
 
 

 
Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. jogi nyilatkozata 
 

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő.) weboldalainak 

megtekintésével Ön elfogadja az Alapkezelő által ezen az oldalon meghatározott 

feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért 

egyet.  

 

Sütik 

A honlapunk sütiket használ. Weboldalunk használatával tudomásul veszi a sütik 

használatát. Sütikre vonatkozó részletes tájékoztatásunkat itt találja. 

 

Információk 

A honlap az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokkal és az általa nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat tartalmazza. A weboldalakon megjelenő 

valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul 

szolgál. A weboldalunkon szereplő információkat azzal a meggyőződéssel tesszük közzé, 

hogy helytállóak és hiánytalanok, azonban azok teljességéért, pontosságáért az Alapkezelő 

felelősséget nem vállal, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. 

Szerzői jog  

Az Alapkezelő weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. Az Alapkezelő előzetes írásbeli 

engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, 

terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, 

kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.  

 

Védjegyek és domain-nevek 

A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elemzések, adatok és 

információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, így jogosulatlan 

felhasználásuk jogszabályba ütközik. A weboldal domain-nevének tulajdonosa az Intesa 

Sanpaolo S.p.A. 

 

A felelősség kizárása  

Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a  

• a weboldalainak használatával kapcsolatosak,  

• a weboldalainak a használatából, használatra képtelen állapotából származnak,  

• a weboldalainak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, 

üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, 

rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.  

 

 

https://eurizon.hu/documents/Eurizon-Asset-Management-Hungary-Zrt-Cookie-Policy-2021-04.pdf


 
 
Más által rendelkezésre bocsátott anyagok  

Az Alapkezelőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé 

tett anyagokért, információkért, amelyek az Alapkezelő weboldalaihoz kapcsolódnak. 

 

Személyes adatok védelme  

Azzal, hogy Ön az Alapkezelő részére bármely személyes adatát a honlapon feltüntetett 

email címre elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az Alapkezelő kezelje. 

Tájékoztatjuk, hogy az Alapkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. Adatvédelmi 

kérdésekben forduljon az Alapkezelő compliance officeréhez (compliance_cibifm@cib.hu). 

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a 

böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló 

informatikai rendszer a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások utólagos 

beazonosítása végett kezeli.  

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google 

Analytics-ből származó mérőkódokat használunk, amelyek kizárólag anonim információkat 

gyűjtenek és dolgoznak fel.  

Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű 

adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre 

bocsátott adatokat.  

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 
az általános adatvédelmi rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 
27-i (EU) 2016/679 RENDELETE) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.  
 

Befektetési a lapokkal/részalapokkal kapcsolatos általános jogi nyilatkozat  

A www.eurizoncapital.com/hu honlapon megjelenő termékinformációk nem minősülnek 

befektetési elemzésnek, ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a 

figyelem felkeltése a céljuk. Kérjük, az alapokkal és részalapokkal kapcsolatos kockázati 

tényezőket olvassa el azok kezelési szabályzatában, tájékoztatójában! Az alapok és 

részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra és részalapokra vonatkozó 

kiemelt befektetői információkat, az alapok és részalapok portfóliójelentéseit, éves, féléves 

jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon 

tesszük elérhetővé. Az alapok/részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza 

mindazon információkat, amelyeket az Alapkezelő a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a 

díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés n) pontja 

alapján ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy 2021. április 18-tól az Alapkezelő 

hivatalos közzétételi helye a www.eurizoncapital.com/hu oldal. 2021. április 18-ig az 

Alapkezelő hivatalos közleményei, valamint az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 

Kiemelt befektetői információi, kezelési szabályzatai, tájékoztatói, valamint havi portfólió 

jelentései, továbbá féléves és éves jelentései a 

https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/kozlemenyek/index, 

https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index, 

https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index és a 

http://www.eurizoncapital.com/hu
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/kozlemenyek/index
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index


 
 
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/feleves_eves_jelentesek/index oldalakon érhetők 

el. 

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, 

de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a 

forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési 

költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok/részalapok múltbeli teljesítményeiről 

további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések 

tartalmaznak. A visszatekintő hozamok számítása az alap/részalap letétkezelője által 

publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik. A forintban denominált alapok hozamadatai 

magyar forintban, (a más devizában denominált alapok hozamadatai az adott devizanemben 

kerülnek megállapításra). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nem forintban denominált 

alapok forintban számított eredményét növelheti vagy csökkentheti a forint adott devizával 

szembeni árfolyamingadozása. Az alapok/részalapok listaoldalán, az alapok/részalapok 

termékoldalán feltüntetett és a hozamszámoló által megjelenített hozam-bemutatás alapján 

meghozott befektetési döntésért az Alapkezelő felelősséget nem vállal. A honlapon 

feltüntetett, valamint a hozamszámoló által kalkulált hozamok az alapokra/részalapokra a 

letétkezelő által közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértékek alapján kerülnek kiszámításra, 

de az adott alap/részalap teljesítményére vonatkozóan csak a letétkezelő által, a hivatalos 

közzétételi helyeken megjelentetett egy jegyre jutó nettó eszközértékek tekinthetők 

hitelesnek. Az alapok/részalapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A származtatott és 

tőkevédett kategóriájú alapok/részalapok a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen 

kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben 

nem zárhatók ki. 

A részalapokat az esernyőalapokon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük. 

A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák 

(2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és 

kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)  

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése 

tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez 

kapcsolódó díjakat.  

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Alapkezelőt nem terheli 

semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, 

a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező 

károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag 

tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a 

jogszabályok hivatalos értelmezésének. Az Alapkezelő nem vállal semmilyen felelősséget a 

jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos 

következményekért.  

A www.eurizoncapital.com/hu honlapon feltüntetett tranzakciós költségek az 

alapok/részalapok vezető forgalmazója, a CIB Bank Zrt. által felszámított tranzakciós díjak. 

Kérjük a befektetési alap állomány után felszámított költségekről és egyéb értékpapír-

forgalmazáshoz és értékpapír-számlavezetéshez kapcsolódó díjakról tájékozódjon az Ön 

értékapír számlavezetőjénél, illetve az alap forgalmazóinál. Felhívjuk figyelmét, hogy 

https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/feleves_eves_jelentesek/index


 
 
honlapunkon feltüntetett forgalmazási értéknapzárási időpont vezető forgalmazónk, a CIB 

Bank Zrt. által alkalmazott időpont, egyéb forgalmazók ennél korábbi időpontot is 

meghatározhatnak. 

Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így 

a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő 

jogkövetkezményekért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél 

felelőssége.  

2021. április 8. 


