
Befektetési Alapok 

 

A befektetési alapok olyan, törvény által szigorúan szabályozott konstrukciók, amelyek 
befektetők pénzét befektetési jegyek által összegyűjtve, képzett portfolió kezelő 
szakemberek irányításával befektetéseket eszközölnek. Két fő típusuk: az értékpapír és 
ingatlan alapok. Ez utóbbiak nem tartoznak szorosan oldalunk témaköréhez, ezért most az 
értékpapír alapokkal foglalkozunk részletesen.  

 

Az értékpapír alapok besorolása, befektetési politika és célpontok alapján többé-kevésbé 
egységes, de függ az országtól, illetve a tőkepiac fejlettségétől. Hazánkban általában 6 fő 
kategóriát különböztetnek meg: hazai és nemzetközi kötvény, hazai és nemzetközi részvény, 
pénzpiaci és vegyes alapok. A kategóriák neve önmagáért beszél. A pénzpiaci alap esetén 
érdemes megemlíteni, hogy ezek alkotják a legbiztonságosabbnak tartott befektetéseket, 
hiszen kizárólag rövid távú állampapírokba és repo-ba fektetik pénzüket, ezzel viszonylag 
alacsony, de nagyjából kiszámítható hozamot biztosítva. A vegyes alapok mind részvényeket, 
mind kötvényeket tartanak.  

 

A forgalmazás szempontjából a befektetési alapok két fő csoportba sorolhatóak. A zárt végű 
alapok esetén meghatározott futamidővel lehet számolni (amely természetesen az 
alapkezelő döntése alapján meghosszabbítható). Ezen felül a befektetési jegyeket csak a 
jegyzési időszakban lehet a kibocsátótól megvásárolni, ezt követően csak a tőzsdén lehet 
megvásárolni, vagy ha nincs bevezetve, akkor általában hosszú keresgélés után, magas 
költségek mellett a tőzsdén kívüli piacon. Természetesen ugyanez igaz az eladásra is. Ha 
pénzzé szeretnénk tenni befektetésünket, akkor lassabb és költségesebb megszabadulnunk 
tőle, mint egy nyíltvégű alaptól, vagy akár a részvények többségétől.  

 

A nyílt végű alapok esetén a jegyzés lezárását követően is lehet vásárolni a befektetési 
jegyekből, mindig azok aktuális értékén, vagyis az egy jegyre jutó nettó eszközértéken. Ezen 
az „árfolyamon” természetesen el is lehet adni a jegyeket, ezzel nagyfokú mobilitást elérve. 
A vásárlást és eladást általában terheli egy jellemzően minimális költség. Részvényalapoknál 
sokszor egy minimum időtartamot is meghatároznak, amely ideig bent kell hagyni pénzünket 
(pl. két hét).  

 

További megkülönböztetési mód, hogy aktívan menedzselik az alapokat, vagy a passzív 
stratégiát követik. Az előbbi esetben a portfolió menedzser(ek) az eszközök, régiók, 
ágazatok, kötvény hátralévő átlagos futamidő és még számos szempont alapján úgy igyekszik 
súlyozni a befektetett tőkét, hogy a többi alapnál, vagy a legfontosabb részvény, illetve 
kötvény indexeknél magasabb hozamot érjen el. Azért ő komoly jutalékot is kaphat, amely 



optimális esetben itthon elérheti a több tíz millió forintot is. Passzív stratégia esetén a 
portfoliót egy index összetétele szerint kialakítják, és onnantól már csak esetleg kisebb, 
szükségszerű módosításokat hajtanak végre. Ezzel nem érhető el magasabb hozam, mint az 
adott indexé, de attól sem kell tartani, hogy szignifikáns mértékben alulmúlja azt.  

 

A hazai befektetési alapokról számos aktuális információ elérhető a Befektetési Alapkezelők 
Magyarországi Országos Szövetségének honlapján. (www.bamosz.hu)  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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