
14. sz. nyomtatvány (Hatálybalépés dátuma: 2021. 12. 06.)

Alulírott  ..........................................   jogi képviselő /  jogtanácsos /  cégjegyzésre 

jogosult képviselő1, 2 (egyéb képviselő esetén a képviselet jogcíme: ....................................... ) 

a  ..................................................  (cégjegyzékszám:  ............................................ ; 

székhely:  ................................................; a továbbiakban: Alapkezelő vagy Kibocsátó) 

képviseletében eljárva, az Alapkezelő által kezelt  ............................................  elnevezésű 

Befektetési Alap által kibocsátott HU ......................  ISIN azonosító3 alatti befektetési jegyek 

vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom: 

Megrendelt Demat esemény típusa4:  keletkeztetés 

 rábocsátás 

 okiratcsere 

 részleges törlés 

 átalakítás5 

A Demat eseményt és a jognyilatkozatot alátámasztó Kezelési szabályzat dátuma:  ........................ 

Nyilvános alap esetén a KSZ jóváhagyására vonatkozó MNB PST határozat száma:  .......................... 

Amennyiben a befektetési jegy kibocsátásához kapcsolódik Programtájékoztató, annak dátuma: 

 ......................... 

 MNB PST határozat /  BÉT határozat6 száma és dátuma:  .................... ,  ....................... 

Sorszám Kérdés Kibocsátó válasza 17 

Kibocsátó válasza 2 
(Kérjük megjelölni, hogy a 
Kezelési Szabályzat (KSZ) 

mely pontja rendezi a 
"Kibocsátó válasza 1"-ben 

meghatározottakat.) 

1. A befektetési alap működési formája: 
 NYILVÁNOS 

 ZÁRTKÖRŰ 

2. A befektetési alap fajtája: 
 NYÍLT VÉGŰ 

 ZÁRTVÉGŰ 

3. A befektetési alap futamideje: 
 HATÁROZOTT 

 HATÁROZATLAN 

4. A befektetési alap formája: 

 ÉRTÉKPAPÍR ALAP 

 INGATLAN ALAP 

 KOCKÁZATI ALAP 

 MAGÁNTŐKE ALAP 

1 A megfelelő állítás megjelölendő. 
2 Jogi képviselő eljárása esetén kérjük a meghatalmazást mellékletként benyújtani! 
3 Átalakítás esemény esetén a jogutód sorozatra vonatkozóan kérjük megtenni a nyilatkozatot! 
4 Az azonos ISIN azonosító alatt megrendelt Demat esemény szerint megjelölendő, ezek definícióját a hatályos Demat ÉTL tartalmazza. 
5 Átalakítás esetén a jogutód sorozatra vonatkozóan kérjük a jognyilatkozatot kitölteni! 
6 A megfelelő állítás megjelölendő. 
7 Választási lehetőség esetén kérjük a megfelelő állítást aláhúzni, egyéb esetben kérjük kitölteni a mezőt a releváns adattal! 



5. Elosztási elv meghatározása: 

 NÖVEKEDÉSI ALAP 

 JÖVEDELMI ALAP 

 VEGYES ALAP 

5.1. 
Jövedelmi alap és vegyes alap esetén a 
hozamfizetési nap(ok) meghatározása: 

 VAN /  NINCS 

6. 
A befektetési jegyet kibocsátó alap 
fajtája: 

 NORMÁL 

 RÉSZALAP 

6.1. 
RÉSZALAP esetén az esernyő alap 
megnevezése: 

7 Kibocsátó alap futamideje: 
 HATÁROZOTT 

 HATÁROZATLAN 

7.1 
RÉSZALAP esetén az esernyő alap 
futamideje: 

 HATÁROZOTT 

 HATÁROZATLAN 

8. 
A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy 
ABAK-irányelv alapján harmonizált alap: 

 ÁÉKBV 

 ABAK 

9. 
A befektetési jegyhez kapcsolódóan 
átruházási korlátozás meghatározásra 
került: 

 IGEN /  NEM 

10. A lehetséges befektetők köre: 

11. 
A befektetési jegyhez fűződő 
forgalomképességre vonatkozó 
rendelkezések: 

12. 
A befektetési jegy hozam- és 
tőkefizetéséhez kapcsolódó 
rendelkezések: 

13. A befektetési jegy ETF:  IGEN /  NEM 

14. 
A befektetési jegy befizetettségének 
jellemzője: 

 TELJESEN KIFIZETETT 

 RÉSZBEN KIFIZETETT 
(ideiglenes bef.jegy) 

14.1. 

Amennyiben részben kifizetett, a 
befizetettség mértéke %-ban és a 
kibocsátás devizanemében 
számszerűsítve: 

15. 
Beolvadás esetén az esemény a jogelőd 
alap kiürítésével jár együtt: 

 IGEN /  NEM 

16. 
A jogelőd alap és a befektetési jegy 
adatai: 

Alap neve:  ........................................................  

ISIN: HU............................................................  

Kijelentem, hogy a jelen állásfoglalásomat a Demat esemény lebonyolítása céljából benyújtott 

dokumentumok tartalma alapján adtam, a nyilatkozatban foglaltak helytállóságáért teljes 

felelősséggel tartozom, azok megfelelnek az irányadó jogszabályok előírásainak. 

Kijelentem továbbá, hogy a megrendelt Demat esemény során jelen jognyilatkozatban foglaltaktól 

eltérő tartalmú, Értékpapírról kiállított demat Okiratot nem nyújtok be a KELER-hez. 

Kelt:  ............................... ,  .................  

............................................. 
az Alapkezelő képviseletében eljárva 

 jogi képviselő /  jogtanácsos /  cégjegyzésre jogosult képviselő8 

8 A megfelelő szövegrész megjelölendő. 
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