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1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA
1.1. Általános információk a pénztárról
A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) 1994. október 24én
határozatlan időre alakult, a Fővárosi Bíróság 1994. december 14-én kelt
11.Pk.61.383/1994. számú végzéssel vette nyilvántartásba. A pénztár tevékenységi
engedélyének kiadására az Állami Pénztárfelügyelet 1995. március 6-i E/55/1994. számú
határozatával került sor.
A pénztár jogi személy, az 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó kiegészítő
nyugdíjpénztár, mely a magánpénztári ágazat jogerős megszűnését kimondó - 2013. január 22én jogerőre emelkedett – Fővárosi Törvényszéki határozatot követően kizárólag önkéntes
nyugdíjpénztári tevékenységet folytat. A pénztár tevékenységének székhelye: 1135
Budapest, Aba u. 4., a székhelyén kívül más telephellyel, fiókkal nem rendelkezik.
A pénztár tevékenységét alapvetően a védelmi ágazatnál dolgozók körére, valamint azok
közvetlen hozzátartozóira kiterjedően végzi. A pénztár főbb munkáltatói tagjai: Honvédelmi
Minisztérium, Magyar Honvédség, Országos Rendőrfőkapitányság, Büntetés-Végrehajtás
Országos Parancsnoksága, Információs Hivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat.
A pénztár 2013. január 1-jétől a közszolgálati szféra irányában történő nyitásról határozott,
mellyel az alapvetően a védelmi ágazathoz tartozó tagsági és támogatói bázisa szélesítését tűzte
ki célul.
2015. március 3l-i fordulónappal a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára beolvadt
a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba. A beolvadás a vagyoni-jövedelmi
helyzetet lényegesen befolyásoló, jelentős körülmény volt, presztízsértéke mellett 2.300 fős
létszám és mintegy 4 milliárd forintos vagyon növekményt jelentett a pénztár számára.

1.2. A Pénztár számviteli politikájának bemutatása
A pénztár a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel
rendszerében üzemgazdasági szemléletű számviteli nyilvántartást vezet. A könyvvezetés belső
szabályait a pénztár a törvényi előírásoknak megfeleltetett számviteli politikájának általános
előírásai, valamint egyéb belső szabályzatai rögzítik (Eszközök és Források Értékelési
Szabályzata, Számlarend és Számlatükör, Tartalékképzési Szabályzat).
A pénztár számviteli politikájában, valamint a könyvvezetés és a beszámoló készítés során az
alkalmazott értékelési elvekben, eljárásokban az előző évhez képest változás nem történt.
A pénztár elszámoló egységen alapuló befektetési- és elszámolási rendszert, a fedezeti
tartalékon belül pedig választható (klasszikus, kiegyensúlyozott, növekedési, pénzpiaci)
portfóliókat működtet.
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A pénztár a jogszabályi követelményekhez igazított szintetikus és analitikus nyilvántartásokat
vezet, melyek egyeztetését a havi-, a negyedéves-, valamint az éves zárlat keretében
rendszeresen elvégezte. A pénztár az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és
könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletekben formailag és tartalmilag kötelezően
előírt mérleg és eredmény kimutatás készítésére kötelezett. A 2020. üzleti évhez kapcsolódó
éves beszámoló és eredmény kimutatás fordulónapja 2020. december 31. a mérlegkészítés
időpontja 2021. január 31.
A pénztár számviteli politikájának célja, hogy olyan számviteli rendszert működtessen, amely
alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely
számviteli rendszer egyidejűleg a pénztár vezető testületei döntéseinek előkészítésére pontos
információ bázisul szolgál.
A pénztár jelentős hibának tekinti, az éves pénztári beszámolóra vonatkozóan, amennyiben az
ellenőrzés során feltárt hibák – a hiba feltárásának évében , a különböző ellenőrzések során,
egy adott üzleti évet érintő /évenként külön-külön/ feltárt hibák és hibahatások értékének
együttes összege (előjeltől függetlenül) összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt, illetve ha a megállapított hibák, hibahatások működési eredményt,
nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékot növelő-csökkentő értékének
együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy 30
millió forintot.

1.3. A Pénztár amortizációs politikája
A pénztár a beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságairól szóló kormányrendelet
28. §-a szerinti amortizációs kulcsok alapján számol el értékcsökkentést az üzembe helyezett,
illetve használatba vett immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi beszerzési értéke után. A
pénztár a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a bruttó érték alapú, lineáris módszert
alkalmazza. Az értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként történik, az aktiválást
követő negyedév első napjától kezdődően.
A pénztár a kormányrendelet 28. §-ának (5) bekezdésében foglalt lehetőségével élve a 200 ezer
forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben költségként elszámolja.

2. A PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM 2020. ÉVI ALAKULÁSA
A 2020. évi taglétszámváltozások a következőképpen alakultak: a pénztárba összesen 742 fő
lépett be, amely az elmúlt év azonos adatától (1.202 fő) jelentősen elmaradt. A pénztárból
távozók (átlépők, szolgáltatást igénybevevők, kilépők, elhunytak) összlétszáma 1.003 fő volt,
amely szintén alacsonyabb az előző évi adathoz (1.502 fő) képest. Összességében éves szinten
261 fős létszámcsökkenés következett be, amely a nyitó létszámra vetítve 0,66 %-os
csökkenésnek felel meg.
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Az éven belüli mozgások alapján a pénztár a pandémia miatti személyes találkozások
korlátozásából adódóan 2020. év egyik negyedévében sem tudott létszámnövekedést realizálni,
az I. negyedévben 61 fővel, a II. negyedévben 112 fővel, a III. negyedévben 21 fővel, a IV.
negyedévben pedig 67 fővel csökkent a taglétszám.
A pénztár záró taglétszáma 2020. december 31-én 39.073 fő, melynek a pénzügyi tervben
prognosztizált adathoz (39.150 fő) viszonyított eltérése minimális, ugyanakkor megállapítható,
hogy a taglétszámot érintő mozgásokon belül valamennyi jogcím felültervezett volt.
A tényleges belépők száma a tervezettnél 890 fővel, a kilépők száma pedig 447 fővel lett
alacsonyabb a tervnél, ily módon a tagság aktivitása a korábbi évekhez képest – nyilvánvalóan
a 2020. év rendkívüliségéből adódóan (különösen a járványhelyzetből fakadó rendezvények,
személyes ügyfélszolgálat korlátozása) - számottevően csökkent.
A 2020. évi taglétszám alakulását jogcímenként a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés
Nyitó taglétszám (2020.01.01.)
Új belépő
Más pénztárból átlépő
Szolgáltatást igénybevevők
Más pénztárba átlépők

39.334
697
45
366
49

Kilépők

541

Kizártak

0

Elhunytak
Nettó létszámváltozás
Záró taglétszám (2020.12.31.)

3.

Létszám (fő)

47
-261
39.073

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FEDEZETI TARTALÉKOT
TERHELŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA

A pénztár 2020. pénzügyi évben teljesített szolgáltatásainak és fedezeti tartalékot terhelő egyéb
elszámolásainak jogcímenkénti megoszlását, valamint a bázisévhez viszonyított alakulását a
következő táblázat mutatja be:

3.1. A szolgáltatások és a fedezeti tartalékot terhelő egyéb elszámolások
alakulása a bázisévhez képest
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Kifizetés jogcíme
- Nyugdíjszolgáltatás

2019. év
fő

2020. év
eFt

fő

eFt

448

1.452.068

366

968.744

- Elhalálozás

72

159.579

47

106.200

- Átlépés
- Várakozási idő utáni
kifizetés

79

82.779

49

78.504

4.219

2.727.057

2.591

1.815.033

4.818

4.421.483

3.053

2.968.481

Összesen:

A tagok részére teljesített fedezeti célú kifizetések volumene és az igénylések száma az előző
évhez képest valamennyi kifizetéstípus esetében jelentősen csökkent. Ez a körülmény
mindenképpen rendkívülinek számít, mivel a korábbi években ilyen mértékű, tartósnak
bizonyuló visszaesésre nem volt példa. A 2020. évben az évről évre tapasztalt folyamatos
növekedési dinamika megtört, és szokatlan módon az előző évhez viszonyítva kb.
egyharmadával kevesebb igény érkezett a pénztárba, és a jogosultak részére kifizetett összeg is
hasonló nagyságrenddel volt alacsonyabb a tavalyinál.
Ezek a folyamatok az év elejei igen kedvezőtlen hozamkörnyezet, majd márciustól kezdődően
a járványhelyzetből fakadó rendkívüli körülmények (egészségügyi óvintézkedések,
kormányzati- és intézményi szintű korlátozások, kijárási/vásárlási limitek, személyes
ügyfélszolgálatok bezárása stb.) közvetlen és közvetett hatásait mutatják. A negatív befektetési
eredmények következtében természetszerűleg a kizárólag hozam felvételére irányuló
igénybejelentések száma csökkent legjelentősebben, ezzel párhuzamosan többszörösére nőtt a
portfólióváltások száma - különösen a biztonságosabbnak ítélt pénzpiaci és klasszikus
portfóliók irányába -, ezzel párhuzamosan a veszteségek realizálásának elkerülése érdekében
óvatosság jellemezte a tagsági jogviszony megszűnésével járó kifizetéseket is.
A jövedelmezőségi mutatók javulásával az év második felében - a III. negyedévben még csak
mérsékelten, az év utolsó hónapjaiban azonban már egyre markánsabban – ellentétes irányú
folyamat indult be, amely a továbbra is ingadozó, de már növekvő tendenciát mutató befektetési
hozamok bátrabb felvételére ösztönözte a tagokat. Az utolsó negyedévi fellendülésnek
köszönhetően jelentősen megnőtt azon portfólióváltási igények száma, amelyek ismét a
kockázatosabb, ugyanakkor magasabb jövedelmezőségi elvárásokat biztosító portfóliók felé
irányultak.
A nyugdíjcélú elszámolásokon belül továbbra is a nők 40 éves szolgálati idejéhez kapcsolódó
kifizetések képviselték a legnagyobb súlyt. A nyugdíjcélú részkifizetések igénylése az előző
évhez képest mintegy 16 %-kal csökkent, a 2020. év során mindösszesen 98 fő (az összes
nyugdíjcélú kifizetést kérő pénztártag egyötöde) kérte ezt a kifizetési formát, az előző évben
ugyanez az adat 116 fő és az összes nyugdíjcélú igény egynegyede volt.
A járadékszolgáltatásban részesülők száma továbbra is elenyésző, 2020. év végén a pénztár 18
fő járadékost tart nyilván.
A pénztár a 2020. évben a 10 éves várakozási időt elérő igényjogosultak köréből összesen 2.591
fő részére teljesített kifizetést, mely az előző évi adattól közel 40 %-kal elmaradt.
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Az elszámolások teljes összege 1.815.033 eFt-ot tett ki, melyből 954.412 eFt adóköteles
tőkeösszegként, 860.621 eFt adómentes hozamként került kifizetésre. A tőke igénybevétel
teljes kifizetéseken belüli részaránya 53 % volt, amely a 2019. évi aránnyal közel egyező. Az
igénybejelentések 2.050 esetben a tagsági jogviszony fenntartása mellett szóltak, míg 541 fő
teljes elszámolást kért és tagságát megszüntetve a pénztárból kilépett. Összességében
megállapítható, hogy a várakozási idő utáni kifizetések egyötöde zárult a tagsági jogviszony
megszüntetésével, mely a korábbi évekhez képest gyakorlatilag állandósult aránynak
tekinthető. A várakozási idő utáni kifizetési volumen a tényleges jogosultságokhoz képest
töredéknek bizonyult, amennyiben figyelembe vesszük a 2019. évi beszámolóban
prognosztizált adatokat: a 2020. évben a 10 éves várakozási idő utáni kifizetésre jogosult
pénztártagok várható száma 20.043 fő volt, egyéni számlakövetelésük összege pedig az előző
év végén megközelítette a 30 milliárd forintot, mely a pénztár vagyonának közel fele (47%).
Összességében megállapítható, hogy a várakozási idő utáni kifizetések kb. 20 %-a zárult a
tagsági jogviszony megszüntetésével, mely a korábbi évekhez képest nem mutat lényeges
arányeltolódást a kifizetések szerkezetében. (2014-ben még átlagosan minden harmadik
igénybejelentés vonatkozott kilépésre, majd ez az arány 2015-től kezdődően jelentősen javult,
azóta közel állandó).

3.2. A szolgáltatások alakulása a tárgyévi tényadatok és az éves pénzügyi terv
előirányzatai alapján
A pénztár a beszámolás évét induló évként magába foglalóan a 2019. december 04-i
küldöttközgyűlés által elfogadott, a 2020. január 01. – 2022. december 31. közötti három éves
intervallumra szóló pénzügyi tervvel rendelkezik.
A szolgáltatási kiadások megtervezésekor a pénztár a korábbi évek tendenciáinak folytatódását
valószínűsítette, figyelembe véve a pénztári tagság korfáját, a várható nyugdíjba vonulás
időpontját, így kerültek meghatározásra a tervszámok a bázisévi tényadatokkal és a tárgyévi
várakozásokkal összhangban. Az éves terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a
tényleges szolgáltatási adatok az igénybevevők száma tekintetében a tervezett szint közelében
(terv: 410 fő, tény: 366 fő), a részükre kifizetett összegek éves volumenét illetően (tény:
968.744 eFt) azonban lényegesen a tervezett szint (1.398.064 eFt) alatt teljesültek.

3.3. A kifizetések elszámolásának módja
A pénztár az elszámoló egységen (ELSZE) alapuló elszámolási rend 2009. január 1-i
bevezetése óta az elszámolás fordulónapjának tekintett úgynevezett ”T napi” árfolyamon
számol el a tagokkal, a kifizetés összege legkésőbb a T+8. napon kerül tényleges kiutalásra. Az
elszámolás és a kifizetés napja közötti időszakra hozam nem jár.
A pénztár 2012. évtől kezdődően a kifizetések, tagi kölcsönök elszámolásával és teljesítésével
kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi költségeit valamennyi elszámolástípusnál érvényesíti.
A tagoktól levont költség továbbra is két összetevőből áll, azaz fix- és változó díjrészt tartalmaz,
utóbbi a pénzügyi teljesítés összegének függvényében alakul.
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A díjak a 2020. évi költségviszonyok alapján felülvizsgálatra és módosításra kerültek. A fix
díjtételek elszámolás típusonkénti elfogadása az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik. A tételes
költségkalkulációval alátámasztott fix összegű, az utalás költségét nem tartalmazó díjakat az IT
a 2020. március 12-i távszavazásos ülésén fogadta el a 6-11/(2020.III.12.) számú határozataival
és a következő naptól léptette hatályba.
A felszámított költségekből a pénztárnak a 2020. év során mindösszesen 19.969 eFt díjbevétele
(a fix költségeket és a pénzügyi utalások díját is tartalmazza) keletkezett, mely az előző évi
évben realizált bevételtől a kifizetési igények csökkenése miatt kb. 30 %-kal elmaradt.)

4. A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ FŐBB
TÉNYEZŐK
4.1. A munkáltatói kötelezettségvállalások alakulása
A pénztár ágazati sajátosságainál fogva a tagság túlnyomó része a védelmi szférához tartozó
nagy munkáltatókhoz kötődik. Az egyéni fizetők állománya összesen kb. 20 %-ot tesz ki.
A pénztár jellemzően határozatlan időre szóló szerződést köt a hozzájárulást vállaló
munkáltatókkal. A pénztár legnagyobb munkáltatói tagjai továbbra is a Honvédelmi
Minisztérium, a Magyar Honvédség és háttérintézményei, a Belügyminisztérium, illetve a
polgári titkosszolgálatok szervezetébe tartoznak. A 2020. évben az ágazati munkáltatói körbe
tartozó foglalkoztatók körében számottevő változás nem történt. Egyéb munkáltatók
vonatkozásában a kör 2015-ben bővült a beolvadó pénztárral szerződéses jogviszonyban álló
foglalkoztatói partnerekkel, melyek közül az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt a
legjelentősebb.
A következő táblázat a legjelentősebb munkáltatói tagok 2020. évi megállapodásaiban rögzített
kötelezettségvállalásait foglalja össze a 2020. december 31-i állapot szerint:

Munkáltató megnevezése

Önkéntes pénztári
tagdíj
Tag által
fizetett

Munkáltatói
hozzájárulás

HM-MH

egyéni vállalás

bruttó 7.100 Ft/fő/hó

BM és háttérintézményei

egyéni vállalás

Büntetés-végrehajtás

egyéni vállalás

csak egyéni tagdíj
csak egyéni tagdíj

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

min. egységes tagdíj

csak egyéni tagdíj

Alkotmányvédelmi Hivatal

min. egységes tagdíj

csak egyéni tagdíj

1%

Információs Hivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

egyéni vállalás

4%
csak egyéni tagdíj

Magyar Államkincstár

egyéni vállalás

csak egyéni tagdíj
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A munkáltatói kötelezettségvállalásokból adódóan a pénztár vagyoni és jövedelmi helyzetét
érintő jelentős változás a 2020. évben nem történt. A legnagyobb munkáltató (Honvédelmi
Minisztérium) az önkéntes pénztári tagságot továbbra is a 2013. április 01-jétől érvényes
formában, fix összegű hozzájárulással támogatja.
A hozzájárulás összege 2018. január 1-jétől a korábbi 4.300 Ft/fő/hó összegről 4.700 Ft/fő/hó
összegre emelkedett, majd 2019. január 1-jétől a cafeteria elemek bérjövedelemként
történő megadóztatása miatt az adó- és járulékterhekkel növelten bruttósításra került
(7.100 Ft/fő/hó). A nettó 4.700 Ft/fő/hó összegű támogatás után fizetendő személyi
jövedelemadó és egyéni járulékok összegét a munkáltató fedezte. A 2020. évben a munkáltatói
hozzájárulás összegében változás nem történt.
A beszámolás évében a munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése a pénztár
alapszabályával összhangban, a foglalkoztatókkal kötött szerződéses feltételek szerint
alakultak. A munkáltatók adatszolgáltatási, illetve tagdíjfizetési kötelezettségeiknek
határidőben rendre eleget tettek, a béren kívüli juttatások bérjövedelemként történő
adóztatása a pénztári tagdíjbevételekben csökkenést a 2020. évben sem okozott.
A pénztár 2020. évben összesen 473 megkötött munkáltatói megállapodással rendelkezett,
melyből 153 db munkáltató szerződése tekinthető aktívnak. Általánosságban elmondható, hogy
a stabil foglalkoztatói háttérből adódóan kiemelkedő a tagdíjfizetési- és adatszolgáltatási
fegyelem. A pénztár foglalkoztatókkal való kapcsolattartása, együttműködése a gyakorlatban
jól működik, az esetleges problémák megoldásában hatékony és eredményes.

4.2. A pénztár működési tevékenységét meghatározó főbb tényezők, a
pénzügyi terv teljesülése
A pénztár működési- és kiegészítő vállalkozási tevékenységének alakulását a tárgyévi terv- és
tényadatok tükrében a következő táblázat mutatja be:
(adatok eFt-ban)
2020.

Megnevezés

Terv*

Tény*

Működési tagdíj és egyéb bevételek

228.873

222.734

Működési költségek és ráfordítások

285.772

257.044

Szokásos működési tevékenység eredménye

-56.899

-34.310

567

10.798

-56.332

-23.512

Működési célú befektetések eredménye
Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység
tárgyévi eredménye összesen:

* a 2020-2022. évi pénzügyi terv induló év adatai, az összehasonlíthatóság érdekében a bevételek és
a ráfordítások tekintetében nem tartalmazzák a meg nem fizetett tagdíjakat
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Az elfogadott (2020-2022. éves) pénzügyi terv paramétereit és főbb adatait a következő táblázat
foglalja össze:
Megnevezés
Záró létszám (fő)
Fedezeti tartalék bruttó hozamráta (%)
Működési tartalék bruttó hozamráta (%)
Likviditási tartalék bruttó hozamráta (%)
Működési tartalék bevételei (eFt)
Működési tartalék kiadásai (eFt)
Működési tartalék eredménye (eFt)
Fedezeti tartalék bevételei (eFt)
Fedezeti tartalék kiadásai (eFt)
Fedezeti tartalék eredménye (eFt)
Likviditási tartalék bevételei (eFt)
Likviditási tartalék kiadásai (eFt)
Likviditási tartalék eredménye (eFt)

2020
39.150
3,62
0,31
0,31
231.229
287.561
-56.332
7.290.328
4.576.446
2.713.882
227
178
49

Évek
2021
39.150
2,33
0,50
0,50
242.043
300.491
-58.448
6.681.665
5.130.329
1.551.336
365
172
193

2022
39.150
3,22
0,70
0,70
253.659
314.400
-60.741
7.434.015
5.724.391
1.709.624
513
172
341

A három éves intervallumot átfogó pénzügyi terv főbb mutatószámait az adott üzleti évre
vonatkozóan a következő táblázat foglalja össze:
2020. évi terv
Megnevezés
Átlagos taglétszám (fő)

(a 2020-2022. pü.
tervből)

2020. évi tény

39.150

39.204

4.670.000

4.961.571

9.940

10.546

58.937.007

60.350.717

Egy főre jutó pénztári vagyon (Ft/fő)

1.505.415

1.539.402

Szolgáltatási kiadások (eFt)

1.398.064

968.744

Várakozási idő utáni kifizetés (eFt)

2.160.000

1.815.033

61.328.882

62.248.316

Működési költség (eFt/év)

285.772

257.044

Működési eredmény (eFt/év)

-56.332

-23.512

Működési tartalék záró állománya

726.668

749.170

3,00 %

3,30%

Bruttó tagdíj bevétel (eFt/év)
Egy főre jutó átlagos havi tagdíj (Ft/fő/hó)
Átlagos befektetett fedezeti pénztári vagyon (eFt)

Fedezeti tartalék záró állománya

Infláció (%)

Klasszikus +1,09 %

Fedezeti tartalék nettó hozamráta (%)

3,62%

Kiegyensúlyozott +1,34 %
Növekedési +2,03 %
Pénzpiaci +0,29 %
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A tevékenység rövid- és középtávú jövőjét meghatározó feltételrendszer összetettsége folytán
az előirányzatok tartalmazhatnak bizonytalan pontokat, ugyanakkor az óvatosság elvének
figyelembe vételével készült becsléseken alapulnak. A 2020. évi terv- és tény adatokban
mutatkozó eltérések iránya eltérő, egyes mutatók (pl. tagi kifizetések) jóval a tervezett szint
alatt, más mutatók (működési eredmény, tagdíjbevételek, vagyon, tartalékok) a tervezettől
kedvezőbben alakultak.

4. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI
HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
5.1. A pénztár eszközállományának bemutatása
A pénztár mérleg főösszegének 2020. december 31-i mérleg szerinti értéke 64.053.340 eFt. A
pénztár a 2020. év során 3.584.127 eFt vagyonnövekedést realizált, mely átlagosan 5,93 %-os
növekedésnek felel meg.
Az eszközvagyon alakulása a bázisévhez képest:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019. 12.31.

2020.12.31.

Mérlegfőösszeg

60.469.213

64.053.340

Az eszközvagyon alakulása mérleg főcsoportonként:
Adatok eFt-ban
Sor

Mérleg főcsoport

E11

2019.12.31.

2020.12.31.

Befektetett eszközök

45.522.298

52.697.325

E12

Forgóeszközök

14.944.149

11.353.413

E13

Aktív időbeli elhatárolások

2.766

2.602

60.469.213

64.053.340

Eszközök (aktívák) összesen:

5.2. Az eszközállomány megoszlása és 2020. évi állományváltozása
mérlegcsoportonként és eszköztípusonként

12

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
5.2.1. Immateriális javak
Az immateriális javak bruttó értékében, elszámolt értékcsökkenésében, valamint nettó
értékében történt tárgyévi változásokat a következő táblázatok adatai foglalják össze:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Vagyoni értékű jog

Bruttó érték változása
Nyitó állomány

Növekedés

247.929.557

Szellemi termék

857.110

Immateriális
javak összesen:

248.786.667

Csökkenés

Záró állomány

133.350

37.485

248.025.422

-

787.510

69.600

133.350

824.995

248.095.022
Adatok Ft-ban

Megnevezés
Vagyoni értékű jog

Értékcsökkenés változása
Nyitó állomány

Növekedés

247.643.046

217.069

Szellemi termék

857.110

Immateriális
javak összesen:

248.500.156

Csökkenés Záró állomány
37.485

247.822.630

-

787.510

69.600

217.069

824.995

247.892.230
Adatok Ft-ban

Nettó érték (2020.12.31.)

Megnevezés
Bruttó érték
Vagyoni értékű jog

Értékcsökkenés

248.025.422

247.822.630

Szellemi termék

69.600

69.600

Immateriális
javak összesen:

248.095.022

247.892.230

Nettó érték
202.792
202.792

A pénztár 2020-ban 1 db szoftvert szerzett be (jelszótároló alkalmazás), melyet az immateriális
javakon belül vagyoni értékű jog címén aktivált. Az eszközcsoportot érintő selejtezés 2020.
december 31-i fordulónappal 6 db elavult, illetve használaton kívüli szoftvert érintett, 824.995
Ft összértékben.

5.2.2. Tárgyi eszközök
A pénztár tárgyi eszköz vagyonának mérleg szerinti nettó értéke a mérleg fordulónapján
675.287.555 Ft, melynek rendeltetés szerinti megoszlását a következő táblázatok adatai
foglalják össze:
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Adatok Ft-ban
Megnevezés

Összeg

Tartós befektetési célú ingatlanok
könyv szerinti értéke

657.000.000

Működési célú tárgyi eszközök

11.543.855

Befejezetlen beruházások

6.743.700

Tárgyi eszközök mindösszesen

675.287.555

A tárgyi eszközök bruttó értékében, elszámolt értékcsökkenésében, valamint nettó értékében
történt tárgyévi változásokat a következő táblázatok adatai foglalják össze:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Működtetett ingatlanok
és kapcs. vagyoni ért. jog
Tartós befektetési
célú ingatlanok
Gépek, berendezések
összesen
Járművek

Bruttó érték

Értékcsökkenés

35.152.889

34.830.726

437.775.391

-

Nettó érték
(2020.12.31.)
322.163
437.775.391

63.910.788

57.952.606

5.958.182

15.038.600

9.775.090

5.263.510

Tárgyi eszközök nettó
551.877.668
értéke összesen:
Tárgyi eszközök értékelési
különbözetének záró állománya:
Befejezetlen beruházások

102.558.422

449.319.246
219.224.609
6.743.700

Tárgyi eszközök mérleg
szerinti nettó értéke:

675.287.555

A tárgyi eszközök záró nettó értékének eszköztípusonkénti összetételét a következő táblázatok
adatai foglalják össze:

Adatok Ft-ban
Megnevezés
Tartós befektetési
célú ingatlanok értéke
Tartós befektetési célú ingatlanok értékelési különbözete
Tartós befektetési célú ingatlanok
könyv szerinti értéke

Összeg
437.775.391
+ 219.224.609
657.000.000
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Működtetett ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

322.163
11.221.692

Befejezetlen beruházások

6.743.700

Működési célú tárgyi eszközök

18.287.555

Tárgyi eszközök mindösszesen

675.287.555

A tárgyi eszközök bruttó értékében, elszámolt értékcsökkenésében, valamint nettó értékében
történt tárgyévi változásokat a következő táblázatok adatai foglalják össze:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Működtetett ingatlanok és
kapcs. vagyoni értékű jog
Tartós befektetési
célú ingatlanok
Ügyviteli és számítástechnikai
gépek
Kisértékű ügyviteli és
számítástechnikai gépek
Egyéb gépek
Egyéb kisértékű gépek

Bruttó érték változása
Nyitó
állomány

Növekedés Csökkenés

Záró
állomány

35.152.889

-

-

35.152.889

437.775.391

-

-

437.775.391

31.507.546

2.833.751

2.821.295

31.520.002

2.373.251

589.606

25.859.789

2.614.692

531.913

27.942.568

1.352.267

254.701

121.607

1.485.361

-

2.962.857

Járművek

15.038.600

Gépek, berendezések és
járművek összesen

76.131.453

6.292.750

-

6.743.700

-

6.743.700

549.059.733

13.036.450

3.474.815

558.621.368

Befejezetlen beruházások
Tárgyi eszközök
összesen:

-

3.474.815

15.038.600
78.949.388

Adatok Ft-ban
Megnevezés
Működtetett ingatlanok és
kapcs. vagyoni értékű jog
Tartós befektetési
célú ingatlanok

Értékcsökkenés változása
Nyitó
állomány
34.736.434
-

Záró
állomány

Növekedés

Csökkenés

94.292

-

34.830.726

-

-

-
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Ügyviteli és számítástechnikai
gépek
Kisértékű ügyviteli és
számítástechnikai gépek
Egyéb gépek

28.031.958

3.107.681

2.373.251

589.606

25.472.193

245.764

531.913

25.186.044

Egyéb kisértékű gépek

1.352.267

254.701

121.607

1.485.361

Járművek

6.767.370

3.007.720

63.997.039

7.205.472

3.474.815

67.727.696

98.733.473

7.299.764

3.474.815

102.558.422

Gépek, berendezések és
járművek összesen
Tárgyi eszközök
összesen:

2.821.295
-

28.318.344
2.962.857

-

9.775.090

Adatok Ft-ban
Megnevezés
Működtetett ingatlanok
és kapcs. vagyoni ért. jog
Tartós befektetési
célú ingatlanok
Ügyviteli és számítástechnikai gépek
Kisértékű ügyviteli és
számítástechnikai gépek
Egyéb gépek

Bruttó érték
35.152.889
437.775.391

Értékcsökkenés
34.830.726
-

Nettó érték
(2020.12.31.)
322.163
437.775.391

31.520.002

28.318.344

2.962.857

2.962.857

-

27.942.568

25.186.044

2.756.524

1.485.361

1.485.361

-

Járművek

15.038.600

9.775.090

5.263.510

Gépek, berendezések és
járművek összesen

78.949.388

67.727.696

11.221.692

Egyéb kisértékű gépek

Befejezetlen beruházások

6.743.700

Tárgyi eszközök nettó értéke
558.621.368
összesen :
Tárgyi eszközök értékelési
különbözetének záró állománya:
Tárgyi eszközök mérleg
szerinti nettó értéke:

102.558.422

3.201.658

6.743.700
456.062.946
+219.224.609
675.287.555

Működési célú tárgyi eszközök
A működési célú tárgyi eszközök 2020. évi állomány változásainak jelentősebb tételeit 1 db
digitális multifunkciós nyomtató, 3 db használt számítógép konfiguráció, a tárgyalóhelyiségek
klíma cseréje, és 1 db dokumentum-szkenner beszerzése jelentették. A 2020. december 31-i
fordulónappal végrehajtott selejtezés jogcímén történő kivezetés 3.475 eFt-tal csökkentette, az
új eszközök aktivált beszerzési értéke pedig 6.293 eFt-tal növelte az állományt.
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A selejtezett eszközök kivezetéséből veszteség nem képződött, mivel nettó értékük már
korábban nullára íródott. A pénztár a mérleg fordulónapján 6.743.700 Ft összegű befejezetlen
beruházást tart nyilván, mely az Informix licenc frissítésének első üteme.
Tartós befektetési célú ingatlanok
A tartós befektetési ingatlanok állományát érintően a tárgyévben az előző évi mérleg
fordulónapján kimutatott állományhoz képest változás nem történt, a fedezeti tartalékon belül
a kiegyensúlyozott portfólió befektetését képező eszközcsoport 2020. december 31-én továbbra
is egyetlen befektetési elemet tartalmaz, a soproni építési telekingatlant. A pénztár az ingatlan
együttes tulajdonjogával rendelkezik, Sopronban (Sopronkőhida-tómalom) a 10123/105-197
helyrajzi szám alatt kivett beépítetlen terület és út megjelöléssel, mely 93 db ingatlanból áll (83
db beépítetlen ingatlan, 9 db út, 1 db gázfogadó), összterülete 114.532 m2.
A pénztár piaci értéken kimutatott befektetési célú ingatlanvagyona 2020. december 31-én a
törvényben előírt befektetési korlát alatt maradva a fedezeti céltartalék befektetéseinek 1,06 %át teszi ki.
A tartós befektetési célú ingatlan könyv szerint értéke, mely tartalmazza a vételárat és az
értéknövelő beruházások összegét, 437.775 eFt. A 2020. évben a tartós befektetési célú
ingatlanvagyonhoz kapcsolódóan a pénztár beruházást nem eszközölt, és a bruttó értéket
befolyásoló egyéb esemény sem történt. Az ingatlan kizárólag földterületből áll, felépítményt
nem tartalmaz, így értékcsökkenés elszámolására sem került sor.
Az elmúlt év utolsó napjára (2020.12.31-re), mint forduló napra vonatkozóan az ingatlan
értékbecslése az irányadó jogszabályi előírásokkal összhangban megtörtént. Az értékelést a
2018. évben megbízott vagyonértékelő, a KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft.
végezte. A megállapított nettó forgalmi érték 657.000.000 Ft lett, amely nem jelent nominális
értékváltozást a 2019.12.31-i értékbecslés szerinti forgalmi értékhez képest, így értékelési
különbözet elszámolására nem került sor. Az ingatlan-együttes árának 2020. évi stagnálása
elsősorban a COVID-19 járvány miatti ingatlanpiaci bizonytalanság, illetve a már 2019. évben
megtörtént drasztikus áremelkedés miatt következett be.

5.2.3. Befektetett pénzügyi eszközök
A pénztár hosszú lejáratú, tartós befektetést képező eszközvagyona 2020. december 31-én
52.021.834 eFt volt, mely a bázis azonos adatával összehasonlítva 1,41 %-os csökkenést mutat.
A befektetett pénzügyi eszközök alakulása a bázisévhez képest:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

44.852.461

52.021.834
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A befektetett pénzügyi eszközök alakulása mérlegcsoportonként:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

E 113

Befektetett pénzügyi eszközök

E 1131

Egyéb tartós részesedések

E 1132

Egyéb tartósan adott kölcsön

E 11331

Kötvények

E 11332
E 11334
E 1134
E 1135

44.852.461
8.746.682
-

2020.12.31.
52.021.834
11.915.721
-

834.529

834.529

Állampapírok

29.875.522

34.865.621

Jelzáloglevél

1.165.523

927.628

31.875.574

36.627.778

4.230.205

3.478.335

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközök
értékelési különbözete

A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok felhalmozott kamatot is
tartalmazó piaci értéke 52.021.834 eFt volt, melynek összetételét a következő táblázat mutatja
be:
Befektetési forma
megnevezése
Egyéb tartós részesedések
Vállalati és
hitelintézeti kötvények
Állampapírok
Jelzáloglevél
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Befektetett pénzügyi
eszközök összesen:

Adatok eFt-ban
Piaci érték
(2020.12.31.)

Beszerzési
érték

Értékelési
különbözet

11.915.721

2.783.133

14.698.854

834.529

6.902

841.431

34.865.621

671.280

35.536.901

927.628

17.020

944.648

36.627.778

695.202

37.322.980

48.543.499

3.478.335

52.021.834

A portfolió összetételén belül az egyes eszköztípusok részarányában lényeges elmozdulás nem
történt az előző évhez képest. Továbbra is közel 70 %-ot tesz ki az éven túli lejáratú államkötvényekben lekötött befektetés és 23 %-ot a részvények aránya, ezzel egyidejűleg a
hitelintézeti kötvények és a jelzáloglevelek részaránya az előző évhez képest számottevően nem
módosult.
A záró portfólió értékelési valamennyi instrumentum típusra, ily módon a tartós befektetési
eszközállomány egészére nézve is pozitív.
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B) FORGÓESZKÖZÖK
5.2.4. Készletek
A leltárral alátámasztott mérleg fordulónapi készletértékek:
Adatok eFt-ban
2019.12.31.
2020.12.31.

Megnevezés
E 121

Készletek

546

761

E 1211

Anyagok

546

761

A pénztár működési tevékenységét szolgáló készletek jellemző előfordulási formái: levélpapír
és boríték, reklám- illetve propagandacélú anyagok, valamint a felhasználási igény
függvényében különféle számítástechnikai kellékanyagok. A pénztár évközben a vásárolt
készletek beszerzéseit elsődlegesen költségként számolja el. A mérleg fordulónapon fel nem
használt készletérték meghatározása tényleges leltározással történik. A beszámolóban
kimutatott készletértékek – az előző évhez képest közel 40 %-kal magasabb volumenben irodai
papír és számítástechnikai anyagokat tartalmaznak. A magasabb készletérték oka, hogy a
pénztár a vírusjárvány terjedése miatt a munkavégzéshez alapvetően szükséges anyagokból a
szokásosnál nagyobb készleteket halmozott fel a 2020. évben, azt elkerülendő, hogy a
későbbiekben a beszállítás esetleg nehézségekbe ütközzön.

5.2.5. Követelések
A követelések alakulása mérlegcsoportonként:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

E 122

Követelések

990.535

1.051.505

E 1221

Tagdíjkövetelések

809.014

890.741

E 1223

Tagi kölcsön

180.351

160.764

E 1224

Egyéb követelések

1.170

-

A követelések mérleg szerinti állománya 18 %-kal meghaladja az előző év végi záró állományt,
ezen belül a meghatározó nagyságrendet képviselő tagdíjkövetelések 10 %-kal növekedtek, a
tagi kölcsönök 11 %-kal csökkentek. A 2019. évi tagdíjhátralék leírása 2020. március hónapban
782.658 eFt összegben megtörtént, ily módon a mérlegfordulónapi adat csak éven belüli, 2020.
évi tagdíjkövetelést tartalmaz. A 2016. január 1-jétől bevezetésre került eljárásrend szerint a
hátralék utólagos megfizetésére legkésőbb a tárgyévet követő március 20-ig van lehetőség,
ezt követően a pénztár március 31-ig az előző évi hátralékot leírja és a nyilvántartásokból
történő kivezetéssel egyidejűleg a működési tartalékra jutó hányadnak megfelelő
hozamelvonást a hátralékos tagok egyéni számláján kimutatott tárgyévi hozam terhére
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érvényesíti. A hátralék előírás gyakorlata szerint év közben a pénztár hátralékot nem ír elő,
mivel az Alapszabály lehetőséget biztosít az éves tagdíjfizetésre.
A rövid lejáratú tagi kölcsön követelések év végi záró állománya az év végén nyitott tagi
kölcsönnel rendelkezők számának csökkenése miatt 11 %-kal elmarad az előző év végi adattól
és mindemellett év közben is folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A törvényben előírt
befektetési limit alatt maradva a tagi kölcsönök nyitott állománya a tárgyévben átlagosan a
fedezeti céltartalék 0,3-0,4 %-át tette ki. Az Igazgatótanács által jóváhagyott keretösszeg felső
határa a folyamatosan magas számú igényekhez igazodóan 2010. április 01-i hatállyal 350
millió forintra emelkedett, majd e döntést követően azóta nem változott.
A mérlegben kimutatott 160.764 eFt összegű követelésállományból 152.092 eFt a nyitott tagi
kölcsönök tőkeösszege, 6.315 eFt az értékelési különbözetben elszámolt időarányos járó kamat,
és 2.356 eFt a törlesztett tőkeösszeg alapján felszámított, de a mérleg fordulónapjáig még be
nem folyt tényleges kamatelőírás összege. A nyitott tagi kölcsönnel rendelkező pénztártagok
száma 2020. december 31-én összesen 391 fő (összehasonlításul: előző év végén 452 fő volt).
A tagi kölcsön követelésállományból 23.127 eFt-ot tesz ki a lejárt, éven túli követelések
összege, amely 87 fővel szemben nyilvántartott követelést tartalmaz a mérleg fordulónapján.
Ezekben az esetekben a folyósítástól számított egy év már letelt, de a követelés érvényesítésre
még nem került (a pénztár a lejárattól számított legkésőbb 180. napon érvényesíti a követelést
az egyéni számlával szemben). A lejárat és az érvényesítés közötti időtartamra a tag késedelmi
kamatot köteles fizetni.
A koronavírus világjárvány miatt 2020. márciusában a Kormány a 47/2020. (III. 18.) Korm.
rendelettel szabályozta a hitel- és kölcsönszerződésből eredő, az adós által fizetendő tartozás
teljesítésének időbeli ütemezését (hitel-visszafizetési moratórium).
A kormányrendelet alapján 2020. március 18-tól a pénztár a tagi kölcsönök lejáratásával és
érvényesítésével kapcsolatban új szabályokat vezetett be, mely szerint a 2020. március 18. után
lejáró tagi kölcsönök esetében az eredeti lejárat napján a tagi kölcsönök nem kerültek
lejáratásra. Ezen tagi kölcsön tartozások lejáratása (2020.12.31-i értéknappal) 2021. január 04én történt meg.
Ugyancsak a moratóriumi rendelkezések alapján 2020. március 18-tól kezdődően minden olyan
vissza nem fizetett tagi kölcsön tartozás esetében, melyet a tag egyéni számlájával szemben a
lejáratot követő 180. napon érvényesíteni kellett volna, az érvényesítést a pénztár nem hajtotta
végre, kivéve azon eseteket, amennyiben a tag ezt írásban kifejezetten (pl. kifizetés miatt) kérte.
Minden más esetben a tagi kölcsön tartozás érvényesítésére 2020.12.31-i értéknappal 2021.
január 05-én került sor.

5.2.6. Értékpapírok
A pénztár rövid lejáratú, forgatási célú befektetést képező értékpapír vagyona 2020. december
31-én 9.388.392 eFt volt. Az előző év azonos adatával összehasonlítva a forgóeszközök között
kimutatott értékpapírok állománya csökkent, a 13.109.407 eFt összegű nyitó állományra vetítve
29 %-os növekedés következett be.
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Az értékpapír állomány alakulása a bázisévhez képest:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

III. Értékpapírok

13.109.407

9.388.392

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke
instrumentum típusonkénti összetételét a következő táblázat mutatja be:
Az értékpapír állomány alakulása mérlegcsoportonként:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

E 123

Értékpapírok

13.109.407

9.388.392

E 1231

Egyéb részesedések

5.424.909

3.353.117

E 12321

Kötvények

5.228.400

1.753.502

E 12322

Kincstárjegyek és más állampapírok

1.578.583

3.292.092

E 12324

Jelzáloglevél

520.523

437.010

E 1232

Forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

7.327.506

5.482.604

E 1233

Értékpapírok
értékelési különbözete

356.992

552.671

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok összetételében a beszerzési érték és az
értékelési különbözet alakulását a következő táblázat mutatja be:
Adatok eFt-ban
Befektetési forma
megnevezése

Beszerzési
érték

Értékelési
különbözet

Piaci érték
(2020.12.31.)

Egyéb részvények

3.353.117

588.876

3.941.993

Kötvények

1.753.502

11.814

1.765.316

Kincstárjegyek és más állampapírok

3.292.092

5.069

3.297.161

437.010

-53.088

383.922

Forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

5.482.604

-36.205

5.446.399

Értékpapírok összesen:

8.835.721

552.671

9.388.392

Jelzáloglevél
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Az eszközcsoport összetételén belül az egyes befektetési formák részarányában jelentősebb
átrendeződés történt az előző évhez képest. Az egyéb részesedések (részvények, befektetési
jegyek) állományon belüli részaránya lényegesen nem változott, a kötvények részaránya ezzel
párhuzamosan jelentősen csökkent. Az értékelési különbözet mérleg fordulónapi záró
állománya a részvények és befektetési jegyek tekintetében pozitív, a hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumok esetében negatív, ezzel együttesen a valamennyi eszközcsoportra összesített
értékelési különbözet pozitív.

5.2.7. Pénzeszközök
A pénzeszközök állományának alakulása a bázisévhez képest:
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

843.661

912.755

IV. Pénzeszközök

A pénzeszközök megoszlása mérlegcsoportonként:
Megnevezés

2019.12.31.

Adatok eFt-ban
2020.12.31.

E 124

Pénzeszközök

843.661

912.755

E 1242

Pénztári elszámolási betétszámla

843.661

862.740

E 1243

Elkülönített betétszámla

-

-

E 1244

Rövid lejáratú bankbetétek

-

50.000

E 1246

Pénzeszközök értékelési különbözete

-
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A pénzeszközök mérleg fordulónapi záró állománya az előző évi záró állományt 8 %-kal
meghaladóan alakult. A pénztár év közben módosított betétlekötési politikáján, így a pénzpiaci
portfólió esetében az MKB Banknál már korábban is alkalmazott egyedi betéti konstrukció
mellett 2020. július hónaptól már az OTP Banknál is elérhetővé váltak a pénztár számára a piaci
átlagnál kedvezőbb kamatot biztosító – egyben a pénzintézeti kockázatok megosztását szolgáló
– betétlekötési lehetőségek. Ennek az új szerződéses kapcsolatnak köszönhetően a pénzpiaci
portfólió szabad pénzeszközei 0,35 és 0,40 %-os kamatok mellett kerülhettek több hónapos
futamidejű betétként lekötésre.

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Az aktív időbeli elhatárolások alakulása mérlegcsoportonként:
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Adatok eFt-ban
2019.12.31.
2020.12.31.

Megnevezés
Aktív időbeli elhatárolások

E 13
E 131
E 132

2.766

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek és ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása

2.766

2.602
2.602

Kiadások aktív időbeli elhatárolásaként mutatja ki mérlegében a pénztár a tárgyévben
kifizetett, következő üzleti évre vonatkozó sajtó előfizetések költségét (36 eFt), a Bloomberg
terminál használati díját és a számítógépes nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyéb licenc
díjakat illetve vírusvédelmi költségeket (2.232 eFt), az internetszolgáltatás (6 eFt) és a
személygépjárművek biztosítási díjainak (324 eFt), továbbá a befektetési eszközérték szerinti
piaci értékben foglalt T-1 napig számított, működési és likviditási tartalékot terhelő
vagyonkezelési díj 1 napra jutó különbözetét (5 eFt).
Az elhatárolt összegek mérlegfordulónapi volumene az előző év végi, ugyanezen jogcímen
elszámolt tételekhez viszonyítva közel azonos összegben alakult.

5.3. A pénztár forrásainak alakulása
A források alakulása mérleg főcsoportonként:
Adatok eFt-ban
Sor

Mérleg főcsoport

F 11

Saját tőke

F 12

Céltartalékok

F 13

Kötelezettségek

F 14

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

5.4.

2019.12.31.

2020.12.31.

772.682

749.170

59.559.560

63.215.909

133.297

78.441

3.674

9.820

60.469.213

64.053.340

A forrásállomány megoszlása és 2020. évi állományváltozása mérleg
főcsoportonként

D) SAJÁT TŐKE
5.4.1. A saját tőke alakulása mérleg főcsoportonként
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Adatok eFt-ban
Megnevezés
F 11

2019.12.31.

2020.12.31.

772.682

749.170

837.893

772.682

-65.211

-23.512

Saját tőke

Tartaléktőke
Működési és kiegészítő vállalkozási
F 114
tevékenység tárgyévi eredménye
F 113

A pénztár 2020. december 31-én 749.170 eFt saját tőkével rendelkezik, mely az előző évi
szinttől mintegy 4 %-kal alacsonyabb. A tartaléktőke összegében az előző évhez képest
kimutatott állományváltozás (csökkenés) a 2020. évi 65.211 eFt negatív működési eredményből
származik. (A tagdíjbefizetések beazonosításakor felosztott, működési tartalékra jutó függő
hozam éves szinten nem érte el az 1 eFt-ot).
A pénztár által a beszámolás évében elért 23.512 eFt összegű negatív működési
eredményéből -34.310 eFt a szokásos működési tevékenységből, +10.798 eFt a működési célú
befektetési tevékenységből származott. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a pénztár egyik
évben sem folytatott. Az előző évi működési tevékenység 65.211 eFt összegű negatív
eredményének tartaléktőkébe helyezésével a tartaléktőke mérlegfordulónapi záró állománya
772.682 eFt-ra csökkent. A tartaléktőke állományából más tartalékok javára történő
átcsoportosítás, illetve egyéb állományváltozás a tárgyévben nem történt.

5.4.2. A működési eredmény és tartalék alakulása
A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási eredményének alakulását a terv- és tényadatok
tükrében az alábbi táblázat mutatja be:

2019.

Megnevezés
Terv
Működési tevékenység
eredménye
Kiegészítő vállalkozási
tevékenység eredménye
Működés tárgyévi eredménye
összesen

-67.863

Tény
-65.211

Adatok eFt-ban
2020.
Terv
Tény
-56.332

-23.512

-

-

-

-

-67.863

-65.211

-56.332

-23.512

A működési célú bevételek alakulása
A működési tartalék tárgyévi változását meghatározó bevételek jogcímek szerinti alakulását a
következő táblázat mutatja be:
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Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.

2020.

A 01

Tagok által fizetett tagdíj

133.917

142.286

A 02

50.601

50.690

-37.166

-40.515

A 04

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Meg nem fizetett tagdíjak miatti
tartalékképzés (-)
Utólag befolyt tagdíjak

1.374

1.212

A 05

Tagdíjbevételek összesen

148.726

153.673

A 06

Tagok egyéb befizetései

20.879

21.687

A 08

Működési célra juttatott eseti adomány

9

A 09

Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának
felhasználása hitelezési veszteség miatt

33.943

35.963

A 09

Különféle egyéb bevételek

27.510

47.375

A 10

Működési célú bevételek összesen

231.067

258.698

A 21

Befektetési tevékenység bevételei

45.034

17.422

276.101

276.120

EK A)

A 03

Működési tartalék bevételei összesen

-

A pénztár 2020. évi működési bevételei összességében a tavalyi szintnek megfelelően
alakultak, ezen belül a tagdíjak a tavalyi volument meghaladóan teljesültek. Ezzel
párhuzamosan a befektetési tevékenység bevételei számottevően, 62 %-kal csökkentek, de
figyelembe kell venni, hogy 2019. évben a 45 millió Ft befektetési bevételből kb. 24 millió Ftot az értékelési különbözetben elszámolt várható hozambevételek tettek ki. A 2020. évben a
pénztárnak a 2019. évi hátralékleíráshoz kapcsolódóan 27.406 eFt összegű, hozamelvonásból
származó bevétele keletkezett. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a pénztár nem folytatott,
így ilyen címen bevétel sem realizálódott.
Működési költségek és ráfordítások
A működési tartalék tárgyévi változását meghatározó kiadások jogcímek szerinti alakulását a
következő táblázat mutatja be:
Adatok eFt-ban
Költségnemek

2019.

2020.

A 111

Anyagjellegű ráfordítások

76.660

70.602

A 112

Személyi jellegű ráfordítások

158.023

159.718

A 113

Értékcsökkenési leírás

8.315

7.517

242.998

237.837

EK A)

Működési költségek
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A 1141

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

14.650

19.074

A 1143

Egyéb ráfordítások

33.943

36.097

A 114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráford.

48.593

55.171

Működéssel kapcs. költségek és ráford.

291.591

293.008

49.721

6.624

341.312

299.632

A 29

Befektetési tev. ráfordításai
Működési tartalék ráfordításai

A beszámolás évében a működési tartalék kiadásai az előző évi kiadásokhoz viszonyítva
alacsonyabb volumenben merültek fel. A mindinkább állandósuló kiadási szerkezetet
költségtakarékos szempontok alakították. Összességében a pénztár – figyelembe véve a
tárgyévben elért eredményt is – 2020. december 31-én több mint 749 millió forint saját
tőkével rendelkezik, így jövőbeni működési kockázat továbbra sem valószínűsíthető.

E) CÉLTARTALÉKOK
5.4.3. A fedezeti céltartalék alakulása
A pénztár egyéni- és szolgáltatási számlákon kimutatott, halmozott fedezeti céltartalékának
terv- és tényadatait az alábbi táblázat foglalja össze:

2019.

Megnevezés
Egyéni számlákon
kimutatott
Szolgáltatási számlákon
kimutatott
Fedezeti céltartalék
összesen:

Adatok eFt-ban
2020.
Terv
Tény

Terv

Tény

54.870.904

58.621.056

61.271.224

62.207.690

50.558

47.372

57.658

40.626

54.921.462

58.668.428

61.328.882

62.248.316

A 2020. évi mérleg fordulónapján kimutatott fedezeti céltartalék záró állománya a tervezett
mértéket közel egymilliárd Ft-tal meghaladóan alakult. Ezen belül az egyéni számlák
állománya a tervezett záró állomány felett, a szolgáltatási számláké a tervezett záróállomány
alatt alakult. Az eltérések oka összetett, pozitív irányban hatott, hogy a tagdíjbevételek mintegy
6 %-kal a terv felett, a kifizetések 30 %-kal a terv alatt teljesültek. A pénzügyi terv a 2020. évi
koronavírus járvány bekövetkezte ismeretének hiányában készült, így nem volt előre látható,
hogy a 2020. évi befektetési teljesítmények a rendkívüli helyzetből adódóan markánsan és
tartósan hullámzóan, az előző évi szinttől és a pénzügyi tervben szereplő hozambecslésektől
jelentősen elmaradóan alakulnak. A fedezeti céltartalék nyitó és záró állományának
különbözete, azaz a tartalék tárgyévi növekedése 3.579.888 eFt-ot tett ki.
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Az éves fedezeti céltartalék képzés összegéből (6.524.305 eFt) 5.536.478 eFt az egyéni
számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék, 1.534.447 eFt az egyéni
és szolgáltatási számlákon jóváírt realizált hozamból képzett céltartalék és -546.620 eFt az
egyéni és szolgáltatási számlákon jóváírt értékelési különbözetből képzett céltartalék összege.
A további terv-tény adatok összehasonlításából látható, hogy a fedezeti tartalék terhére
elszámolt kifizetések összege mintegy harmadával a tervezett szint alatt teljesült, ugyanakkor
a fedezeti tartalék nyitó állománya közelítő pontossággal tervezett. (Összehasonlításul: a 2020.
évi nyitó fedezeti céltartalék tervezett összege 58.615.000 eFt, tényleges összege 58.668.428
eFt volt). A következő táblázatok a fedezeti tartalék eredménykimutatása alapján a bevételek
és kiadások jogcímenkénti részletezését mutatják be az előző évvel történő összehasonlításban:
A pénztári szolgáltatások fedezetének tárgyévi bevételei:
Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

B 01

Tagok által fizetett tagdíj

3.035.836

3.286.203

B 02

1.195.201

1.226.537

-771.848

-850.226

B 04

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
Meg nem fizetett tagdíjak miatti
tartalékképzés (-)
Utólag befolyt tagdíjak

28.854

25.144

B 05

Tagdíjbevételek összesen

3.488.043

3.687.658

B 06

Tagok egyéb befizetései, ebből:
Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság
által átutalt összeg
Szolgáltatások fedezetére juttatott
eseti adomány

1.556.975

1.848.820

527.059

750.268

B 03

B 061
B 08
B 09

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

2019.

458

2020.

-

699.066

746.696

5.744.542

6.283.174

1.392.512

1.379.337

596.065

230.330

628.639

606.652

70.205

25.746

B 14

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási
célú bevételek összesen
Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
Tulajdoni részesedést jelentő és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete
Befektetési jegyek realizált hozama

B 15

Kapott osztalékok és részesedések

B 17

Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

3.088.740

-546.620

B 19

Befektetési tevékenység bevételei

5.777.652

1.780.143

11.522.194

8.063.317

B 10
B 12
B 13

Fedezeti tartalék bevételei
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A pénztár 2020. évi fedezeti célú bevételei az előző évi bevételektől közel egyharmadával
elmaradóan alakultak. A bevételeket összetett hatások befolyásolták, látható, hogy a tagdíjcélú
bevételek valamennyi jogcímen meghaladták az előző évi adatot (kivételt képez, hogy
adományból a pénztárnak 2020. évben bevétele nem keletkezett, illetve az utólag befolyt
tagdíjak volumene minimálisan elmaradt az előző év március 20-ig megfizetett hátralék
összegétől).
További kedvező körülményt jelentett a fedezeti célú bevételek alakulására nézve, hogy a tagok
nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt személyi jövedelemadó kedvezmény
(adójóváírás) éves összege több mint 40 %-kal emelkedett az előző évhez képest.
A pénzügyi tervben előirányzott fedezeti célú bevételek éves összegét 7.165.328 eFt-ban
határozta meg a pénztár, melyből 4.504.303 eFt volt a tagdíjjellegű, 2.131.025 eFt a
hozamjellegű bevételek és 530.000 eFt az egyéb bevételek tervezett összege. A terv- és
tényadatok összehasonlítása alapján mind a tagdíjbevételek, mind az egyéb bevételek a
várakozások felett, a hozameredmények a tervezett szint alatt teljesültek.
A pénztári szolgáltatások fedezetének tárgyévi ráfordításai:
Adatok eFt-ban
Sor
B 11
B 11
B 21

Megnevezés
Meg nem fizetett tagdíjak hitelezési
vesztesége
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási
célú egyéb ráfordítások
Tulajdoni részesedést jelentő és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete

2019.

2020.

699.066

746.696

699.066

746.696

398.243

677.808

B 22

Befektetési jegyek realizált vesztesége

1.494

256

B 24

Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások

1.106

920

B 251

Vagyonkezelői díjak

84.255

78.655

B 252

Letétkezelői díjak

33.387

34.677

117.642

113.332

518.485

792.316

1.217.551

1.539.012

B 25
B 26

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások
Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen
Fedezeti tartalék ráfordításai

A pénztár 2020. évi fedezeti célú ráfordításai közel 26 %-kal magasabb volumenben merültek
fel az előző évhez képest, ezen belül az egyéb ráfordítások között kimutatott meg nem fizetett
tagdíjak hitelezési vesztesége (hátralék leírás) 7 %-kal, a befektetési tevékenység ráfordításai
53 %-kal nőttek.
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A fedezeti tartalékot növelő tételek tárgyévi alakulása jogcímenként:
Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

Bevétel összege

EA102

Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek

6.283.174

EA104
EA206

Befektetési tevékenység realizált hozambevételei

2.326.763

EA103

Más pénztárból átlépő pénztártagok áthozott
tagi követelése

EA106

Függő számla hozama
Fedezeti céltartalék tárgyévi növekedése

60.787
94
8.670.818

A fedezeti tartalékot csökkentő tételek tárgyévi alakulása jogcímenként:

Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

Kiadás összege

EA112
EA214

Befektetési tevékenység ráfordításai

792.316

EA 105

Fedezeti portfólió értékelési különbözete

546.620

EA111

Szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

746.696

EA209

Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott
pénztári szolgáltatások

968.744

EA109

Kedvezményezetteknek visszatérítés (elhunytak)

106.200

EA109

10 éves várakozási idő lejárta utáni kifizetés

EA110

Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása

EA113

Tagi kölcsön fedezet átvezetése

8.800

EA113

Portfólióváltás költsége, egyéb

611

EA 113

Hozamelvonás
Fedezeti céltartalék tárgyévi csökkenése

1.815.033
78.504

27.406
5.090.930
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A fedezeti céltartalék záró állományának alakulása:
Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

F 122/k

Nyitó állomány

F 122/p

Összeg
(2020.01.01.)

58.668.428

Tárgyévi növekedés összesen

8.670.818

Tárgyévi csökkenés összesen

- 5.090.930

Záró állomány

(2020.12.31.)

62.248.316

A fedezeti tartalék javára más tartalékból történő átcsoportosítás a tárgyévben kizárólag a függő
számla hozama címén történt, mindössze 94 eFt összegben (a függő befizetések T+5 napra
történő feldolgozása és az alacsony folyószámla kamat miatt). A tagok pénztárváltásával
összefüggésben elszámolt, hozott és elvitt fedezeti tartalék egymáshoz viszonyított
nagyságrendje közel 28 %-kal magasabb volumenben az elvitt fedezet javára alakult.
A fedezeti tartalék kiadásainak továbbra is meghatározó eleme a pénztártagok részére nyújtott
várakozási idő utáni kifizetések 1,8 milliárd forintot meghaladó éves összege, amely
vagyonarányosan közel 3 %-kal csökkentette a tartalék állományát (összehasonlításul: ugyanez
az adat az előző évben 5 % volt).
A következő táblázat a mérleg fordulónapján igényjogosult (a várakozási idő alapján
megállapított kifizetés igénybevételére jogosult), valamint a következő naptári éven belül
igényjogosulttá váló pénztártagok létszámát és egyéni számlájuk állását tartalmazza a 2020.
december 31-én érvényes tőke-hozam megbontás szerint:

Megnevezés

Létszám

Összesen:

Összesen

Tőke

Hozam

(eFt)

(eFt)

17.166

25.248.510

1.697.118

26.945.628

4.915

6.946.298

26.156

6.972.454

22.081

32.194.808

1.723.274

33.918.082

(fő)
2020. december 31-én
igényjogosultsággal rendelkező
tagok
Következő naptári éven belül
igényjogosulttá váló tagok

Egyéni számla egyenlege
2020.12.31-én

(eFt)

5.4.4. A működési céltartalék alakulása

A működési céltartalék alakulása mérlegcsoportonként:
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Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

F 121

Működési céltartalék

8.448

2.619

F 1212

Működési portfolió értékelési
különbözetéből képzett céltartalék

8.448

2.619

8.605

1.056

-157

1.563

F 12121
F 12124

Időarányosan járó kamat
Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

A mérlegsoron a működési portfólió befektetett eszközeinek záró piaci értékéhez kapcsolódó
értékelési különbözet szerepel, mely a mérleg fordulónapján 8.448 eFt. Az összeg kizárólag a
külső vagyonkezelésben lévő értékpapír portfólió értékelési különbözetét tartalmazza (pénztár
által lekötött betétállomány, illetve kezelt értékpapír portfólió nincs), ebből 1.056 eFt a járó
kamat és 1.563 eFt az egyéb piaci értékítéletből adódó (negatív) értékelési különbözet.

5.4.5. A likviditási céltartalék alakulása

A pénztár halmozott likviditási céltartalékának terv- és tényadatait az alábbi adatai
tartalmazzák:

2019.

Megnevezés

Adatok eFt-ban
2020.
Terv
Tény

Terv

Tény

Likviditási és kockázati céltartalék

74.183

73.670

73.049

74.233

Egyéb likviditási célokra képzett

74.183

72.892

73.049

73.983

Azonosítatlan befizetések befektetési
hozamára képzett
Likviditási portfólió értékelési
különbözete

-

3

-

1

-

775

-
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A likviditási tartalék 2019. december 31-ei záró állománya az előző év végi tényt mindössze
0,7 %-kal meghaladva, a pénzügyi tervtől 1,6 %-kal magasabb összeggel zárt. A 2020. évi
állományváltozások összevont hatásaként a tartaléknak a bázisév záró állományához
viszonyított tárgyévi növekedése 563 eFt-ot tett ki. A tartalékból felhasználás 94 eFt összegben
a függő számla hozamának fedezeti tartalékba történő átvezetése jogcímén történt.
A likviditási tartalékképzés tárgyévi alakulását továbbra is az határozza meg, hogy a pénztár a
tagdíjbevételeiből likviditási tartalékot nem képez. Ennek megfelelően a pénzügyi terv és a
tartalék tényleges tárgyévi növekménye csak befektetési teljesítményből származó eredményt
tartalmaz, ily módon nagy biztonsággal tervezhető. A tervtől való 2020. évi eltérés oka a nyitó
állomány felültervezettségéből adódott.
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A likviditási tartalék tárgyévi bevételei:

Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

2019.

2020.

C 01

Tagok által fizetett tagdíj

-

-

C 02

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

-

-

C 03

Meg nem fizetett tagdíjak

-

-

C 04

Utólag befolyt tagdíjak

-

-

C 05

Tagdíjbevételek összesen

-

-

C 09

Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának
felhasználása hitelezési veszt. miatt

-

-

C 10

Likviditási célú tagdíj és egyéb bevételek

-

-

C 12

Kapott kamatok

C 13

Értékpapír eladás árfolyamnyeresége
Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam

C 17
C 19

2.057
-

2.082
246

1.695

-526

Befektetési tevékenység bevételei

3.752

1.802

Likviditási tartalék bevételei

3.752

1.802

A likviditási tartalék tárgyévi ráfordításai
Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

2019.

2020.

-

-

2.022

873

C 11

Likviditási célú egyéb ráfordítások

C 21

Értékpapírok árfolyamvesztesége

C 251

Vagyonkezelői díjak

254

160

C 252

Letétkezelői díjak

107

113

C 26

Befektetési tevékenység ráfordításai

2.383

1.146

Likviditási tartalék ráfordításai

2.383

1.146

A likviditási tartalék ráfordításai az előző évi tényleges ráfordításokhoz mindössze közel fele
nagyságrendű volumenben merültek fel, ugyanakkor a pénzügyi tervben előirányzott 178 eFthoz képest jelentősen túlteljesültek. A likviditási portfólió vagyonkezelői befektetése kizárólag
diszkont kincstárjegyet tartalmaz.
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A likviditási tartalék tárgyévi összesített állományváltozásai:
Adatok eFt-ban
Sor
C 19

Megnevezés

Bevétel összege

Befektetési tevékenység bevétele

1.802

OEB 306 Egyéb likvid célú bevételek

46

Likviditási tartalék tárgyévi növekedése

Sor

Megnevezés

1.848

Kiadás összege

C 11

Likviditási célú egyéb ráfordítások

-

C 26

Befektetési tevékenység ráfordításai

1.146

OEB 207 Átcsoportosítás egyéni számlákra (függő számla hozama)

94

OEB 210 Átcsoportosítás egyéb likviditási kock. képzett céltart.-ba

45

OEB 209 Átcsoportosítás működési tartalékba

-

Likviditási tartalék tárgyévi csökkenése

1.285

A likviditási tartalék állományának alakulása:
Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

F 123/k.

Nyitó állomány

F 123/p.

Összeg
(2020.01.01.)

73.670

Tárgyévi növekedés összesen

1.848

Tárgyévi csökkenés összesen

-1.285

Záró állomány

73.233

(2020.12.31.)

5.4.6. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka

A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának alakulása mérlegcsoportonként:
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Adatok eFt-ban
Sor

Megnevezés

2019.12.31.

2020.12.31.

809.014

890.741

F 124

Meg nem fizetett tagdíjak
tartaléka

F 1241

Működési célú tagdíjak tartaléka

37.166

40.515

F 1242

Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

771.848

850.226

F 1243

Likviditási célú tagdíjak tartaléka

-

-

A pénztár meg nem fizetett tagdíjak tartalékának tárgyévi állományváltozásai eredményeként a
tartalék záró állománya az előző év végéhez képest 10 %-kal, 81.727 eFt-tal növekedett. A
növekedés oka, hogy mind a hátralékos pénztártagok száma, mind az éves minimum alaptagdíj
összege emelkedett a 2019. évhez képest.
A 2019. évi hátralék leírása 2020. márciusában megtörtént, így a pénztár a meg nem fizetett
tagdíjak tartalékában a mérleg fordulónapján csak éven belüli, 2020. évi hátralékot tart
nyilván.
A Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának 2020. évi állományváltozásai az alábbiak:
Nyitó
809.014 (429. fk. 2020. január 01-én)
Utólag befolyt
- 26.356 (94 fk. 2020. évi forgalma)
Meg nem fizetett
-782.658 (8511 + 8521 fk.2020. évi forgalma)
Előírt hátralék
+890.741 (8451 + 8452 fk. 2020. évi forgalma)
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
2020. dec. 31-én
890.741 (429. fk. 2020. december 31-én)

5.4.7. A céltartalékok állományának összesített alakulása
A céltartalékok állományának 2020. évi alakulását a következő táblázat foglalja össze:

Sor

Megnevezés

01.

Működési céltartalék

02.
03.

jövőbeni kötelezettségre
működési portfolió
értékelési különbözetére

Nyitó
állomány
(2020.01.01.)
8.448
-

2020. évi
változások
-5.829
-

Adatok eFt-ban
Záró
állomány
(2020.12.31.)
2.619
-

8.448

-5.829

2.619

04.

Fedezeti céltartalék

58.668.428

3.579.888

62.248.316

05.

egyéni számlákon

58.621.056

3.586.634

62.207.690

06.

szolgáltatási számlán

47.372

-6.746

40.626

73.670

563

07.

Likviditási céltartalék

74.233
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08.

értékelési különbözetre

09.

egyéb likvid célra
azonosítatlan befizetések
befektetési hozamára

775

-526

249

72.892

1.091

73.983

3

-2

1

Meg nem fizetett
tagdíjak tartaléka

809.014

81.727

890.741

13.

működési célú

37.166

3.349

40.515

14.

fedezeti célú

771.848

78.378

850.226

15.

likviditási célú

16.

MINDÖSSZESEN:

10.
12.

-

-

59.559.560

3.656.349

63.215.909

F) KÖTELEZETTSÉGEK
5.4.8. Hosszú lejáratú kötelezettségek
A mérleg fordulónapján éven túli, hosszú lejáratú kötelezettséget a pénztár nem tart nyilván.

5.4.9. Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását mérlegcsoportonként a következő táblázat adatai
tartalmazzák:
Adatok eFt-ban
Megnevezés
F 132

Rövid lejáratú kötelezettségek

F 1321

Tagokkal szembeni kötelezettségek
Kötelezettség áruszállításból
és szolgáltatásból
Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek
Munkáltatóhoz rendelhető függő
befizetések
Munkáltatóhoz nem rendelhető függő
befizetések
Pénztártaghoz nem rendelhető függő
befizetések

F 1322
F 1324
F 13251
F 13252
F 13253
F 1325

Azonosítatlan függő befizetések

2019.12.31.

2020.12.31.

133.297

78.441

-

2.248

4.525

9.174

3.728

4.736

26.183

7.812

0

16

98.861

54.455

125.044

62.283
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A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya mintegy 40 %-kal csökkent az előző év
végéhez képest, és összetétele is módosult. A záróállomány nagyságrendjében történt jelentős
változás legfőbb eleme az azonosítatlan függő befizetések állományának csökkenése. A záró
állomány az aktuális pénzforgalmi volumen, továbbá a foglalkoztatói adatszolgáltatások
beérkezésének és adatfeldolgozási ütemének függvénye. A pénztárnak 30 napnál régebbi
függő tétele nincs.
Tagokkal szembeni kötelezettségként 1 fő elhunyt pénztártag kedvezményezettjével szembeni
2.248 eFt összeget tart nyilván mérlegében a pénztár, melynek kiutalása 2021. január 06-án
megtörtént. A szállítókkal szembeni 9.174 eFt összegű kötelezettségek záró állománya 6 üzleti
partnerrel szembeni, különféle szolgáltatás igénybevételből származó belföldi szállítói számlát
tartalmaz. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között 4.736 eFt összegben a Magyar
Nemzeti Bankkal szemben kimutatott, 2020. IV. negyedévi felügyeleti díj címén elszámolt
kötelezettség szerepel a mérleg fordulónapján. A 2021. év első hónapjában valamennyi
kötelezettség rendezésre került.
Az azonosítatlan függő befizetések záró állománya az előző évhez képest közel 40 %-kal
csökkent. A munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések állományának 2020. évi nyitó
állománya 26.183 eFt, tárgyévi növekedése 3.459.643 eFt, a beazonosítás révén egyéni
számlán jóváírásra került 3.476.574 eFt, visszautalásra került 1.440 eFt, záró értéke 7.812 eFt.
A 2020. december 31-i záró állomány december közepétől keletkezett befizetéseket tartalmaz,
feldolgozásuk 2021. januárjában maradéktalanul megtörtént. A munkáltatóhoz nem rendelhető
függő befizetések állományának 2020. évi nyitó állománya nulla eFt, tárgyévi növekedése
10.470 eFt, a tárgyévben visszautalásra került 10.454 eFt, záró állomány 16 eFt. A
pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 2020. január 1-i nyitó állománya 98.861 eFt
volt, tárgyévi növekedése 2.269.769 eFt, visszautalásra került 1.068 eFt, beazonosításra került
2.313 eFt. A 2020. december 31-i záró állomány 54.455 eFt, mely decemberben postai úton
beérkezett egyéni befizetéseket tartalmaz, valamennyi tétel 2021. januárjában beazonosításra
került. A függő állomány kizárólag harminc napon belüli azonosítatlan tételeket tartalmaz.

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
5.4.10. Bevételek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
A passzív időbeli elhatárolások bemutatása mérlegcsoportonként
Megnevezés

2019.12.31.

Adatok eFt-ban
2020.12.31.

F 14

Passzív időbeli elhatárolások

3.674

9.820

F 142

Költségek és ráfordítások
passzív időbeli elhatárolása

3.674

9.820

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként mutatja ki a pénztár a számlavezető
bank (Raiffeisen Bank Zrt.) által 2021. január 04-án terhelt, 2020. IV. negyedévet terhelő
számlavezetési díjak és forgalmi jutalékok összegét 2.193 eFt összértékben, továbbá a fedezeti
tartalékot terhelő vagyonkezelési díjak 1 napra jutó összegét, 7.627 eFt összegben.
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6. AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
6.1. A pénztár bérköltségeinek megoszlása állománycsoportonként
A 6.1. és 6.2 pontban szereplő alábbi táblázatok a befektetési részleg költségeit nem
tartalmazzák, azok a saját vagyonkezeléshez kapcsolódó ráfordításként a fedezeti tartalék
terhére kerültek elszámolásra.
Adatok eFt-ban
Megnevezés

2019.

2020.

Pénztári alkalmazottak

80.772

84.528

Tisztségviselők

26.806

28.162

3.635

4.944

111.213

117.634

Megbízás és egyéb jogviszony
Összesen:

6.2. Dolgozói juttatások
A pénztár a 2020. évben az alábbi (előző évhez képest változatlan) béren kívüli juttatásokat
nyújtotta alkalmazottai részére:
 önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás a besorolási bér 10 %-a (bruttósított
formában)
 36.000 Ft/fő/hó összegű SZÉP-kártya
 csoportos baleset- és egészségbiztosítás
A pénztári alkalmazottak részére nyújtott béren kívüli, illetve egyes meghatározott juttatások
költségeinek alakulása
Adatok eFt-ban
Megnevezés

Összeg

Önkéntes pénztári hozzájárulás

7.500

SZÉP-kártya

5.302

Alkalmazottak csoportos baleset- és egészségbiztosítása

1.170

Béren felüli juttatás járuléka

3.778

Összesen

17.750
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6.3. A pénztár tisztségviselőinek tiszteletdíj- és létszám alakulása

Megnevezés

Létszám
(fő)

Tiszteletdíj
(eFt)

Átlagos tiszteletdíj
(eFt/fő/év)

Igazgatótanács

9

18.027

2.003

Ellenőrző Bizottság

5

10.135

2.027

14

28.162

2.012

Összesen:

A tiszteletdíjak a minimálbér szabályozását előíró törvényi változásokkal összhangban
alakultak, az elnöki tiszteletdíj továbbra is a minimálbér másfélszerese, a tagok esetében pedig
a minimálbér összege az előző évek gyakorlatával megegyezően.
Az IT és az EB (9, illetve 5 fő) létszámában az előző év végi állapothoz képest változás nem
történt. A személyi összetétel mindkét testület esetében azonban módosult az előző év végéhez
képest, 1 fő IT tag és az EB elnök esetében a tisztségről történő lemondás miatt évközi
választásra került sor.

6.4. A pénztár alkalmazotti létszáma (fő)

Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Összesen:

2019.12.31.

2020.12.31.

13

13

0

0

13

13

A pénztári alkalmazottak záró állományi létszáma és személyi összetétele az előző év végi
állapothoz képest nem változott.

6.5. Egyéb kiegészítések az éves beszámolóhoz
A pénztár ügyvezető igazgatójának a beszámolás időszakát terhelő bruttó pénzbeli
járandósága 17.224.275 Ft-ot tett ki, melyből 15.299.775 Ft rendszeres, 1.924.500 Ft pedig nem
rendszeres jövedelemként került kifizetésre. Ezen felül az ügyvezető igazgató részére nyújtott
természetbeni juttatások (önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, SZÉP kártya) bruttó
összértéke 2.797.184 Ft volt.
A vezető tisztségviselők nevében a pénztár garanciát nem vállalt, részükre a tárgyévben
előleg, illetve kölcsön nyújtás nem történt.
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A pénztár 2020. évi könyvvezetése, munkafolyamatba épített belső ellenőrzése és a beszámoló
összeállítása során hiba feltárására nem került sor. A könyvvizsgálat a pénztár vagyoni-,
jövedelmi helyzetét, tartalékainak alakulását, a pénztár éves beszámolóinak valódiságát érintő,
a megbízható, valós képet befolyásoló hibát nem tárt fel.
A pénztár határidős- és opciós befektetési ügyleteket a 2020. évben, valamint a mérlegkészítés
időszakában nem kötött. A beszámolás évében a pénztár értékpapír-kölcsönzési
tevékenységet nem végzett, kockázati-tőkealap jellegű befektetési ügyleteket nem eszközölt.
A pénztár fedezeti- és biztonsági céltartalékai az általános jövedelmi viszonyoknak, valamint
a jellemző makrogazdasági tendenciáknak megfelelően alakultak, a tartalékok egymás közötti
arányai az üzemszerű működést biztosították. A tartalékhányadok évközi módosítására,
illetve a tartalékok egymás közötti átcsoportosítására nem került sor.
A pénztár tárgyi eszköz állományában a környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök
nem szerepelnek, és a beszámolás évében a pénztár tevékenységéhez kapcsolódóan környezetvédelemmel összefüggő költség, kötelezettség sem merült fel.
A pénztár a mérleg fordulónapján 2.530 eFt összegű, MKB Bankkal szembeni hitelbiztosítékként nyilvántartott tagi lekötést mutat ki a nullás számlaosztályban összesen 2 fő
pénztártag egyéni számlájának fedezete mellett. Más egyéb mérlegen kívüli függő-, illetve
biztos jövőbeni kötelezettségvállalással a pénztár nem rendelkezik.
A pénztár a 2020. évben kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A pénztár 2009. január 1-jétől bevezette az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási
rendszert, illetve 2008-tól választható portfóliókon alapuló befektetési rendszert működtet.
A pénztári beszámolót az Audit-System Könyvvizsgáló Kft. (címe 2141 Csömör, Nektár utca
103.) auditálta. A társaság részéről a könyvvizsgálói feladatokat Szabó Györgyi
(könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 002393) látta el. A könyvvizsgálat éves díja számla
alapján 3.540 eFt volt.
A pénztár részéről a beszámoló összeállításáért felelős személy neve: Ballainé Krikker
Zsuzsanna (gazdasági igazgatóhelyettes), regisztrációs száma: 005454.

7. A BEFEKETÉSEK ALAKULÁSA A 2020. ÉVBEN

A pénztár a 2009. január 1-jétől bevezetett elszámoló egység alapú rendszer szerint működteti
a fedezeti és a függő tartalék portfólióit.
A pénztári vagyon letétkezelési tevékenységét az elmúlt évekhez hasonlóan a Raiffeisen Bank
Zrt. végezte, a pénztár folyószámla vezetési feladatainak ellátása mellett.

39

A pénztár a befektetett vagyon kezelését a tárgyév során saját, és külső vagyonkezelés
keretében végezte. A 2020. évben a Pénztár külső vagyonkezelői partnerei a HOLD
Alapkezelő Zrt. és az Equilor Alapkezelő Zrt. voltak.
A pénztár ingatlanértékelője a. 2020. évben is a KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft.
volt, aki e megbízást 2018.08.01-től látja el.
A Honvéd Nyugdíjpénztár vagyonának 2020. évi alakulására kedvezőtlenül hatott a
SARS COV 2 vírus váratlan felbukkanása és világjárvánnyá terebélyesedése. Világszerte
jelentős gazdasági visszaesést okoztak azok a gazdasági és szociális korlátozások, amelyek
a járvány megfékezését voltak hivatottak szolgálni. Mindezek hatására jelentősen
csökkent a befektetők kockázatvállalási hajlandósága, zuhanó repülést okozva a
részvényeknek és fejlődő piaci kötvényeknek. Év végére azonban a hatékonynak
bizonyuló vakcinák megjelenésének, az amerikai elnökválasztás megtörténtének,
valamint a BREXIT tárgyalások sikeres lezárásnak köszönhetően visszatért a
tőkepiacokra az optimizmus, és az eszközárak emelkedésnek indultak.

7.1. A 2020. évi befektetési tevékenység bemutatása
A pénztár a 2020. évben is folytatta a tőle megszokott megfontolt, biztonságra törekvő
befektetési tevékenységét a többes vagyonkezelési rendszerben, betartva és teljesítve a
Befektetési politikájában előírtakat.
A pénztár a befektetéseinek eszközcsoportok közötti megosztását a 2020. évre vonatkozó
befektetési politikában előirányzott elveknek megfelelően határozta meg a vagyonkezelők
számára. A külső, és a saját vagyonkezelést meghatározó vagyonkezelési irányelvek eltérő
szerkezetet mutatnak, amelynek hatására az egyes portfoliók eltérő arányban kerültek
elhelyezésre az egyes vagyonkezelőkhöz.
A vagyonkezelési mandátumok tekintetében 2020. évben változás nem történt.

Vagyonmegosztás
Klasszikus portfólió
Kiegyensúlyozott
portfólió
Növekedési portfólió
Pénzpiaci portfólió
Szolgáltatási portfólió
Függő portfólió
Működési portfólió
Likviditási portfólió

Külső vagyonkezelés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Equilor Alapkezelő Zrt.
15%
100%
0%
40%
75%
25%
50%
75%
25%
0%
0%
0%
94%
100%
0%
97%
100%
0%

Saját
vagyonkezelés
85%
60%
50%
100%
100%
100%
6%
3%
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A Pénztár teljesítményméréshez és a stratégiai eszközallokációjához használt pénz és tőkepiaci
indexei a következők:


ZMAX index a rövid távú, pénzpiaci befektetések teljesítményének mérőszáma
(6 hónapnál rövidebb állampapírokra vonatkozóan),



RMAX index a rövid hátralévő futamidejű pénzpiaci befektetések teljesítményének
mérőszáma (3 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb állampapírokra vonatkozóan),



MAX Composite a hazai kötvények referenciaindex mutatója (a három hónapnál
hosszabb hátralévő futamidejű állampapírok mérőszáma),



BUX index a hazai részvényekre vonatkozóan,



CETOP20 index a közép-európai részvényekre vonatkozóan,



MSCI World index a nemzetközi részvénypiacok mérésére a legátfogóbb globális
részvényindex, amely a fejlett világ 23 országának közel 1900 részvényét tartalmazza,



1 éves BUBOR a tagi kölcsön referencia indexeként a bankközi átlagos forint
hitelkamatlábat testesíti meg.
A 2020. évre vonatkozóan az Igazgatótanács a Pénztár Befektetési politikáját két alkalommal
módosította.
Az első módosítás 2019. december hónapban történt, 2020.01.01-i hatálybalépéssel, amelyet az
indokolt, hogy a BIX index (hazai ingatlanpiaci index) számítása 2019.12.31-én megszűnt, így
a BIX indexet ki kellett venni a referencia indexekből és 2020.01.01-től a CMAX (hazai
állampapír index) indexszel kellett helyettesíteni.
A második módosítás 2020.08.06-i hatályba lépéssel történt, ennek során a Befektetési
politikában két technikai jellegű változtatás történt. Az egyik az MNB által javasolt kifejezés
pontosítása volt, a másik a Klasszikus portfólióban lévő állampapírok maximális limitének
megemelése (92%-ról 98%-ra).
A 2019.12.31-2020.12.31 időszakban a referencia indexek a következők voltak:

Referencia
indexek
összetétele
ZMAX
RMAX
MAX Composite
BUX
CETOP20
MSCI World
BUBOR 1 éves
Összesen

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

Pénzpiaci

5,00%
7,00%
79,00%
2,00%
4,00%
2,00%
1,00%

4,00%
5,00%
66,00%
4,00%
14,20%
5,80%
1,00%

3,00%
4,00%
50,00%
9,00%
18,50%
14,50%
1,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

A pénztár egyéb portfólióinak referencia indexei a 2020. év során nem változtak.

41

Referencia
indexek
összetétele
RMAX
BUBOR 1 havi
Összesen

Likviditási

Működési

Szolgáltatási

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

A pénztári portfóliók 2020. év végi eszközarányait az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Befektetési eszközcsoport
arányai 2020.12.31-én

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

Pénzpiaci

Bankszámla egyenleg
Bankbetét
Magyar állampapír
Állam által garantált értékp.
Jelzáloglevél
Magyar részvény

0,03%
0,00%
88,16%
1,22%
2,76%
1,76%

0,01%
0,00%
67,54%
1,35%
2,25%
4,13%

0,02%
0,00%
51,80%
1,45%
1,77%
9,01%

91,48%
7,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Befektetési jegy (nemzetközi
részvények)

5,82%

22,46%

35,27%

0,00%

Befektetési jegy (hazai
ingatlan befektetési alapok)
Ingatlan
Tagi kölcsön
Összesen:

0,00%
0,00%
0,25%
100,00%

0,50%
1,53%
0,23%
100,00%

0,36%
0,00%
0,32%
100,00%

0,00%
0,00%
0,62%
100,00%

Befektetési eszközcsoport
arányai 2020.12.31-én

Szolgáltatási

Függő

Működési

Likviditási

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4,63%
0,00%
95,37%
0,00%
0,00%
0,00%

0,61%
0,00%
99,39%
0,00%
0,00%
0,00%

Befektetési jegy (nemzetközi
részvények)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Befektetési jegy (hazai
ingatlan befektetési alapok)
Ingatlan
Tagi kölcsön

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Bankszámla egyenleg
Bankbetét
Magyar állampapír
Hitelintézeti kötvény
Jelzáloglevél
Magyar részvény

Összesen:
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Az egyes portfóliókhoz tartozó pénzszámlák továbbra is folyószámlaként működnek, de a napi
záró egyenlegek egynapos látra szóló betétként kamatoznak. A számlavezető bankkal kötött
megállapodás alapján, a számlához kapcsolódó kamat mértéke 2018. február 01-étől fix 0,09%ra változott, amely naponta került jóváírásra.
A pénztár ingatlan portfóliója továbbra is egy beépítetlen telek-ingatlanból áll, mely
Sopronkőhida-Tómalom területén 114.532 m2-en helyezkedik el. Az ingatlan piaci értéke az
KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft. által 2020. december 31-ére, mint fordulónapra
elvégzett értékbecslés alapján 657 millió Ft-ot tett ki, amely az előző évben kimutatott értékhez
képest nem változott (a forgalmi érték 2019.12.31-én: 657.000.000 Ft).
Az ingatlanértékelés a 2019. évihez képest azért nem mutat értékváltozást, mert egyrészről a
2019. év végi ingatlanértékelés már beárazott minden jelentős árbefolyásoló hatást
(CSOK, M85-autóút, elfogyó telekkínálat stb.), másrészről a 2020. évben a COVID-19 járvány
mind a térség munkaerő keresletét, mind az ingatlan beruházási aktivitást visszavetve,
tulajdonképpen befagyasztotta a keresleti-kínálati oldalt, így az ingatlanárakat is.
Az ingatlan főbb adatai 2020. december 31-én:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés

Beszerzési
érték

Beruházás

Könyv
szerinti érték

Értékelési
különbözet

Piaci érték

Sopron

230 000 000

207 775 391

437 775 391

219.224.609

657 000 000

A pénztár a telek-ingatlanon az eddig kiépítésre került vízvezeték és szennyvízcsatorna
gerinchálózatokon kívül egyéb közműfejlesztést nem tervez. A terület szabályozási tervét és
helyi építési szabályzatát Sopron MJV Közgyűlése az újra terveztetés után 2008. november 27én elfogadta. A pénztár 2009-ben a telek bekerítési munkálatait végrehajtatta. A helyi
Önkormányzat előírásainak történő folyamatos megfelelés érdekében a pénztár Vállalkozási
szerződést kötött az ACTUAL Mérnökiroda Szolgáltató Bt.-vel.
A szerződés értelmében a vállalkozó elvégzi a terület, illetve az azt övező 10,5 m sáv kaszálását.
Ezzel a jogszabályban, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott gyommentesítési
kötelezettségeket folyamatosan és hiánytalanul teljesíti. A vállalkozói díj a 2020. évben nem
változott, változatlanul bruttó 700.000,- Ft-ot tesz ki. A pénztár fő törekvése az ingatlant
osztatlanul, egy egységként, kedvező értéken értékesíteni. A pénztári vagyon piaci értékének
2020. évi alakulása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Portfólió
Kiegyensúlyozott

2019.12.31

2020.03.31

2020.06.30

2020.09.30

2020.12.31

40 720 479

37 601 943

39 915 948

39 922 233

42 820 419

Klasszikus

3 201 188

3 074 028

3 241 405

3 268 967

3 446 410

Növekedési

14 140 189

12 717 469

13 753 380

13 775 783

15 191 502

459 979

783 645

930 569

893 592

633 263

47 375

45 833

44 674

42 038

40 629

Függő

232 031

32 248

248 902

45 679

200 179

Működési
Likviditási
Pénztári vagyon
összesen

768 812
72 827

816 171
72 894

799 386
73 163

780 484
73 068

734 956
73 387

59 642 880

55 144 231

59 007 427

58 801 844

63 140 745

Pénzpiaci
Szolgáltatási
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A pénztári portfóliók 2020. évi nyitó és záró piaci értékeit vagyonkezelőnként a következő
táblázatok tartalmazzák:
Kiegyensúlyozott portfólió
Megnevezés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Equilor Alapkezelő Zrt.
Saját vagyonkezelés
Összesen:

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
12 953 563
4 187 811
23 579 103
40 720 477

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
5 353 944
1 711 646
7 074 603
14 140 193

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.
5 716 044
1 834 926
7 588 680
15 139 650

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
451 526
2 749 659
3 201 185

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.
453 613
2 983 137
3 436 750

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
738 178
30 634

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.
700 958
33 999

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
72 727
101
72 828

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.
72 944
444
73 387

13 064 691
4 194 288
24 800 945
42 059 924

Növekedési portfólió
Megnevezés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Equilor Alapkezelő Zrt.
Saját vagyonkezelés
Összesen:
Klasszikus portfólió
Megnevezés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Saját vagyonkezelés
Összesen:
Működési portfólió
Megnevezés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Saját vagyonkezelés

Likviditási portfólió
Megnevezés
HOLD Alapkezelő Zrt.
Saját vagyonkezelés
Összesen:
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A kizárólagosan pénztári kezelésben lévő portfóliók piaci értékeinek alakulása:
Megnevezés
Pénzpiaci portfólió
Szolgáltatási portfólió
Függő portfólió

Piaci érték (ezer Ft)
2019. december 31.
459 979
47 375
232 031

Piaci érték (ezer Ft)
2020. december 31.
629 339
40 629
200 179

A pénztári vagyon könyv szerinti értékének 2020. évi alakulása az alábbi táblázatban látható:
Portfólió állomány
nyilvántartási értékei
Klasszikus
Kiegyensúlyozott
Növekedési
Pénzpiaci
Szolgáltatási
Függő
Likviditási
Működési
Összesen:

Záró érték 2019.12.31-én
(ezer Ft)
3 073 598
37 478 488
12 707 102
459 977
47 375
232 031
72 052
760 365

Záró érték 2020.12.31-én
(ezer Ft)
3 348 130
40 037 002
13 817 350
633 063
40 629
200 179
73 137
732 337

54 830 988

58 881 827

7.2. Hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok
Kötvénypiacok, devizák
A 2019. év már a lassuló globális gazdaság élénkítéséről és a fiskális, monetáris stimulusokról
szólt, amely erőfeszítéseket a 2020. évben kirobbant COVID-19 világjárvány jelentősen
fokozta, hiszen a járvány elleni védekezés miatti korlátozások világszerte jelentős gazdasági
visszaesést generáltak. A gazdaságok talpra állásának legfontosabb feltétele a munkahelyek és
munkavállalók egészségének megőrzése, hogy legyen hova és legyen kiknek visszamenni.
Ehhez világszerte eddig nem látott mértékű mentőcsomagok és likviditást biztosító
intézkedések formájában döntések születtek. Az amerikai jegybank szerepét betöltő FED két
lépésben lecsökkentette a kamatokat a 2008-as válságban látott nulla közeli szintekre, melyet
több fejlett országbeli társa is követett, akiknél még szintén volt tér a kamatvágásokra.
Az Európai Központi Bank (EKB) esetében a FED-hez hasonló kamatcsökkentésre már nem
volt lehetőség, a már így is negatív kamatszintre tekintettel. Az EKB a kiterjesztett körű és
megemelt keretösszegű eszközvásárlásaival tudott hozzájárulni a gazdaság élénkítéséhez és a
likviditási helyzet javításához.
Az MNB a felmerült kihívásokra az elmúlt évben koordinált lépéssorozattal reagált, átalakította
és kibővítette monetáris politikai eszköztárát. A változtatások lehetővé tették, hogy az MNB a
számára fontos részpiacokon célzottan és rugalmasan biztosítsa a szükséges mértékű likviditást
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és alakítsa ki a megfelelő monetáris kondíciókat. A jegybank a COVID-19 világjárvány okozta
gazdasági lassulás ellensúlyozásaként 2020.06.24-én és 2020.07.22-én két lépésben 15-15
bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot (0,90%-ról 0,60%-ra). Azonban a hazai
infláció év eleji megugrása (január-március időszakban előző év adataihoz képest átlagosan
4,3%-kal), illetve a forint gyengülésének hatására a jegybank új intézkedésként megnyitotta a
hazai pénzintézetek számára az 1 hetes jegybanki betételhelyezés lehetőségét (alapkamaton
0,90%-on, jelenleg 0,75%-on). Ez utóbbi jegybanki lépés azonban lényegét tekintve effektív
kamatemelésként funkcionálva azonnal megemelte a bankközi kamatokat, illetve az állampapír
piaci rövid hozamszinteket.
A magyar állampapírok árfolyamai a leírtak miatti kockázatkerülés hatására az év legnagyobb
részében jelentős leértékelődést szenvedtek el, így ezen hazai hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok vásárláskori hozamai érzékelhetően megemelkedtek a korábbi évekhez képest. Az
év végére kialakult optimista befektetői várakozásoknak köszönhetően már a kötvénypiac is
erősödni tudott, így az egész éves teljesítménye pozitív tartományba tudott kerülni (futamidőtől
függően 0,4%-1,4%).
Noha Magyarország adósság besorolása az elmúlt évben egyik hitelminősítőnél sem változott,
azonban a hazai gazdasági visszaesés, illetve a már említett fejlődő piaci kockázatkerülés a
forint árfolyamát is kedvezetlenül érintette. Április hónap elején tovább gyengült a forint az
euróval szemben megközelítve a 370-es szintet, melyre már a jegybank is reagált a korábban
hangoztatott álláspontjuk ellenére, miszerint nincs árfolyamcél, ám ezzel együtt is a 2020. év a
forint vesszőfutásáról szólt. Mindezek hatására a forint az euróval szemben 10,47%-ot
gyengült, az amerikai dollárral szemben pedig 0,89 %-kal gyengébben zárta az elmúlt évet.

EUR/HUF és USD/HUF alakulása a 2020. évben
380
360
340
320
300
280
260
240
220

EUR/HUF

USD/HUF

2020. év végére a bankközi kamatok (BUBOR) 0,31-0,63%ponttal emelkedtek a 2019. év végi
mértékeikhez képest az 1 hetes és 1 hónapos távon. Több hónapos futamidők tekintetében is
emelkedtek a kamatok, mégpedig 0,51-0,61%pontos mértékben.
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Dátum
2020.12.31.

Jegybanki
alapkamat

1 hetes
BUBOR

1 havi
BUBOR

6 havi
BUBOR

12 havi
BUBOR

0,60%

0,75

0,75%

0,76%

0,78%

A hazai állampapír indexek (MAX család) teljesítményének
alakulása a 2020. évben
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%

CMAX

RMAX

ZMAX

Részvénypiacok
2020. február közepéig úgy tűnt, hogy a világ tőkepiacai a 2019. évi remeklés után ismét jó év
elé néznek. A kínai Vuhan városában azonosított SARS-COV 2 vírus azonban Európában és
több közel-keleti országban is felbukkant, amely tény a világjárvánnyal kapcsolatos félelmeket
realitássá téve drámai esést okozott a részvénypiacokon már február hónap második felében. A
részvénypiacok vesszőfutása egészen májusig tartott, amikor is a javuló járványügyi adatok
(csökkenő esetszámok, elhalálozások), illetve a jelentős mértékű jegybanki és kormányzati
gazdaságélénkítő pénzügyi csomagok hatására ismét felfelé vették az irányt az árfolyamok.
Noha a koronavírus világjárványon kívül több komoly kockázati elem is borzolta a befektetők
kedélyállapotát, ezeket az év utolsó hónapjaiban sikerült a piaci szereplők számára
megnyugtató módon lezárni. Gondolunk itt a novemberi elnökválasztásra az USA-ban, illetve
az elhúzódó BREXIT tárgyalások jogi lezárására. Mindezzel együtt így is szinte hitetlen, hogy
az év eleji szigorú lezárások és korlátozó intézkedések hatására kialakult gazdasági visszaesés
mellett év végére az amerikai részvényindexek sorra döntöttek újabb és újabb csúcsokat.
Természetesen a világ összes tőzsdéje nem volt ilyen jó állapotban a 2020. év végére, nagyon
differenciáltan teljesítettek ugyanis a tőzsdék annak függvényében, hogy milyen súlyosságú
gazdasági, pénzügyi csapást mért a világjárvány az adott országra/régióra, illetve a
kilábalásuknak milyenek az esélyei.
A részvények éves árfolyamváltozása a fejlett országokban is vegyes képet mutatott. Tavalyi
évben ismét az USA volt a nyerő részvénypiac (S&P 500 index 16,26%, RUSSEL 2000
18,36%). A legjelentősebb nyugat-európai börzék közül a német DAX: 3,55%-os hozama
mellett, a francia CAC 40: -7,14%-os, és az angol FTSE 100: -14,34%-os hozama már
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veszteséget mutatott. A fejlődő országok tőzsdéi szintén jelentősen eltérő módon viselkedtek a
2020. évben. Míg Kína, India, Korea tőzsdéi két számjegyű éves hozamot (13,87%, 14,9%,
30,75%) produkáltak, addig régiónk főbb részvényindexei kivétel nélkül veszteséget
szenvedtek el. A cseh PX index -7,93%-ot, a hazai BUX index -8,76%-ot, a lengyel WIG 20
index -7,73%-ot.

Részvényindexek teljesítményének (saját devizában)
alakulása a 2020. évben
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%
-50,00%

BUX

CETOP 20 (EUR-ban)

MSCI World USD-ben)

A pénz és tőkepiaci indexek 2020. évi teljesítménye:
Részvények:

Hazai állampapírok:

Bankbetétek:

BUX (hazai)

-8,76 %

CETOP20 (HUF-ban)

-2,37 %

MSCI WORLD (HUF-ban)

15,07 %

MAX Composite

1,37 %

RMAX

0,41 %

ZMAX

0,44 %

BUBOR (1 éves) átlag

0,75 %

Az infláció alakulása a tavalyi évben, illetve az elmúlt 10 és 15 évben:


2020. évi éves átlagos infláció mértéke:

3,30%



2020. évi december/december infláció mértéke:

2,70%



Átlagos éves december/december infláció mértéke az elmúlt 10 évben:

2,27%



Átlagos éves december/december infláció mértéke az elmúlt 15 évben:

3,34%
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A pénztár által nyilvánosságra hozott, hivatalos 2020. évi és hosszú távú (10, 15 éves)
befektetési teljesítményt bemutató ráták a következők:
Portfólió
megnevezése
Kiegyensúlyozott
Klasszikus
Növekedési
Pénzpiaci

Elszámoló egység árfolyam
2019.12.31.
2020.12.31.
2,217949
2,247717
2,037093
2,059201
2,379817
2,428091
1,397799
1,401808

2020. évi nettó
hozamráta
1,34%
1,09%
2,03%
0,29%

Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési
Bruttó hozamráta
(2020)
Nettó hozamráta
(2020)
Referencia hozamráta
(2020)

Pénzpiaci

1,21%

1,53%

2,21%

0,35%

1,09%

1,34%

2,03%

0,29%

1,44%

1,82%

2,50%

0,44%

Átlagos 10 éves nettó
hozamráta (2011-2020)

5,63%

5,68%

5,80%

2,42%

Átlagos 10 éves
referencia hozamráta
(2011-2020)

6,30%

6,07%

6,02%

2,27%

Átlagos 15 éves nettó
hozamráta (2006-2020)

5,87%

5,64%

5,30%

3,40%

Átlagos 15 éves
referencia hozamráta
(2006-2020)

6,59%

6,09%

5,51%

3,43%

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy valamennyi választható portfolió a 2020. évben
pozitív nominális hozamot ért el. Az elmúlt év nominális hozamai a magasabb kockázattal járó
befektetési stratégiát követő portfóliókban volt a legmagasabb. Az elmúlt 10, illetve 15 éves
időszak átlagos nettó hozamrátái továbbra is minden portfolió esetében biztosították a
nyugdíjpénztári megtakarítások éves átlagos reálérték növekedését. Az alábbi két táblázatban
vagyonkezelőnként kerülnek bemutatásra a 2020. évben elért hozamok, illetve az egyes
portfoliókhoz tartozó referencia indexek teljesítménye.
A pénztár saját vagyonkezelési eredményei:
Portfólió megnevezése
Kiegyensúlyozott
Klasszikus
Növekedési
Pénzpiaci

Referencia index
1,24%
1,24%
1,24%
0,44%

Bruttó hozam
1,07%
1,08%
1,07%
0,35%

Nettó hozam
1,00%
1,03%
0,98%
0,29%
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A pénztár külső vagyonkezelőinek az eredményei:
Portfólió megnevezése

Klasszikus
Kiegyensúlyozott
Növekedési
Működési
Likviditási

Referencia
index
1,89%
1,92%
2,64%
0,41%
0,41%

HOLD
Alapkezelő Zrt.

EQUILOR
Alapkezelő Zrt.

Bruttó
hozam
2,56%
3,35%
3,56%
0,97%
0,99%

Bruttó
hozam
2,20%
3,59%
-

Nettó
hozam
2,40%
3,15%
3,42%
0,75%
0,77%

Nettó
hozam
2,07%
3,37%
-

A 2021. évre vonatkozó pénz és tőkepiaci várakozások, megállapítások
Mozgalmas évkezdésen vannak túl a piacok. Az amerikai indexek ismételt csúcsdöntéseit
követően év végi szintjeik közelébe estek vissza, majd napjainkra ismét új csúcsokat értek el.
Az izgalmakat (részvényár csökkenés) a 10 éves amerikai állampapír hozamának tavaly
februári szintekre történő emelkedése és az ezzel járó értékelési modellek átárazódása okozta.
Ezt a folyamatot leginkább az generálta, hogy jelentősen megnőtt a félelem a piacokon a
gazdaságok újranyitással járó kirobbanó fogyasztási folyamatok miatti dinamikus árszint
növekedéstől. Kiderültek az 1,9 ezer milliárd dolláros első Biden csomag részletei is, amelyek
szintén a fogyasztást és a beruházásokat hivatottak erősíteni. Nem okozott meglepetést az
Európai Központi Bank sem, a várakozásoknak megfelelően idén eddig nem változtattak a
kamatszinteken, és a közlemények sem tartalmaztak érdemi, új információt. Megerősítették
ugyanakkor a decemberi intézkedéseket, a vészhelyzeti-pandémiás eszközvásárlási programot
továbbra is rugalmasan kezelik.
December óta némileg romlottak a rövid távú gazdasági kilátások az eurózónában, miután több
tagállamban jelenleg is szigorú korlátozásokat tartanak fenn a koronavírus-járvány
megfékezése céljából. A vírusmutációk megjelenése, illetve az oltási folyamat lassúsága miatt
fennáll a veszélye, hogy a teljes nyitás időpontja kitolódhat akár a harmadik negyedévre.
Amennyiben a második negyedév végéig nem sikerül érdemben lazítani, ismét technikai
recesszióba kerülhet az eurózóna.
A leírtak alapján bár enyhülő mértékű, de továbbra is ambiciózus gazdasági növekedésre
számítanak az elemzők a 2021. évben. A kockázati tényezők azonban továbbra is jelentősek,
hiszen az újabb és újabb vírusmutációkkal kapcsolatos hatékonysága a jelenlegi vakcináknak
még nem ismert (így a teljes gazdasági nyitás időpontja kérdéses), másrészt a nyitásból
fakadóan kiugró infláció is veszélyt jelent a kamatozó értékpapírok árazására
(árfolyamcsökkenés). Összességében Pénztárunk a befektetések terén továbbra is az óvatosság
fenntartását prioritásként kezeli, amelynek egyelőre nincs érdemi kihatása, az egyébként
konzervatív befektetési politikai irányelvekre és stratégiai eszközallokációra.
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A befektetési tevékenység költségeinek, ráfordításainak bemutatása
A külső portfóliókezelés fix díja, mindkét külső vagyonkezelő esetében az éves átlagos lekötött
tőke 0,18 %-a A portfóliókezelési díj számítása során a saját kibocsátású befektetési jegy
állománya nem képezi a díj alapját. A fix díjjal csökkentett elért hozam (nettó hozam), és a
referencia hozam pozitív különbsége alapján sikerdíj megfizetése került kikötésére, amelynek
mértéke a nettó hozam és a referencia hozam pozitív különbségének az átlagos lekötött tőkére
vetített összegének 10 %-a.
A saját vagyonkezelés esetében „A saját vagyonkezeléssel foglalkozó pénztári munkavállalók
bére és járuléka, a portfóliók vagyonkezelési költségei között kerül elszámolásra”. [281/2001.
(XII.26.) Korm. rendelet 15.§ (3)]
A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési
költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege nem haladta meg a kezelésre átadott
vagyon(rész) napi bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát.
A letétkezelői díj a letétben lévő állomány nettó eszközértékére vetítve 0,06%.
A portfóliókezelési és a letétkezelési díj számítása az elszámoló egység bevezetése óta naponta
történik, és a napi nettó eszközértékben kimutatásra került. A portfóliókezelési, és letétkezelési
díj havonta került kiszámlázásra, és kifizetésre.
A pénztári portfóliók befektetéseivel kapcsolatos 2020. évi díjak az alábbi táblázatban kerültek
feltüntetésre:

Honvéd Nyp.
1 483 064
18 252 109
6 309 861
-

Letétkezelési
díjak (Ft)
Raiffeisen Bank
1 943 070
23 962 227
8 273 728
471 979
26 191
69 122
43 829
475 839

26 045 034

35 265 985

Vagyonkezelési díjak (Ft)

Klasszikus
Kiegyensúlyozott
Növekedési
Pénzpiaci
Szolgáltatási
Függő
Likviditási
Működési
Összesen:

HOLD Alapk.
Equilor Alapk.
691 073
27 273 977
5 634 768
7 791 050
3 343 641
160 120
1 601 933
37 518 153

8 978 409

A pénztár fedezeti tartalékának (Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési portfoliók)
befektetési között a külső vagyonkezelői partnerek folyamatosan tartanak kollektív befektetési
eszközöket, azaz befektetési alapok befektetési jegyeit. E megoldást a vagyonkezelők
nemzetközi tőkepiaci eszközök tekintetében alkalmazzák, amelyet az indokol, hogy ezen
eszközök közvetlen adás-vételével járó magasabb költségek (tranzakció díjak, transzferdíjak,
átutalási díjak, stb.) a befektetési alapok tulajdonosai között megoszlanak, illetve a befektetési
alapokon belül hatékonyabban kezelhetők, amely magasabb hozamlehetőséget nyújt az
befektetési alapok tulajdonosai számára.
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A pénztár vagyonkezelő partnerei számára nem fizet fix vagyonkezelési díjat azon befektetési
alapok után, amelyeket a vagyonkezelő (alapkezelő) saját maga bocsát ki. A befektetési
alapoknál azonban felmerül ún. közvetett költség a Pénztár számára, amelyet a befektetési alap
kibocsátója érvényesít a befektetési alap vagyonából alapkezelési díj címén. Az alábbi
táblázatban azon befektetési alapok (nem ingatlan alapok) kerülnek bemutatásra, amelyek a
pénztár fedezeti tartalékának befektetései között szerepeltek 2020.12.31-én:

Befektetetési alapok megnevezése
HOLD Konvergencia részvény bef.alap
HOLD Közép-Európai részvény bef.alap
HOLD Nemzetközi részvény alapok alapja
EQUILOR Közép-Európai részvény bef.alap
EQUILOR Noé Nemzetközi részvény bef.alap

Alapkezelési
díj (éves)

Az alapban lévő
eszközök száma (db)

0,95%
0,95%
0,95%
0,80%
0,80%

50 felett
50 felett
50 felett
50 felett
50 felett

Fedezeti
tartalék
tulajdoni
hányada

46,24%
30,22%
21,60%
79,63%
81,07%

Az elszámoló egység árfolyamainak és darabszámának változása 2020. évben

Nyitó adatok 2019.12.31.

Választható portfoliók
elszámoló egységeinek
adatai

napi
árfolyam

Záró adatok 2020.12.31.
napi
árfolyam

darabszám

2,037093 1 573 363 801,59
2,217949 18 364 522 121,45
2,379817 5 945 170 457,61
1,397799
329 363 047,71
1,346056
34 581 362,23

Klasszikus
Kiegyensúlyozott
Növekedési
Pénzpiaci
Szolgáltatási

darabszám

2,059201
2,247717
2,428091
1,401808
1,346491

1 682 358 184,84
19 068 411 520,98
6 263 467 339,70
449 911 015,83
30 823 886,17

A befektetések földrajzi megoszlása
(ezer ft)

Megnevezés

Összesen (2+35)
Európai Gazdasági
Térség összesen
(3+...+6)
Izland
Liechtenstein
Norvégia
EU tagországok
összesen (7+...+34)

Befektetések időszak végi
értéke könyv szerinti
értéken

Befektetések időszak végi
értéke - piaci értéken

Befektetésekből a
részvények és egyéb
változó hozamú
értékpapírok - piaci
értéken

1

2

3

a

b

c

58 881 827

63 140 745

19 444 615

58 881 827

63 140 745

19 444 615

0
0
0

0
0
0

0
0
0

58 881 827

63 140 745

19 444 615
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Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Egyéb ország
(36+...+40)
Amerikai Egyesült
Államok
Kanada
Japán
Svájc
Egyéb más országok

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 881 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 140 745
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 444 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

A befektetések devizanemenkénti megoszlása
(ezer ft)
Megnevezés
HUF
EUR
GBP
USD
CHF
JPY
Egyéb
Összesen

Befektetések időszak végi
értéke - könyv szerinti
értéken
58 823 588
58 239
0
0
0
0
0
58 881 827

Befektetések időszak végi
értéke - piaci értéken
63 082 780
57 965
0
0
0
0
0
63 140 745
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8. Záradék, jelentős események a mérlegfordulónapot követően
A mérlegkészítés és a könyvvizsgálat időszakában a 2020. üzleti évről összeállított éves
beszámolóban bemutatott vagyoni helyzetet érdemben befolyásoló, a pénztár szokásos
tevékenységét érintő rendkívüli esemény nem történt.
A járványhelyzet, továbbá a hazai-, illetve a globális egészségügyi- és gazdasági krízishelyzet
a pénztár működésének biztonságát, a folyamatos üzemmenet biztosítását nem veszélyezteti,
erre vonatkozó kockázatot a pénztár a mérleg fordulónapja eltelt időszakban nem
azonosított.
Mindezek alapján a pénztár megítélése szerint a 2020. évi beszámolóban bemutatott adatok
a pénztár működésének valós, megbízható képét és feltételeit tükrözik.

54

