezelő a Részalap 
kockázatai szempontjából releváns piaci, likviditási, működési, hitel- és partnerkockázatokat azonosított, mért, és követett 
nyomon. Ezen kockázatok kezelését mennyiségi és minőségi korlátok meghatározásával és folyamatos ellenőrzésével 
valósította meg. Az Alapkezelő a Részalap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött új megállapodásokat. A 
Részalap portfólióelemei 2021-ben nem tartalmaztak olyan pénzügyi eszközöket, amelyekre likviditási jellemzőik alapján 
az Alapkezelőnek különleges szabályokat kellett volna alkalmaznia. A Részalap likviditáskezelésével kapcsolatos 
mérőszámok a tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakultak: 

Likviditási mutatók
CIB Euró Balance Vegyes Alapok 

Részalapja

Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 1933

Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,05%

Kötelezettség/Eszköz arány 0,10%

Közepes likviditású eszközök aránya 0,00%

Alacsony likviditású eszközök aránya 0,37%

Korlátozott likviditású eszközök aránya 0,00%

Illikvid eszközök aránya 0,00%  

A partnerkockázat annak a kockázata, hogy az Alapkezelő (az általa kezelt befektetési alapok és egyéb portfoliók) 
partnere nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesíteni, ezáltal az Alapkezelőt, a befektetési alapokat, a 
portfoliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat. Az Alapkezelő ezen különböző 
jelentősebb kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A kockázatok fokozott 
figyelemmel kísérése és felismerése érdekében az Alapkezelő az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 
alapkezelő kockázatkezelési területével együttműködésben gondoskodik a kockázatok figyelemmel kísérése és 
ellenőrzése érdekében szükséges intézkedésekről. 

Az Alapkezelő a 2020. I. negyedévben kialakult koronavírus járvány kapcsán meghozta azokat a megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a munkavállalók biztonságát és az üzletmenet folytonosságát együttesen és zökkenőmentesen 
biztosítják. A konkrét lépések és megoldások egyeztetésre kerültek az Alapkezelő tulajdonosával, továbbá az MNB, mint 
felügyeleti szerv tájékoztatása is folyamatos. Az Alapkezelő munkavállalói számára engedélyezte hosszabb távon a 
távmunkában (home office) az otthonról történő munkavégzést, korlátozta az üzleti célú utazásokat, illetve rendezvényeit, 
személyes megjelenést igénylő találkozóit, tárgyalásait elhalasztotta. 2021-ben az Alapkezelő valamennyi tevékenységét 
zavartalanul végezte. A koronavírus járvány a piaci folyamatokon keresztül érintette az Alapkezelő által kezelt befektetési 
alapok és portfóliók teljesítményét. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok különböző kockázati besorolása (SRRI) 

https://eurizon.hu/shared/documents/eurizon-asset-management-hungary-remuneration-policy-20210721.pdf
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az alapján történt, hogy a mögöttes eszközök milyen lehetséges kockázatoknak voltak kitéve jelentősebb piaci mozgások, 
gazdasági események hatására. Az Alapkezelő által létrehozott befektetési alapok kezelése semmilyen szokványostól 
eltérő tevékenységgel nem járt, az ilyen bizonytalan és recesszív időszakban a likviditás kezelés szerepe nőtt meg. Az 
esetleges fertőzésveszély csökkentése érdekében visszavonásig szünetel a panaszoknak az Alapkezelő irodájában (H-
1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) történő személyes benyújtásának lehetősége. A panaszbejelentés a többi csatornán 
(telefonon, a forgalmazó fiókhálózatában a fenti nyitvatartási korlátozások mellett, valamint interneten keresztül) továbbra 
is az erről szóló ügyféltájékoztatóban leírt módon volt lehetséges. 
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5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 

Célkitűzések és befektetési politika 
→ A Részalap célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexeket jelentő 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC 

Index (Bloomberg code: JNEULOC Index) + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index (Bloomberg code: 
NDDUE15 Index) + 20% MSCI North America Index (Bloomberg code: NDDUNA Index) + 10% MSCI Emerging 
Markets Index (Bloomberg code: NDUEEGF Index) + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return (Bloomberg code: 
BCOMTR Index) + 10% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index (Bloomberg 
code: LET1TREU Index) referenciamutató-összetételnél magasabb hozamot érjen el. A referenciaindexek euróban 
kifejezett értéken kerülnek figyelembe vételre. A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a 
legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, 
aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az optimális portfólió kialakítása érdekében a Részalap 
befektetési döntései automatizált kereskedést nem jelentő, kvantitatív módszereken alapuló, matematikai modelleket 
alkalmazó befektetési stratégiák kimeneteiből következnek. A Részalap portfóliójába az Alapkezelő, illetve más 
alapkezelők által kezelt befektetési alapok kerülhetnek be, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged 
kedvező várható hozam - kockázat szintek elérésére 

→ Referenciaindex követése: A Részalap referenciamutatóként a fent említett referenciaindex-kombinációt alkalmazza a 
teljesítményének mérésére, valamint az Alapkezelőt megillető sikerdíj kiszámítására. A Részalap és a referenciaindex-
kombináció egymással konzisztensnek tekinthetők, közöttük a várható hozam, kockázat, volatilitás, hozameloszlás, 
földrajzi, iparági, befektetési célterületek felé való kitettség stb. tekintetében lényeges eltérés nem áll fenn. Ez azonban 
nem jelent a Részalap és referenciaindex-kombináció közötti teljes egyezőséget, mert az Alapkezelő döntése alapján a 
Részalap portfóliójában lévő eszközök köre az Alapkezelő által meghatározott keretek között eltérhet a 
referenciaindex-kombinációban szereplő eszközöktől a minél kedvezőbb hozam elérése érdekében, ezért a Részalap 
a Bizottság 583/2010/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében aktívan kezelt befektetési alapnak 
minősül. 

→ A Részalap főbb befektetései: a Részalap hatékonyan diverzifikált portfólióját alkotó kötvény, részvény és nyersanyag 
típusú eszközosztályába fektető befektetési alapok. 

→ A Részalap javasolt minimum befektetési időtartama: a Részalap elsősorban azon Befektetőknek ajánlható, akik 
szabad pénzeszközeiket legalább 3 éves időtávra kívánják elhelyezni, így a Részalap adott esetben nem megfelelő 
olyan Befektetők számára, akik ennél rövidebb időn belül ki akarják venni pénzüket a Részalapból. 

→ A Részalap befektetési jegyeinek visszaváltása: minden forgalmazási nap adható megbízás, melyek a 16:00 óra előtt, 
illetve után befogadott visszaváltási megbízások esetében a rákövetkező 2., illetve 3. forgalmazási napon teljesülnek. 

→ A Részalap tőkeáttétele: A Részalapnak lehetősége van hitelfelvételre, valamint a devizakockázatok csökkentése 
céljából származtatott ügyletek kötésére, melyek a Részalap nettó eszközértékét meghaladó összegűek lehetnek, 
azonban várhatóan a 150%-os szintet nem haladják meg. 

→ A Részalap hozamfizetése: A Részalap a folyamatos futamideje során a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem 
fizet ki, a befektetéseiken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így a Részalap futamidő alatt elért hozamához 
a Befektetők a befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá. 

A Részalapra jellemző kockázat-hozam profil 
→ A Részalap pénzügyi célja, várható hozama, a Befektetők számára a Befektetési jegyek vásárlásához ajánlott 

kockázatvállalási hajlandóság, a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása, a javasolt minimum befektetési időtartam az 
alábbiak szerint foglalható össze: 

Részalap neve 
Részalap 

 várható hozama 

Befektetők számára 
ajánlott 

kockázatvállalási 
hajlandóság 

Befektetési jegyek 
árfolyam- 

ingadozása 

Befektetés javasolt 
minimum időtartama 

CIB Euró Balance Alapok 
Részalapja 

átlagot meghaladó kockázat-semleges mérsékelt 3 év 

→ A Befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok akár kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, ezen piaci folyamatok 
függvényében a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása a fentiek szerint bemutatott mértéknél akár jelentősebb is 
lehet, a Befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat. 

→ A befektetések tényleges időtartama szabadon választható, a javasolt minimum befektetési időtartam tapasztalati 
értékeken alapuló ajánlás, amely időtávon a piaci árfolyam-ingadozásokat is figyelembe véve általában kedvező 
hozam érhető el. 

→ A Részalap pénzügyi céljához illeszkedő kockázatvállalási hajlandóságot, hozamvárakozást és a javasolt minimum 
befektetési időtartam bemutató befektetői profil a Részalap esetében változhat, amelynek módosulása a Részalap 
mindenkor hatályos Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában, valamint Kiemelt Befektetői Információjában 
követhető nyomon. 

→ A Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi 
természetes és jogi személyek is lehetnek. Az Alapkezelő nem állítja, hogy a jelen Tájékoztató és Kezelési szabályzat 
valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen 
terjeszthető, reklámozható - közvetlenül vagy közvetetten - vagy azt, hogy a Befektetési jegyek jogszerűen más 
országban forgalomba hozhatók, megvásárolhatók, illetve nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés, reklámozás, 
forgalomba hozatal vagy vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül az Alapkezelő nem tett és nem fog tenni 
semmiféle olyan intézkedést, amely a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Tájékoztató és 
Kezelési szabályzat terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a 
terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Az Alapkezelő felkéri azokat, akik a jelen Tájékoztató és Kezelési 
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szabályzat birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak a jelen Tájékoztató és Kezelési szabályzat terjesztésére, illetve a 
befektetési jegyek forgalomba hozatalára és értékesítésére vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A Befektetési 
jegyeknek az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi többször módosított Értékpapírtörvénye (az "Amerikai 
Értékpapírtörvény") alapján történő nyilvántartásba vételére nem került sor. Emiatt a jelen Tájékoztató és Kezelési 
szabályzat az Amerikai Egyesült Államok területén nem terjeszthető, amerikai egyesült államokbeli természetes 
személy, az Amerikai Egyesült Államok joga alatt bejegyzett vagy működő jogi személy (US person) részére vagy 
javára nem adható át. A Befektetési jegyeket US person részére nem lehet vételre felajánlani, illetve értékesíteni, 
illetve tilos ilyen személyre átruházni. A jelen bekezdésben írt szabályok megszegése az Amerikai Egyesült Államok 
értékpapírokra vonatkozó jogszabályai megszegésének is minősülhet. Az Alapkezelő jogosult a US personnak 
minősülő Befektető Befektetési jegyeinek visszaváltását követelni, ide értve azon Befektetőket is, akik a Befektetési 
jegy megszerzését követően feleltek meg a US person minősítésnek. A fentiekben használt kifejezések a Regulation S 
szabályban meghatározott jelentéssel bírnak. 

A Részalap befektetéseire ható pénz- és tőkepiaci folyamatok 
Nemzetközi makrogazdasági környezet 
2021. eseménydús év volt, amit a COVID-19 járvány és a magas infláció témája dominált. Év elején még a normalitás 
visszatérése volt az általános várakozás a járványhelyzetre adott egészségügyi válaszokban bízva, ami rendkívüli 
gazdasági növekedést és emelkedő inflációt vetített előre. A várakozásokban az emelkedő infláció 2021. január elején 
a Bloomberg konszenzus alapján év végére az USA esetében a FED célig, vagyis 2%-ig való emelkedést jelentett. A 
márciusi FED kamatdöntő ülés (FOMC) ezekkel a várakozásokkal teljesen összhangban, sőt kicsit még hűtve is 2023. 
végéig nem is jelzett kamatemelést. A második negyedévben a delta variáns megjelenése rontott a járványhelyzeten 
és az infláció is tovább emelkedett, ezért a júniusi FOMC 2023-ra már két kamatemelést vetített előre. A harmadik 
negyedévben a járványhelyzet javult, viszont az infláció tovább emelkedett és a konszenzus is tartós kockázatként 
kezelte már az áremelkedéseket, ahogyan a FED is kénytelen volt ezt tenni. A szeptemberi FOMC kommunikációja 
tehát tovább szigorodott, kamatfronton már 2022-re is egy emelést várva. A negyedik negyedévben az Omikron 
variáns megjelenésével a járványhelyzet és az emelkedő infláció kockázata újból együtt jelentkezett, ami végképp és 
egyértelműen a szigorító irányba tolta a jegybankokat, így a FED-et is év végén. 2021 fontos témái voltak még a fejlett 
régiók egyre feszesebb munkaerőpiacai, illetve az ellátási lánc problémák, amik emelkedő inflációs és csökkenő 
gazdasági növekedési kockázatot jelentettek. A fenti, egyre növekvő kockázatok mellett a jelentős gazdasági 
növekedés, a növekvő vállalati eredmények, a támogató monetáris és fiskális politikák összességében azért kedvező 
környezetet jelentettek a kockázatos eszközöknek. A fejlett részvénypiaci indexek és nyersanyagok teljesítménye így 
2021-ben impozáns volt. Az emelkedő infláció és szigorodó jegybanki politikák vesztese a kötvény eszközosztály volt 
tavaly. 
Magyar makrogazdasági helyzet 
A magyar makro környezet a fenti képtől dinamikájában nagy eltérést nem mutatott. Az eltérés inkább a mértékben 
volt, mivel mind a GDP növekedés, mind az infláció emelkedése hazánkban a globális átlagnál erőteljesebb volt, 
vagyis a gazdasági túlfűtöttség korai jelei már 2021 második felében mutatkoztak. Az MNB 2021 júniusában emiatt 
szigorító ciklusba kezdett kimondottan az infláció elleni harc és a forint árfolyamának ezt szolgáló stabilizációja miatt. A 
siker azonban csak részleges volt egyrészt a kamatemelés mértékének nem megfelelő megválasztása, másrészt az 
inflációs nyomás globális és gyakran kínálati oldali okai miatt. 
Kötvénypiac 
A kötvényeknek egész évben a szigorodó jegybanki politikák árnyékában kellett teljesíteniük. Ahol ez az árnyék 
messzebbi és halványabb volt, mint a fejlett térség kötvénypiacainak esetében a FED és az ECB lazább monetáris 
megközelítése miatt, ott kisebb mínuszokat láthattunk az eszközosztály éves teljesítményében. A fejlődő térség 
jegybankjai közül viszont számos jegybank, így a Magyar Nemzeti Bank is kénytelen volt a jegybanki szigorítást meg is 
lépni, nem csak a későbbiekre előre jelezni már 2021-ben, ami jelentősebb negatív teljesítményt okozott a régió 
kötvényeinél. 
Részvény és nyersanyagpiac 
Hasonlóan a kötvényekhez, a részvényeknél is megfigyelhető volt 2021-ben a fejlett és fejlődő térség teljesítményeinek 
jelentős eltérése. A fejlett részvénypiac egészében, de az S&P 500 különösen rendkívül impozáns teljesítményt 
produkált (68-szor döntötte meg például a saját árfolyamcsúcsát 2021-ben), köszönhetően az átlag feletti gazdasági 
növekedésnek, a robosztus vállalati eredmény bővülésnek, (ami az S&P 500 vállalatainak esetében például közel 
50%-os volt), és az extra laza monetáris és fiskális politikáknak. A fejlett térség ráadásul a vakcina ellátottságban 
sokkal szerencsésebb helyzetben volt, mint a feltörekvő országok, és a Covid elleni védekezésben is kevésbé volt 
korlátozó, amik mind a reálgazdaságot, mind a tőkepiacaikat előnyösebb helyzetbe hozták. A globális feltörekvő piac 
részvényindexe (MSCI EM) viszont negatív 2021-es eredményt mutat egyrészt a rosszabb vakcina és Covid helyzet 
miatt (számos országban, így Kínában is zero Covid megközelítés volt), másrészt a szigorító jegybanki politikák miatt. 
A térség piacainak teljesítményét azonban leginkább a kínai gazdaságpolitikában történt irányváltás határozta meg az 
ingatlanfejlesztők jelentős szabályozásával, ami jelentős gazdasági visszaesést eredményezett. A Közép-Kelet Európai 
régió így a hazai tőzsde teljesítménye azonban a feltörekvő státusz ellenére pozitív volt, ami a robosztus gazdasági és 
vállalti eredmény növekedésnek, és a kedvező átoltottságnak volt köszönhető. A régiós jegybanki szigorítások csak 
csökkentették valamelyest ezt a pozitív teljesítményt. A gazdasági növekedés, illetve az ellátási lánc zavarok az Brent 
olaj árát közel 50%-kal emelték 2021-ben. 
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6. A Részalap hozamadatai 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIB Euró Balance Vegyes Alapok 

Részalapja
- - 7,37% 1,69% 0,66% - - - - 2,65% 3,62% -7,79% 7,00% 0,78% 7,37%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged

LOC Index + 5% MSCI Europe Net

Total Return USD Index + 20% MSCI

North America Index + 10% MSCI

Emerging Markets Index + 5%

Bloomberg Commodity Index + 10%

EONIA Total Return Index

- - 4,07% 0,48% 0,04% - - - - -0,32% -0,36% -0,37% -0,40% -0,47% 4,07%

5 év
6 

hónap
1 év

indulás-

tól mért

a referencia-index által 2021/12/30-ig 

elért hozamok

nominális

a Részalap által 2021/12/30-ig elért 

hozamok

nominális évesített hozamok

3 

hónap

3 

hónap

6 

hónap
1 év

naptári évre számított

évesített hozamok

5 év
indulás-

tól mért

naptári évre számított

 
A Részalap futamideje 2015. június 22-től indult, így a 2015. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem 
rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 
2015. június 22-ét követően a Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen 
választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozamadatok megtekinthetők a 
www.eurizoncapital.com/hu oldalon. A Részalap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A 
Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési 
szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési 
szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő 
kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az 
időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű 
eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy 
a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza 
nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. 
Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor, valamint a Részalap Kezelési 
szabályzatában meghatározott szabályok szerinti hozamkifizetések alkalmával realizálnak hozamot. A realizált hozam 
kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és 
folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért 
kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az 
értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a 
kamatjövedelem adókulcsa az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A Befektetési jegyek tartós befektetési 
számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a 
kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán elhelyezett Befektetési jegyek 
árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a 
mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. A Részalapot a 2006. évi LIX. számú, az 
államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása 
értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat 
az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek 
és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, 
könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A Részalap hozamadatai a Részalap 
kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EURHUF árfolyam ingadozása 
kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalap által elért forintban számított eredményt. A hozamok 
bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos 
előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos 
kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). 

http://www.eurizoncapital.com/hu
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7. A Részalap további adatai 

Befektetésekből származó jövedelem

Egyéb bevételek

Alapkezelőnek fizetett díjak

Letétkezelőnek fizetett díjak

Egyéb díjak és adók

Felosztott és újra befektetett jövedelem

Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés

Más, az eszközök értékét befolyásoló változások

Nettó jövedelem (Az Alap eredmény-

kimutatásának IX. sz. pontjában szereplő tárgyévi

eredmény)

Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok

Az Alap értékpapír-finanszírozási, valamint teljes

hozam-csereügyletei:

Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok

2020/12/30 EURUSD deviza forward ügyletek 48.868,22 EUR

2021/01/29 EURUSD deviza forward ügyletek -16.183,97 EUR

2021/02/26 EURUSD deviza forward ügyletek -15.987,08 EUR

2021/03/31 EURUSD deviza forward ügyletek -51.655,65 EUR

2021/04/30 EURUSD deviza forward ügyletek 19.730,70 EUR

2021/05/31 EURUSD deviza forward ügyletek 28.888,28 EUR

2021/06/30 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/07/30 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/08/31 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/09/30 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/10/29 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/11/30 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

2021/12/30 EURUSD deviza forward ügyletek 0,00 EUR

0 HUF

117.152.072 HUF

115.843 HUF

20.752.991 HUF

893.099 HUF

29.205.816 HUF

0 HUF

0 HUF

66.416.009 HUF

Az alap overnight EONIA + 70bp kamattal vett igénybe hitelt.

Az Alap az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás

átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló

2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2015. november 25.)

szerinti értékpapír-finanszírozási, valamint teljes hozam-csereügyleket nem

kötött.

Az Alap kockázatcsökkentés céljából deviza származtatott poziciókat tartott.

Az Alap nem fizetett hozamot.

származtatott ügyletek megnevezése, értéke
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8. A Részalap mérlege 

adatok eFt-ban

Megnevezés 2020.12.31 2021.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK -                              -                              

I. Értékpapírok -                             -                             

1. Értékpapírok -                              -                              

2. Értékpapírok értékelési különbözete -                              -                              

 a) kamatokból, osztalékból -                              -                              

 b) egyéb -                              -                              

 B. FORGÓESZKÖZÖK 2,034,685    3,260,339    

I. KÖVETELÉSEK 14,259    17,239    

1. Követelések 14,175    17,265    

2. Követelések értékvesztése (-) -                              -                              

3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 84    - 26    

4. Forintkövetelések értékelési különbözete -                              -                              

II. ÉRTÉKPAPÍROK 1,828,284    3,012,814    

1. Értékpapírok 1,686,751    2,724,997    

2. Értékpapírok értékkülönbözete 141,533    287,817    

 a) kamatokból, osztalékból -                              -                              

 b) egyéb 141,533    287,817    

III. PÉNZESZKÖZÖK 192,142    230,286    

1. Pénzeszközök 187,607    229,741    

2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 4,535    545    

 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK -                              -                              

1. Aktív időbeli elhatárolás -                              -                              

2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) -                              -                              

 D. Származékos ügyletek értékelési különbözete 18,144    -                              

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 2,052,829    3,260,339    

Megnevezés 2020.12.31 2021.12.31

 E. SAJÁT TŐKE 2,045,852    3,238,742    

I.  Induló tőke 1,774,664    2,740,409    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3,251,530    4,786,922    

2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 1,476,866    - 2,046,513    

II. Tőkeváltozás 271,188    498,333    

1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 6,708    43,396    

2. Értékelési különbözet tartaléka 164,295    288,336    

3. Előző évek eredménye - 27,077    100,185    

4. Tárgyévi eredménye 127,262    66,416    

 F. CÉLTARTALÉKOK -                              -                              

 G. KÖTELEZETTSÉGEK 6,394    8,782    

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek -                             -                             

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6,394    8,782    

III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete -                             -                             

 H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 583    12,815    

FORRÁSOK ÖSSZESEN : 2,052,829    3,260,339    

CIB EURÓ BALANCE VEGYES ALAPOK RÉSZALAPJA

MÉRLEG
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9. A Részalap eredménykimutatása 

adatok eFt-ban

Megnevezés 2020.12.31 2021.12.31

I.   Pénzügyi műveletek bevételei 242,573    183,562    

II.   Pénzügyi műveletek ráfordításai 80,845    66,410    

III. Egyéb bevétel 100    116    

IV. Működési költség 33,668    49,789    

V. Egyéb ráfordítások 898    1,063    

VI. Fizetett, fizetendő hozamok -                                -                                

VII. Tárgyévi eredmény 127,262    66,416    

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CIB EURÓ BALANCE VEGYES ALAPOK RÉSZALAPJA

 

Budapest, 2022. április 28. 

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató, Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által elektronikusan aláírva: 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 
 
 
Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. részére 

 
Az éves jelentésben közzétett számviteli információk könyvvizsgálatáról készült 
jelentés 
 
Vélemény 

  
Elvégeztük a CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: „az Alap”) 
mellékelt 2021. évi éves jelentése 2., 3., 7., 8. és 9. pontjaiban közzétett számviteli 
információknak („számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. 
  
Véleményünk szerint az Alap 2021. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó 
éves jelentésében közzétett számviteli információk minden lényeges szempontból a 
kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel („a Törvény”), valamint a 
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („számviteli törvény”) az éves beszámoló 
mérlegére és eredménykimutatására vonatkozó előírásaival összhangban kerültek 
összeállításra. 
  
A vélemény alapja 

  
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb 
jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak a számviteli 
információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  
  
Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Eurizon Asset Management 
Hungary Zrt-től (a továbbiakban: „az Alapkezelő”) a vonatkozó, Magyarországon 
hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói 
hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, 
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai 
Standardok Testülete (IESBA) által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex 
Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi 
Standardok)”-ban (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az 
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 
  
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő 
és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. 
 
Egyéb kérdések 
 
Az Alap 2020. évi éves jelentését más könyvvizsgáló auditálta, aki arról 2021. április 
29-én korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki. 
  

http://www.ey.com/hu
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Egyéb információk 

  
Az Alapkezelő ügyvezetése (a továbbiakban: „a vezetés”) felelős az egyéb 
információkért és az éves jelentésnek a Törvény vonatkozó előírásaival összhangban 
történő elkészítéséért. Az egyéb információk az Alap 2021. évi éves jelentésében 
foglalt információkból állnak, de nem tartalmazzák a számviteli információkat és az 
azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünket. A számviteli információkra vonatkozó 
véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és azokra vonatkozóan nem 
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 
 
Az éves jelentésben közzétett számviteli információk általunk végzett 
könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása 
és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen 
ellentmondanak-e a számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett 
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy 
az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt 
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk. 
  
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli 
információkért 

   
A vezetés felelős a számviteli információknak a Törvény, illetve a számviteli 
törvénynek az éves beszámoló mérlegére és eredménykimutatására vonatkozó 
előírásaival összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, 
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, 
akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes számviteli információk 
elkészítése. 
  
A számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az 
Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés 
felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitelnek a számviteli 
információkban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből 
kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 
akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem áll fenn.  
 
Az Alapkezelőnél az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi 
beszámolási folyamatainak felügyeletéért. 
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A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége 

  
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a számviteli 
információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, 
de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb 
jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 
lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban 
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott számviteli információk alapján 
meghozott gazdasági döntéseit.  
  
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal 
összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést 
alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.  
Emellett: 
 

    Azonosítjuk és felbecsüljük a számviteli információk akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, 
valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás 
fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás 
magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

  Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak 
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek 
az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az 
Alapkezelőnek az Alapra vonatkozóan alkalmazott belső kontrolljának 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.  

  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a 
vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek 
észszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a 
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 
jelentős kétséget vethetnek fel az Alap tevékenység folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell 
hívnunk a figyelmet a számviteli információkban lévő kapcsolódó 
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a tevékenységet folytatni.  
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Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős 
megállapításait, beleértve az Alapkezelő által az Alapra vonatkozóan alkalmazott 
belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 
hiányosságait is. 
 
Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről 
 
A Törvény 132. § (1) bekezdése szerint a vezetés felelős az eszközök és 
kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, valamint a kezelési költségeknek az 
Alap letétkezelője által adott értékelése alapján történő elszámolásáért. A Törvény 
135. § (1) bekezdésével összhangban a mi felelősségünk annak vizsgálata, hogy az 
éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárral 
alátámasztottak-e, valamint az adott időszaki kezelési költségek elszámolása a 
letétkezelő által adott értékelés alapján történt-e. Véleményünk szerint az éves 
jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral alátámasztottak, és éves 
jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés 
alapján kerültek elszámolásra. 
 

Budapest, 2022. április 28. 
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