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1. Gazdasági környezet 
 

 

A 2019. évben folytatódott a világgazdaság lassulása, amely mögött számos nagy horderejű 

nemzetközi konfliktushelyzet, többek között pl. a Brexit kimenetelében rejlő bizonytalanságok, 

az amerikai-kínai kereskedelmi háború, illetve a klímaveszély miatt világszerte fokozódó 

aggodalmak húzódtak meg. A kedvezőtlenné váló külső környezet ellenére a magyar gazdaság 

a várakozásokat meghaladó ütemben növekedett,  mind a bruttó hazai össztermék, mind a 

külső és belső egyensúlyi mutatók is igen kedvezően alakultak. Az európai élvonalba tartozó 

hazai növekedést számos kormányzati intézkedés ösztönözte, érvényesült a bér- és jövedelmi 

viszonyokból fakadó hajtóerő, amelyet a gazdaságvédelmi akcióprogram, a növekedési 

tartalékok feltárását célzó versenyképességi program, illetve a demográfiai helyzet javítására 

irányuló családtámogatási rendszer pozitív hatásai erősítettek.   

 

A pénzügyi piacok szempontjából a 2019. év az előző évhez hasonlóan mozgalmas évnek 

számított, azonban a tavalyi mélyrepüléshez képest ezúttal a pozitív folyamatok domináltak. 

A magyar jegybank számára a hazai és nemzetközi körülmények továbbra is mozgásteret 

biztosítottak a laza monetáris kondíciók fenntartására, az infláció ugyan a vártnál jobban 

emelkedett, azonban a kitűzött tolerancia sávban meghatározott felső értéket nem lépte át. 

 

A budapesti és nemzetközi értéktőzsdék jó szereplése, valamint a hazai kötvénybefektetések 

felértékelődése folytán a hazai  pénzügyi szektor, és ezen belül az önkéntes nyugdíjpénztárak 

ismét kimagasló hozameredményeket értek el, mellyel sikeresen ellensúlyozták az emelkedő 

inflációt és behozták az előző évben elszenvedett veszteségeket. 

 

Előretekintve, az említett kormányzati intézkedéseknek, illetve a hazai munkaerő foglalkoztatás 

bővülésének és a magas beruházási aktivitásnak köszönhetően az évvégi várakozások még azt 

jelezték, hogy 2020-ban is folytatódhat a hazai gazdaság lendületes felzárkózása. Az 

előrejelzési horizonton a külső környezet lassú javulására támaszkodva a bővülés 

fenntarthatóságát, a főbb makrogazdasági mutatók további javulását prognosztizálták az 

elemzők. Az idei év első hónapjaiban azonban borús hangulat uralta a pénzpiacokat, így a 

tavalyi lendület megtört. A várható konjunktúrafolyamatok alakulását jelenleg a szokásosnál 

is nagyobb bizonytalanság övezi a 2020. év elején megjelent és rövid időn belül globális 

veszéllyé fokozódó koronavírus járvány miatt, amelynek gazdasági következményei egyelőre 

beláthatatlanok. 
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A Magyar Nemzeti Bank által közzétett pénztári idősor alapján a hazai önkéntes 

nyugdíjpénztárak száma a 2019. évben nem változott, az év végén továbbra is 37 pénztár 

tevékenykedett a piacon. Az intézmények mindösszesen 1.110.842 fő (a foglalkoztatott 

népesség 24,91 %-a) megtakarítását kezelték, amely az előző év végi adattól (1.134.164 fő) 2,1 

%-kal maradt el. A taglétszám csökkenése tendenciáját tekintve elhúzódó és mérsékelt ütemű, 

folyamatában szinte kivétel nélkül minden intézmény érintett.  

 
A taglétszám csökkenése ellenére az önkéntes nyugdíjpénztárak összesített vagyona 8,8 %-os 

éves átlagos növekedéssel 2019. év végére elérte az 1 526,9 milliárd forintot, ezen belül a 2019. 

évi befektetési tevékenység eredménye a 133,8 milliárd forintot, utóbbi a pénztárak eddigi 

működésében történelmi rekord. Az 1 főre vetített átlagos vagyon az azonosított, egyéni 

számlán jóváírt tagdíjcélú bevételek és a kedvező befektetési hozamok alapján a tavalyi 1.237 

ezer Ft-ról 1.375 ezer Ft-ra emelkedett, amely 11 %-os éves átlagos növekedésnek felel meg.  

 
A jó eredményeket árnyalja, hogy a cafeteriarendszer átalakítása és az új adószabályok miatt a 

munkáltatói hozzájárulásból származó bevételek a szektor jelentős részében drasztikusan, éves 

összevetésben 9,2 milliárd forintról 6,5 milliárd forintra csökkentek, amely az egyes 

intézmények szintjén akár 25-30 %-os visszaesést is jelent az előző évhez viszonyítva. Ezzel 

szemben az egyéni befizetések aránya 2019-ben tovább nőtt, az előző évi 60 %-ról átlagosan 

70 %-ra emelkedett a munkáltatói hozzájárulással szemben. A személyes megtakarítási 

hajlandóság növekedése nyilvánvalóan a korábbi éveket meghaladó nettó reálkereset 

emelkedéssel is összefügg, és motivációját tekintve az idősebb korosztályt jellemzi erősebben. 

A pénztári befizetésekhez kapcsolódó adójóírás összegének növekedése is tovább folytatódott, 

2019. év végén 11,7 milliárd forintot tett ki, ami 6,8 %-kal haladta meg az egy évvel korábbi 

értéket. A jövőben további ösztönzőt jelenthet, hogy 2019-től nemcsak az egyéni befizetés, 

hanem a munkáltatói hozzájárulás összege után is jár a 20 %-os adókedvezmény. 

 

A bevételek mellett a pénztári vagyon alakulásának másik meghatározó eleme a nyugdíjcélú és 

a várakozási idő utáni kifizetések alakulása, mely 2019-ben a szektor egészében 127,3 milliárd 

forintot tett ki. Az előző évhez viszonyított növekedés arányát tekintve ugyan jelentős (40 %), 

volumenét tekintve azonban még mindig elhanyagolható a pénztárak vagyonához képest.  A 

nyugdíjcélú kifizetésekre túlnyomó részt továbbra is egyösszegű szolgáltatás formájában került 

sor, ugyanakkor – az elmúlt években hatályba lépett rugalmasabb szabályozás miatt – 

valamelyest nőtt az érdeklődés a részösszegű- és a különféle járadéktípusú szolgáltatások 

igénybevétele iránt.  
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Mint az eddigi adatokból kiderül, 2019-ben összességében jó évet zárt a szektor, az önkéntes 

nyugdíjpénztárak 9,84 % záró vagyonnal súlyozott átlagos nettó hozamot értek el, 

ugyanakkor a választott portfólió kockázati profiljával összhangban az egyes intézmények 

között most is jelentős a szórás. A portfóliók összetételében az előző évhez képest jelentős 

változás nem történt, a pénzpiaci eszközökben történő befektetések minimálisak, a vagyon 

legnagyobb hányada (közvetlen kitettségen keresztül mintegy 60 %-a) továbbra is magyar 

állampapírban található. A befektetési teljesítmények éven belüli megoszlására jellemző, hogy 

a legmagasabb hozamok az I. negyedévben keletkeztek, majd a II. negyedévi átmeneti 

visszaesés után az év második felében ismét jelentős emelkedésnek indultak. A jó teljesítmény 

hátterében elsősorban a nemzetközi és a hazai tőkepiacok kétszámjegyű növekedése állt, ami 

elsősorban a magasabb kockázati besorolású, hosszabb távú portfóliókra gyakorolt kedvező 

hatást. Fontos megjegyezni, hogy az idei évből eltelt időszak folyamatai alapján jelentős 

gyengülésre lehet számítani a 2020. évi hozameredményeket illetően. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári termékek alapvetően hosszú távú megtakarítások, ezért érdemes 

a nagyobb időtávot felölelő hozamszámokra fókuszálni. A szektor 10 éves és 15 éves nettó 

hozamának záró vagyonnal súlyozott értéke 6,45 százalék és 6,68 százalék volt tavaly, amelyek 

4,11 százalék, illetve 2,97 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára. Összességében 

elmondható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 3-4 százalékos infláció fölötti 

hozamot értek el hosszú távon. 

A valamennyi intézményre kiterjedő – a pénztárak adatszolgáltatásán alapuló – 

teljesítménymutatókat tartalmazó részletes (éves nettó hozamráta, átlagos tíz- és tizenöt éves 

hozamráta) tájékoztató az MNB honlapján (www.mnb.hu) megtalálható.  

Újdonság, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatójának (TKMNYP) 

bevezetésével 2020. február 28-tól az MNB honlapján keresztül összehasonlíthatóvá váltak az 

élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárak költségei. A TKMNYP értékek 

0,19-2,52 százalék közöti sávban mozognak, amely kb. 1,1 százaléknyi átlagértéket jelez. Az 

említett 6-7 százalékos nagyságrendű hozamok 1-2 százalékos költségszinttel történő 

összevetése azt mutatja, hogy a pénztárak képesek hosszútávon infláció feletti megtérülést 

biztosítani a tagok számára. 

Az egyes pénztárakra és az egyedi portfoliókra jellemző részletes adatok a http://tkm.mnb.hu  

oldalon találhatók meg.  

 

http://www.mnb.hu/
http://tkm.mnb.hu/
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2. A bevételek alakulása  

 

A pénztár 2018-2019. évi bevételeit a következő táblázatok tartalmazzák: 

 

2.1. A fedezeti tartalék bevételei 

                                                                                                                        (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Tagdíjbevételek összesen 

 
3.232.262 3.488.043 

Tagok egyéb befizetései 1.456.168 1.556.975 

Eseti adomány 5.570 458 

Egyéb bevételek 657.588 699.066 

Befektetések bevételei -397.392 5.777.652 

Összesen: 4.954.196 11.522.194 

 

A pénztár fedezeti célú bevételei több mint duplájára nőttek az előző évhez képest, ezen belül 

– az adományokat leszámítva – valamennyi bevételi jogcím növekedett. A pénztár tagdíjcélú 

folyó bevételei mind összességében, mind az egyes befizetéstípusok vonatkozásában a 2018. 

évi szint felett teljesültek, a tagok által fizetett rendszeres tagdíj 7,9 %-kal, a tagok által fizetett 

többlet 6,8 %-kal, a munkáltatói hozzájárulások összege 4,2 %-kal haladta meg az előző év 

azonos adatát.  Az egyéni és a munkáltatói befizetések összetételét tekintve az utóbbi részaránya 

mérsékelten tovább csökkent. A pénztár fedezeti célú tagdíjbevételeiből számított éves 

jövedelmi pozíciója az előző évhez képest 352 millió forinttal javult, ennek kb. 15 %-át tette 

ki a munkáltatói támogatások növekedése, 85 % az egyéni befizetések dinamikusabb 

növekedéséből származott.  

 

A növekedésben több tényező pozitív hatása összegződött. A legnagyobb munkáltató 

(Honvédelmi Minisztérium) az önkéntes pénztári tagságot továbbra is a 2013. április 01-jétől 

érvényes formában, fix összegű hozzájárulással támogatta. 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 tagonkénti 4.700 

Ft/fő/hó összegű támogatás után fizetendő személyi jövedelemadó és egyéni járulékok összegét 

a munkáltató fedezte.  
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A bevételek növekedésében természetszerűleg a minimálbér emelkedés (2019. január 1-jétől 

138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra nőtt) hatása is megjelent, mely az egységes tagdíjat fizetők 

esetében átlagosan 8 %-os növekedést eredményezett. Szintén kedvezően hatott a 

tagdíjbevételek alakulására, hogy a kényelmet és díjmentességet jelentő bankkártyás online 

tagdíjbefizetési rendszer (VPOS terminál) alkalmazási gyakorisága és az ily módon 

befizetett összegek volumene is folyamatosan nőtt, míg a bevezetés hónapjában (2017. 

decemberében) 41 millió forintot, 2018. év egészében már 204 millió forintot, 2019. évben 

pedig 250 millió forintot fizettek be a pénztártagok ebben a formában. Mindezen körülmények 

folytán a 2019. évben realizált bruttó tagdíjbevétel az előző évi tényhez képest átlagosan 7,2 

%-kal, a pénzügyi tervhez képest 2 %-kal magasabb mértékben teljesült.  

 

A következő táblázat a bruttó tagdíjbevételek jogcímenkénti részletezését tartalmazza 

negyedéves bontásban, az éves pénzügyi tervvel összehasonlítva: 

                                                                                                                                                        (adatok eFt-ban) 

Megnevezés 

2019. 

I. negyedév 

tény 

2019. 

II. negyedév 

tény 

2019. 

III. negyedév 

tény 

2019. 

IV. negyedév 

tény 

2019. év tény 

összesen 

2019. évi 

pénzügyi 

terv 

Tagok által 

fizetett 

tagdíjak* 

  590.368    595.375    592.380  612.845 2.390.968 

 

Tagok által 

fizetett többlet 
  280.642    143.029    172.065  455.059   1.050.795 

Munkáltatói 

hozzájárulás 
  304.237   316.934    311.829  312.802 1.245.802 

Adomány           46         207           108         106          467 
 

Összesen 1.175.293  1.055.545  1.076.382   1.380.812 4.688.032 4.600.000 

*a ténylegesen befolyt tagdíjakat tartalmazza 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a pénztár tagdíjcélú folyó bevételei mindössze 88 millió Ft-

tal (2 %-kal) teljesültek túl a tervhez képest, így a bevételi előirányzat közelítő pontosságú volt 

azzal együttesen is, hogy a béren kívüli juttatások szabályozásában 2019. január 1-jétől 

bekövetkező változások hatásai a tervezés időszakában még nem voltak pontosan felmérhetők.  

 

A béren kívüli juttatások bérjövedelemként történő adóztatása a pénztárban 

bevételcsökkenést nem okozott. A negyedévente befolyt közel azonos nagyságrendű, kb. 310 

millió forint összegű munkáltatói támogatás a tavalyi évben megszokott negyedéves 

volumennel szinte teljesen megegyezett. A munkáltatói hozzájárulásból származó tagdíjbevétel 

88 %-át a két legnagyobb volumenű havi hozzájárulást fizető munkáltatói tag (HM, IH) utalja 

pénztár részére. Az egyes tartalékokon jóváírt bevételek a tartalékmegosztási arányok 

függvényében alakultak, melyek történeti alakulását a következő táblázatok tartalmazzák: 
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Hatályos 2010. január 01 – 2016. december 31. 

 

Halmozott 

befizetés (Ft/év) 

Fedezeti  

tartalék 

(%) 

Működési 

tartalék  

(%) 

Likviditási 

tartalék 

 (%) 

0 – 10.000 90 10 - 

10.001 – 350.000 94   6 - 

350.001 – 99   1 - 

 

Hatályos 2017. január 01 – 2017. december 31. 

 

Halmozott 

befizetés (Ft/év) 

Fedezeti  

tartalék 

(%) 

Működési 

tartalék  

(%) 

Likviditási 

tartalék 

 (%) 

0 – 10.000 90 10 - 

10.001 – 350.000 95   5 - 

350.001 – 100   0 - 

 

A 2017. évi pénzügyi tervezés keretében hosszú idő után sor került a tartalékhányadok 

módosítására, akkor a pénztár 1 %-os csökkentésről határozott a középső sávban, (6 %-ról 5 %-

ra), a 350.000 Ft feletti sávban pedig eltörölte az addigi 1 %-os működési hányadot. A pénztár 

a 2018-2020. évi pénzügyi terv előkészítése során a tartaléktőke további növekedésének 

megállítása érdekében a sávhatárok módosításáról, és a működési tartalékhányad további 

csökkentéséről döntött. A 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi terv keretében 

elfogadott sávhatárok és megosztási arányok a következők: 

 

Hatályos 2018. január 01-től 

 

Halmozott befizetés 

(Ft/év) 

Fedezeti 

tartalék 

(%) 

Működési 

tartalék 

(%) 

Likviditási 

tartalék 

(%) 

0 –10.000   90      10 - 

10.001 – 120.000   96        4 - 

120.001 – 300.000   97        3 - 

300.001 –   100        0 - 

 

A 2019. évre vonatkozóan – a béren kívüli juttatások szabályozásában bekövetkező változások 

miatt – a pénztár a 2018-tól érvényes arányok fenntartásáról döntött.  
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2.2  A működési tartalék bevételei 

                                                                                                                        (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Tagdíjbevételek összesen 143.451 148.726 

Tagok egyéb befizetései  20.453  20.879 

Eseti adomány       113          9 

Egyéb bevételek           96.156           61.453 

Befektetések  bevételei - 6.228  45.034 

Összesen:         253.945          276.101 

 

A pénztár 2019. évi működési bevételei összességében 22.156 eFt-tal haladták meg az előző 

évi bevételeket, amely éves átlagban 8,7 %-os növekedést jelent, a növekedésen belül a 

befektetési tevékenységből származó bevételek jelentős emelkedése volt meghatározó. A 

pénztár a működési tartalék esetében is külső vagyonkezelésben (alapvetően 

diszkontkincstárjegyben) történő befektetést alkalmaz, melyre 2014. július 1-jétől 500 millió 

forintos induló tőkével került sor. A külső vagyonkezelési limitet a pénztár a pénzpiaci 

befektetéseken elérhető alacsony kamatszint miatt 2016. júniustól 80 %-ra, majd 2017. január 

23-ától 94 %-ra emelte, melyen 2018-ban és 2019-ben nem változtatott. 

 

Az egyéb bevételek alakulásában (37 %-os csökkenésében) fontos szerepet játszott, hogy a 

tavalyi negatív befektetési eredmények következtében a nemfizető tagok hozamából történő 

elvonásra nem kerülhetett sor, mivel a törvény a hátralék működési tartalékra jutó részének 

érvényesítésére kizárólag a tárgyévben elért pozitív hozam terhére ad lehetőséget. (A pénzügyi 

terv ezen információ ismeretében készült.) Ezen a jogcímen 2019. évben kieső működési 

bevétel – a nemfizető tagok viszonylagos állandó létszáma alapján – nagyságrendileg kb. 30-

32 millió forint körül mozgott az utóbbi esztendőkben.  

 

 

2.3. A likviditási tartalék bevételei 
  

                                                                                                   (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Tagdíjbevételek összesen - - 

Egyéb bevételek - - 

Befektetések bevételei        31     3.752 

Összesen:        31              3.752 
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A likviditási tartalék bevétele csak befektetési tevékenységből származik, tekintettel arra, hogy 

a pénztár 2004. január 1-jét követően a tagdíjakból likviditási tartalékot nem képez. A 

befektetési bevételek alakulása az alacsony kamatkörnyezet és az alapvetően diszkont-

kincstárjegyben tartott befektetéseken elérhető hozamok függvénye.  

 

A külső vagyonkezelésbe történő átadásra 2014. július 1-jétől 60 millió forintos induló tőkével 

került sor. A külső vagyonkezelési limitet a pénztár a pénzpiaci befektetéseken elérhető 

alacsony kamatszint miatt 2016. júniustól 90 %-ra, majd 2017. január 23-ától 97 %-ra emelte, 

melyen 2018-ban és 2019-ben nem változtatott. 

 

 

3. A kiadások alakulása 

 
 

3.1. A fedezeti tartalék eredménykimutatásban elszámolt kiadásai 
 

 

                                                                                                  (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Szolgáltatási célú egyéb ráford.    657.588  699.066 

Befektetések ráfordításai           218.239         518.485 

Összesen:   875.827      1.217.551 

 

 

A pénztár fedezeti célú ráfordításai összességében az előző évhez képest mintegy 40 %-kal 

magasabb volumenben merültek fel. A befektetési ráfordítások az előző évi szint több mint 

kétszeres összegében, az egyéb ráfordítások az előző évinél mindössze 6,4 %-kal magasabb 

volumenben teljesültek. Utóbbiak a rendelkezésre álló határidőig (2019. március 20-ig) meg 

nem fizetett 2018. évi fedezeti célú tagdíjkövetelések leírását tartalmazzák.  

 

A befektetési célú kiadások növekedésében a tulajdoni részesedést és hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok értékesítésének árfolyamvesztesége, továbbá az átlagos befektetett vagyon 

növekedése folytán a vagyon- és letétkezelői partnerek által felszámított díjak nominális 

emelkedése volt meghatározó. A fix- és sikerdíjak mértékében, számítási módszerében a 2018. 

évhez képest változás nem történt.  
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3.2. Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása  
 

 

A pénztár a 2019. évben a fedezeti tartalék terhére összesen 4.818 fő részére teljesített kifizetést, 

melynek jogcímenkénti megoszlásáról a következő táblázat ad rövid áttekintést: 

 

Kifizetés jogcíme 2018. év 2019. év 

fő eFt fő eFt 

- Nyugdíjszolgáltatás 339 885.235 448 1.452.068 

- Elhalálozás 64 122.680 72 159.579 

- Átlépés 55 58.094 79 82.779 

- Várakozási idő utáni 

kifizetés 
4.018 2.448.247 4.219 2.727.057 

Összesen: 4.487        3.514.256          4.818       4.421.483 

 

A tagok részére teljesített fedezeti célú kifizetések volumene és az igénylések száma az előző 

évhez képest valamennyi kifizetéstípus esetében növekedett. Összességében 7,4 %-kal 

magasabb esetszámú igényt, és 25,8 %-kal magasabb volumenű kifizetési összeget teljesített a 

pénztár 2019-ben az előző évhez viszonyítva. Arányát tekintve a legjelentősebben a 

nyugdíjszolgáltatás és a más pénztárba történő átlépés címén elszámolt összegek emelkedtek, 

míg a várakozási idő utáni kifizetések összege a korábbi években tapasztalható tendenciákhoz 

hasonló mértékben nőtt. Utóbbiak közül az igénybejelentések 3.316 esetben a tagsági 

jogviszony fenntartása mellett szóltak, míg 903 fő teljes elszámolást kért és tagságát 

megszüntetve a pénztárból kilépett. A kilépők jellemzően továbbra is a fiatalabb 

(harmincas) korosztály tagjai. A kilépők száma közel 20 %-kal magasabb volt, mint az előző 

évben (összehasonlításul: a kilépők száma 2018. évben 745 fő), de még így is kedvezően 

értékelhető, hogy a kötelező várakozási idő utáni kifizetések esetszámai  továbbra is jelentősen 

elmaradnak az igényjogosultak számának növekedésétől.   

 

A korábbi évekhez hasonlóan a nyugdíjszolgáltatásokon belül továbbra is meghatározó a nők 

40 éves szolgálati viszonya alapján történő igénybevétel, ugyanakkor szintén magas a tagsági 

jogviszony megtartásával történő egyösszegű részkifizetési forma igénybevétele is, az év 

során mindösszesen 179 fő (a nyugdíjszolgáltatást igénylők kb. egynegyede) választotta ezt a 

kifizetési formát. Mindez azt mutatja, hogy a 2017-től bevezetett rugalmasabb szabályok a 

megtakarítások részleges kivétele, a tagsági jogviszony megtartása és a szabad portfólió 

választás irányában ösztönöznek. A járadékszolgáltatási forma továbbra is elenyésző, a 2019. 

évben a pénztárba mindössze két ilyen irányú igény érkezett. 
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3.3. A tagi kölcsön folyósítások alakulása 
 

 

A pénztár a 2019. év során a fedezeti tartalék befektetéseként összesen 470 fő részére teljesített 

tagi kölcsön kifizetést, amely az igénylők számát tekintve 21 %-kal, a részükre folyósított 

összegek volumenét tekintve 16 %-kal volt alacsonyabb az előző évi adattól.  

 

Kifizetés jogcíme 2018. év 2019. év 

fő eFt fő eFt 

Tagi kölcsön folyósítás 596 239.336 470 200.987 

 

Az igénylések számát a hazai hitellehetőségek alakulása, a kölcsön kezelési költségeinek és 

kamatainak mértéke befolyásolta. Az Igazgatótanács 2010. április 1-i hatállyal a keretösszeg 

350 millió forintra történő felemeléséről döntött, amely ezt követően a 2011-2019. években 

nem változott. 2019-ben is mérséklődött a visszafizetetlen, egyéni számla terhére érvényesített 

tagi kölcsönök száma és összege, a 2019. évben ez az állomány 165 esetet, és mindösszesen 

23.030 eFt-ot tett ki.  

  

3.4 A tagi lekötések alakulása 
 

 

A következő táblázat az MKB Bankkal kötött együttműködési szerződés alapján nyújtott tagi 

lekötések hitelbiztosítékként nyilvántartott összegének, valamint igénylőinek számát mutatja 

be az előző évhez képest:   

 

 
 

A táblázat alapján látható, hogy a tagi lekötést jellemző adatokban az előző év végéhez képest 

változás nem történt, új tagi lekötési igény benyújtására, illetve lejárat elszámolására a 2019. 

évben nem került sor.  Mindezek alapján a mérleg fordulónapján továbbra is 2 főnek van 

érvényes lekötése, melyek lejárata 2021., illetve 2024. évben lesz esedékes. 

              

 

 

Jogcím 2018.12.31. 2019.12.31. 

fő eFt fő eFt 

Tagi lekötés 

(egyéni számla fedezete mellett)  
2  2.530    2  2.530    
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3.5. A működési tartalék kiadásai 
 

 

A pénztár 2018-2019. évi működési kiadásairól a következő táblázat ad rövid áttekintést: 

 

                                                                                                     (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Anyagköltség                5.154                  5.883 

Igénybe vett szolgáltatások                 66.450                 70.777 

Bérköltség 100.672 111.213 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 17.012 22.656 

Bérjárulékok 22.146 24.154 

Értékcsökkenési leírás 8.910 8.315 

Egyéb ráfordítások 53.639 48.593 

Befektetési tevékenység ráfordításai -15.037                 49.721 

Összesen: 258.946 341.312 

 

 

A beszámolás évében a működési tartalék kiadásai az előző évi kiadásokhoz viszonyítva 

mintegy 32 %-kal magasabb volumenben merültek fel. A növekedésben a befektetési 

tevékenység ráfordításainak növekedése volt meghatározó. A szokásos tevékenységhez 

kapcsolódó működési kiadásokat a korábbi években bevezetett racionalizálási és 

költségtakarékossági szempontok alakították, rendkívüli kiadásra nem került sor. 

 

3.6. A likviditási tartalék kiadásai 

                                                                                               (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Egyéb likviditási célú ráfordítások - - 

Befektetési tevékenység ráfordításai 719 2.383 

Összesen: 719 2.383 

 

 

Likviditási célú kiadások kizárólag a befektetési tevékenységgel összefüggésben merültek fel, 

nagyságrendje az alapvetően diszkontkincstárjegyben tartott befektetéseken elérhető hozamok, 

továbbá a vagyon kezelésével összefüggő költségek (vagyon- és letétkezelési díjak) függvénye.  
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4. A pénztári tartalékok állományának alakulása 

 

A tartalékok záró állományának alakulását a következő táblázat tartalmazza: 

 

                                                                                                             (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Fedezeti tartalék 52.701.193 58.668.428 

Működési tartalék (saját tőke)   837.892   772.682 

Likviditási tartalék      72.388      73.670 

Összesen 53.611.473 59.514.780 

 

A pénztár fedezeti- és biztonsági céltartalékai az általános jövedelmi viszonyoknak, valamint a 

jellemző makrogazdasági tendenciáknak megfelelően alakultak. A tartalékok között 

átcsoportosításra nem került sor. 

 

A 2019. évi gazdálkodás eredményeként a fedezeti tartalék és a likviditási tartalék gyarapodott, 

a működési tartalék állománya a tárgyévi veszteség következtében csökkent 2018-hoz képest. 

A tartalékokban lekötött éves vagyonnövekmény 5,90 milliárd forintot tett ki (11,01%). A 

növekmény elsősorban a befektetési tevékenység pozitív eredményéből adódott.  

 

A következő táblázat a működési tartalék 2019. évi állományváltozásait összegzi: 

 

A működési tartalék alakulása 

                                                                                                           (adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2019.  

Tartaléktőke nyitó állománya 2019. 01.01.  842.893 

2018. évi működési eredmény átvezetése     -5.001 

Függő hozam jóváírása  - 

2019. évi működési eredmény             -65.211 

                       ebből hozamelvonás                 - 

Összesen  772.682 

 

 

Összességében a pénztár – figyelembe véve a tárgyévben elért eredményt is – 2019. december 

31-én közel 773 millió forint saját tőkével rendelkezik, amely a jövőre nézve nagyfokú 

biztonságot garantál és működési kockázatot továbbra sem valószínűsít.  
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5. A befektetések alakulása 
 

5.1. A vagyonkezelés helyzete 

 

 

A pénztár a 2019. évben is megfontolt, biztonságra törekvő befektetési tevékenységet folytatott, 

betartva a hatályos befektetési politikában előírtakat. A vagyonkezelési mandátumok 

tekintetében továbbra is a HOLD Alapkezelő Zrt., az Equilor Alapkezelő Zrt., illetve az 

állampapírok meghatározott hányadára a pénztár saját vagyonkezelés keretében maga végezte 

a befektetési tevékenységet a kijelölt portfóliók és eszközcsoportok vonatkozásában.  

 

A pénztár az előző évi teljesítmények értékelésekor vagyonátcsoportosításról, egyúttal a 

vagyonkezelési arányok évközi módosításáról határozott, tekintettel arra, hogy a HOLD 

Alapkezelő Zrt. mind a benchmarkhoz, mind a másik vagyonkezelőhöz képest folyamatosan, 

szignifikánsan jobb eredményt ért el. A döntés értelmében az Equilor Alapkezelő Zrt. által 

kezelt vagyon fele 2019. március 04-én átkerült a HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésébe, így ettől 

kezdődően a külső kezelésű vagyon 75 %-át a HOLD Alapkezelő Zrt., 25 %-át pedig az Equilor 

Alapkezelő Zrt. kezelte. A letétkezeléssel, valamint a számlavezetéssel összefüggő feladatokat 

továbbra is a Raiffeisen Bank Zrt. látta el.   

 

A pénztár Igazgatótanácsa a 2018. évben hatályos szabályozáshoz képest a Befektetési Politika 

változatlan tartalommal való fenntartásáról döntött, 2019. évi hatályba lépéssel módosítást 

nem eszközölt. (Kiegészítő információ: a befektetési szakpolitika 2020.01.01-i hatálybalépéssel 

módosult, mivel a BIX hazai ingatlanpiaci index számítása 2019.12.31-én megszűnt, így az 

szükségképpen kikerült a korábbi referencia indexekből. A pénztár döntése alapján helyette 

2020.01.01-től a CMAX hazai állampapír index kerül alkalmazásra.) 

 

A pénztár eszközértékeléseiben kimutatott vagyon piaci értéke 2019. december 31-én 

megközelítette a 60 milliárd forintot (59,7 Milliárd Ft), amely éves átlagban 5,8 Milliárd Ft, 

– az előző év végi befektetett vagyon záró értékére vetítve 11 %-os – növekedésnek felelt meg. 

A pénztár vagyoni helyzetének 2019. évi alakulásában a befektetési jövedelmezőségből 

származó vagyonnövekmény volt meghatározó.  

 

A portfóliókezelési irányelvek alapján az egyes portfóliók eltérő arányban kerültek elhelyezésre 

a vagyonkezelőkhöz. A megosztási arányok évközi módosításnak megfelelő alakulását a 

következő táblázat összegzi: 
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Vagyonmegosztás 

2019.03.04-ét követően  

Külső vagyonkezelés Saját 

vagyonkezelés HOLD Alapkezelő Zrt. Equilor Alapkezelő Zrt. 

Klasszikus portfólió 
15% 

85% 
100% 0% 

Kiegyensúlyozott 

portfólió 

40% 
60% 

75% 25% 

Növekedési portfólió 
50% 

50% 
75% 25% 

Pénzpiaci portfólió 0% 100% 

Szolgáltatási portfólió 0% 100% 

Függő portfólió 0% 100% 

Működési portfólió 
94% 

6% 
100% 0% 

Likviditási portfólió 
97% 

3% 
100% 0% 

 

A pénztár által nyilvánosságra hozott, hivatalos 2019. évi és hosszú távú (10, 15 éves) 

befektetési teljesítményt bemutató hozamráták a következők:  

 

Megnevezés Klasszikus 

portfólió 

Kiegyensúlyozott 

portfólió 

Növekedési 

portfólió 

Pénzpiaci 

portfólió 

Bruttó hozamráta (2019) 6,92 % 9,90 % 12,15 % 0,11 % 

Nettó hozamráta (2019) 6,77 % 9,67 % 11,90 % 0,05 % 

Referencia hozamráta 

(2019) 
7,08 % 8,77 % 11,70 % 0,05 % 

Átlagos 10 éves nettó 

hozamráta (2010-2019) 
6,22 % 6,35 % 6,59 % 2,96 % 

Átlagos 10 éves referencia 

hozamráta (2010-2019) 
6,83 % 6,65 % 6,60 % 2,81 % 

Átlagos 15 éves nettó 

hozamráta (2005-2019) 
6,71 % 6,46 % 6,06 % 4,27 % 

Átlagos 15 éves referencia 

hozamráta (2005-2019) 
7,41 % 6,89 % 6,25 % 4,30 % 

 

A hosszú távú teljesítmények értékelése az elmúlt 10 év (2010-2019), illetve 15 év (2005-2019) 

hivatalos éves átlagos hozamrátái, valamint ugyanezen időszakok inflációs (dec/dec) adatainak 

átlagát összevetve azt mutatja, hogy ezen időszakok átlagos nettó hozamrátái minden portfólió 

esetében biztosították a nyugdíjpénztári megtakarítások éves átlagos reálérték 

növekedését. A 2019. évben egy kivételével valamennyi pénztári portfólió jobb eredményt 

ért el a referencia index (benchmark) teljesítményéhez képest. A klasszikus portfólió 

esetében az elért nettó hozam a referencia szinttől mindössze 0,31 %-kal maradt el. 

  

A pénztár választható portfólióinak záró vagyonnal súlyozott 2019. évi átlagos nettó 

hozamrátája 9,95 %.  
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A 2019. évben a pénzpiaci portfólió kivételével valamennyi választható portfólió pozitív 

nominális hozamot ért el, egyúttal jelentős reálhozamot nyújtott a tagok részére. A 

befektetések jövedelmezősége a nagyobb kockázattal járó befektetési stratégiát követő 

portfóliókban volt a legmagasabb. A 2019. évi pénztári hozamok tehát sikeresen ellensúlyozták 

az előző évi „negatív korrekciónak” számító év várakozásoktól elmaradó teljesítményét. 

Mindez igazolja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú befektetési forma, 

amelynek reális eredményessége csak több év távlatában ítélhető meg pontosan. 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztári szektor meghatározó szereplői körében az egyes intézmények által 

elért 2019. évi nettó hozamok összehasonlításában a pénztár teljesítménye továbbra is az 

élmezőnyben található. A klasszikus és kiegyensúlyozott portfólió az elszámolóegységes 

nyilvántartást vezető, kiemelt súlyú pénztárak rangsorában a második-harmadik helyezést, a 

növekedési portfólió a kilencedik legjobb pozíciót szerezte meg. A növekedési portfólió 

teljesítménye továbbra is versenyképes, ám a korábbi évektől elmaradó helyezése 

(összehasonlításul: 2016. és 2017. évben negyedik, 2018. évben harmadik helyezés), abból 

adódott, hogy az alacsonyabb részvénykitettségből fakadó alacsonyabb kockázat, illetve a 

nyugat-európai és különösen az amerikai részvények felülteljesítése miatt eszközeinek 

felértékelődése körülbelül annyival maradt el a versenytársaktól, mint amennyivel kevesebb 

veszteséget kellett elszenvednie a 2018. évben. 

 

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, 

 BIX index az ingatlan befektetések referencia indexeként a meghatározó ingatlanalapok 

eszközértékének változását képezi le (2019. december 31-ig alkalmazott), 

 1 éves BUBOR a tagi kölcsön referencia indexeként a bankközi átlagos forint 

hitelkamatlábat testesíti meg.  
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5.2. Az értékpapír befektetések főbb mutatói 
 

 

Az egyes portfóliók piaci értékének alakulása vagyonkezelőnkénti bontásban: 

 

 

Kiegyensúlyozott portfólió 

 

Vagyonkezelő 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

HOLD Alapkezelő Zrt.  7 721 132                  12 953 563 

Equilor Alapkezelő Zrt.  7 436 678                    4 187 811 

Saját vagyonkezelés           21 671 701                  23 579 103 

Összesen:           36 829 511                 40 720 477 

 

Növekedési portfólió 

 

Vagyonkezelő 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

HOLD Alapkezelő Zrt. 3 065 396                5 353 944 

Equilor Alapkezelő Zrt. 2 892 692               1 711 646 

Saját vagyonkezelés 6 419 566                7 074 603 

Összesen:          12 377 654                      14 140 193 

 

 

Klasszikus portfólió 

 

Vagyonkezelő 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

HOLD Alapkezelő Zrt.    404 183               451 526 

Saját vagyonkezelés 2 414 255             2 749 659 

Összesen: 2 818 438             3 201 185 

 

 

Működési portfólió 

 

Vagyonkezelő 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

HOLD Alapkezelő Zrt.    770 130          738 178     

Saját vagyonkezelés     34 230           30 634     

Összesen:   804 360         768 812     
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Likviditási portfólió 

 

Vagyonkezelő 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

HOLD Alapkezelő Zrt.      71 483     72 727     

Saját vagyonkezelés           163          101     

Összesen:      71 646    72 828     

 

 

A kizárólagosan pénztári kezelésben lévő portfóliók piaci értékeinek alakulása: 

 

 

Portfólió megnevezése 
Piaci érték (eFt) 

2018. december 31. 

Piaci érték (eFt) 

2019. december 31. 

Pénzpiaci 541 854 459 979 

Szolgáltatási 69 565 47 375 

Függő  218 101 232 031 

 

 

A pénz és tőkepiaci indexek 2019. évi teljesítménye: 

 

 Részvények: BUX (hazai)    17,74 % 

  CETOP20 (HUF-ban)    11,66 % 

  MSCI WORLD (HUF-ban)    31,34 % 

 Hazai állampapírok: MAX Composite      7,15 % 

  RMAX      0,23 % 

  ZMAX      0,05 % 

 Ingatlanbefektetések: BIX      2,96 % 

 Bankbetétek: BUBOR (1 éves) átlag      0,41 % 

    

 Tájékoztató adatok:     
            
          Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 2,46 % 

 
            Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 15 évben: 3,38 % 

 
            2019. évi december/december infláció: 4,00 % 

  

           2019. évi éves átlagos infláció: 3,40 % 

 

 

5.3. A fedezeti tartalékban befektetett vagyon piaci értékének alakulása 
 

 

A következő táblázatok a pénztár 2019. évi gazdálkodásának főbb mutatóit tartalmazzák a 

vagyoni helyzet, illetve a jövedelmezőség éven belüli alakulásának szemléltetésére: 
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Befektetett vagyon piaci értéke (fedezeti tartalék)  

 
                                                                                                                                                   (adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.03.31. 2019.06.30. 2019.09.30. 2019.12.31 

Klasszikus    2.818.438   2.882.013   2.954.981  3.090.299   3.205.088 

Kiegyensúlyozott  36.829.511 37.990.642 38.811.546 39.752.534 40.731.570 

Növekedési  12.377.654 13.021.121 13.268.198 13.699.439 14.148.416 

Szolgáltatási         69.565       66.899        61.103       49.986        46.548 

Pénzpiaci       541.854      521.002      482.640     448.429     460.384 

Összesen:      52.637.022 54.481.677 55.578.468      57.040.687      58.592.006 

 

 

5.4. Az elszámoló egység (ELSZE) árfolyamok alakulása 
 

 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.03.31. 2019.06.30. 2019.09.30. 2019.12.31. 

Klasszikus  1,907876 1,951541 1,972931 2,020406 2,037093 

Kiegyensúlyozott  2,022440 2,089443 2,117822 2,169187 2,217949 

Növekedési  2,126697 2,222340 2,252108 2,312465 2,379817 

Szolgáltatási  1,345614 1,345721 1,345827 1,345943 1,346056 

Pénzpiaci  1,397124 1,397304 1,397711 1,397632 1,397799 

 

Az árfolyamok éven belüli alakulása jól mutatja, hogy a 2019. év a pénz- és tőkepiacokon 

nagyon kedvező árfolyammozgásokkal kezdődött, és ez a kiváló évkezdet a negyedév végéig 

kitartott. A kedvező folyamat ezt követően sem tört meg jelentős mértékben, a II. negyedévi 

mérsékeltebb hozamok után a III. negyedévben ismét folytatódtak azok a kedvező folyamatok, 

amelyeket a csökkenő inflációs várakozások és az erősödő jegybanki kamat-csökkentési 

jelzések biztosítottak. Mindezek alapján a már beárazódó alacsonyabb kamatszint felértékelte 

azokat az eszközöket, amelyek stabil, viszonylag kiszámítható pénzáramlást termelnek, 

úgymint a kötvényeket, illetve a biztonságosabb részvényeket, melyek szintén profitáltak ebből 

a kedvező folyamatból. A 2019. év utolsó, negyedik  negyedéve kifejezetten magas befektetési 

teljesítményt hozott, amelynek köszönhetően például a legjobban teljesítő növekedési 

portfólió két számjegyű éves nettó hozamot tudott produkálni. Az utolsó negyedévet a 

befektetett eszközök, elsősorban a részvények árának intenzív emelkedése jellemezte. Ezen 

kedvező folyamatokat képezték le a pénztári árfolyamok is, így a 2019. évben összességében 

valamennyi portfólió a várakozásokat meghaladó mértékű hozamokat ért el.  
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5.5. A teljes költségmutató (TKM) alakulása 

 

A 22/2019. (V. 28.) MNB rendelet szerint a Magyar Nemzeti Bank 2019-től kiterjesztette a 

megtakarítási célú élet- és nyugdíjbiztosításoknál már korábban alkalmazott teljes 

költségmutató  számítási kötelezettségét az önkéntes nyugdíjpénztárakra. A részletes számítási 

módszertant tartalmazó 20/2019. (IX.20.) számú MNB ajánlásnak megfelelően a 

nyugdíjpénztárak minden év február 28-ig kötelesek közzétenni a teljes költségmutatóikat 

(továbbiakban: TKM) a Magyar Nemzeti Bank honlapján, elsőként a 2020. február 28-ig a 

2019. évi adataik alapulvételével.  

A pénztári TKM megmutatja, hogy a pénztár fedezeti tartalékát alkotó befektetési eszközöknek 

milyen minimális éves átlagos hozamot kell elérniük ahhoz, hogy a pénztártagot terhelő 

költségek a befektetés hozamából megtérüljenek egy adott időszakban. A pénztári TKM 

mutatók ismeretében az egyes választható portfóliók, illetve más önkéntes nyugdíjpénztárak 

költségei is összehasonlíthatóvá válnak. A pénztári TKM mutató azáltal, hogy a különböző 

típusú költségeket egyetlen mutatóban fejezi ki, hozzájárul a tagok tájékoztatásához és a 

pénztári költségek átláthatóbbá tételéhez. A TKM egy-egy pénztártag feltételezett, 10, 20, 

illetve 30 évre szóló hosszú távú megtakarításának modellezett költségét mutatja be, ily módon 

újdonság a pénztárak esetében elérhető korábbi átlagos díjterhelési mutatókhoz képest, mivel 

előretekintő költségeket próbál megjósolni ahelyett, hogy múltbéli költségeket venne alapul.  

 

A pénztár 2019. évi adatok alapulvételével számított TKM mutatóit az alábbi táblázat összegzi: 

 

Megnevezés TKM 10 éves TKM 20 éves TKM 30 éves 

Klasszikus  0,97 % 0,55 % 0,42 % 

Kiegyensúlyozott  1,23 % 0,82 % 0,69 % 

Növekedési  1,37 % 0,95 % 0,82 % 

Pénzpiaci 0,83 % 0,41 % 0,28 % 

 

A kiemelt súlyú vagyonnal és létszámmal rendelkező pénztárak közzétett TKM mutatói alapján  

a 10 éves futamidőre számított, legalacsonyabb költséggel működtetett portfóliók közül a 

pénztár pénzpiaci portfóliója az első, a klasszikus portfólió a harmadik, a kiegyensúlyozott 

portfólió a negyedik, a növekedési portfólió a nyolcadik pozíciót szerezte meg. Ugyanezen 

adatok a 30 éves futamidőre vonatkozóan is igen kedvezőek, a pénzpiaci portfólió ez esetben 

is a szektorban a legolcsóbb, a a klasszikus portfólió a negyedik, a kiegyensúlyozott portfólió 

a nyolcadik, a növekedési portfólió a tizenharmadik helyen található.  
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5.6. Az ingatlanbefektetés alakulása 

 

 

A pénztár ingatlan portfóliója továbbra is egy beépítetlen telek-ingatlanból áll, amely 

Sopronkőhida-Tómalom területén 11 hektár 4.532 m2-en helyezkedik el.  

 

Az ingatlan értékelésével kapcsolatos feladatokat a KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező 

Kft. és a képviseletében eljáró Koncz Gabriella okleveles ingatlanszakértő látja el, aki e 

megbízást 2018. augusztus 01-jétől végzi a pénztár számára. Az ingatlan 2019. december 31-i 

fordulónapra vonatkozó értékbecslése a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban 

megtörtént. Az értékelés az előző üzleti év végén kimutatott piaci értéket (496 millió Ft)  a 

mérlegfordulónapra vonatkozóan 657 millió Ft-ra emelte, amely 161 millió Ft összegű pozitív 

értékelési különbözet elszámolását eredményezte. A pozitív értékelési különbözet 

elszámolása a piaci értékben 32,46 % nominális értéknövekedést jelentett. 

 

Az ingatlan jelentős felértékelődését az tette lehetővé, hogy Sopronban és környékén a 2019. 

év során elfogytak a nagyobb építési telkek, és az egyes tranzakciók fajlagos négyzetméter árai  

is 30-40%-kal drágábban alakultak az előző évhez képest. További jelentős árfelhajtó erőt 

jelent, hogy az ingatlantól mindössze kb. 500 m távolságra az elmúlt év során kijelölésre került 

a Sopront elkerülő M85-ös út nyomvonala. A beruházás megvalósítását követően közvetlen 

autópálya kapcsolat nyílik Béccsel, mely körülmény kedvező esetben akár a terület iránt 

megnyilvánuló külföldi fizetőképes kereslet megjelenését is eredményezheti.  

 

Az ingatlan főbb adatai 2019. december 31-én: 
 

                                                                                                                                              (Adatok Ft-ban) 

Megnevezés 
Beszerzési 

érték 
Beruházás 

Könyv szerinti 

érték 

Értékelési 

különbözet 
Piaci érték 

Sopron (2001) 230 000 000    207 775 391       437 775 391     219 224 609 657 000 000 

 

A pénztár a telekingatlanon a 2001-2004. években kiépítésre került vízvezeték és 

szennyvízcsatorna gerinchálózatokon kívül egyéb közműfejlesztést nem tervez. A pénztár a 

beruházói érdeklődés felmérése céljából 2016. júniusában nyílt pályázatot írt ki az ingatlan 

eladására, de a pályáztatást az egyetlen érdeklődő által ajánlott rendkívül alacsony 

(elfogadhatatlan) vételár miatt végül eredménytelennek nyilvánította. A pénztár a 2019. évben 

ismét próbaértékesítést hajtott végre, amely szintén eredménytelenül zárult. A pénztár fő 

törekvése továbbra is az aktív fizetőképes kereslet kivárására, és az egyben, kedvező áron 

történő értékesítésre irányul.  
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6. A taglétszám alakulása 
 

 

 

A taglétszámban bekövetkezett állományváltozásokat a következő táblázat összegzi:      

                                                                                                                              (adatok fő-ben)                                                                                                                                                                         

Megnevezés    2018. év 
2019. 

I. n.év 
2019. 

II. n.év 
      2019. 

    III. n.év 

        2019. 

     IV. n.év 

Nyitó taglétszám       39.629 39.634 39.620 39.356 39.269 

Belépő, átlépő         1.220     456             159       213     374 

Átlépő más pénztárba           66       20      27        16      16 

Elhalálozott           64       28        22        11      11 

Szolgáltatásban részesült         339     119   116        96             117 

10 év után kilépett, kizárt        746     303    258              177             165 

Időszak alatti  összes 

változás 
          + 5            -14        -264           -87        +65 

Záró taglétszám        39.634 39.620         39.356 39.269        39.334 

 

A 2019. év egymást követő negyedéveiben a taglétszámváltozás iránya és nagyságrendje 

egyaránt vegyesen alakult, míg a pénztár taglétszáma az előző évben lényegében stagnált 

(mindössze 5 fővel növekedett), addig 2019. első három negyedévében változó mértékű, de 

folyamatos nettó létszámcsökkenés valósult meg. A folyamat a belépők-átlépők számának 

növelésével a IV. negyedévben megfordult, ez azonban az első három negyedév negatív 

eredményének ellensúlyozásához csak részben volt elegendő. 

 

A tárgyévi állományváltozások hatására összességében a nyitó 39.634 főről 39.334 főre 

módosult a pénztár záró taglétszáma, amely éves átlagban a pénztári szektor átlagánál 

alacsonyabb, 0,76 %-os csökkenést jelent. A létszám alakulása a belépők számának 

csökkenésével mérsékeltebb összefüggést mutat, meghatározó eleme a kilépők és a 

nyugdíjszolgáltatást igénybe vevők létszámának emelkedése.  

 

A két egymást követő évben (2017, 2018) végrehajtott működési tartalékhányad csökkentésből, 

illetve a pénztári átlagnál jelentősen alacsonyabb vagyon- és letétkezelési díjakból adódóan a 

pénztár jelentős versenyelőnnyel rendelkezik a szektor meghatározó intézményeivel történő 

összehasonlításban. Várhatólag ez a körülmény – kiegészülve a biztos működési háttérrel és a 

versenyképes befektetési hozamokkal – további ösztönző erőt jelenthetnek a jövőben a 

belépések, átlépések számának növeléséhez. Stratégiai szempontból legalább a szintentartás 

stabilizálása, illetve a korosztályi fiatalítás szerepel a pénztár középtávú céljai között. 
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7.  Szakmai feladatok 
 

 

 

A pénztár ismét egy mozgalmas, nagy kihívást jelentő feladatokkal együtt járó esztendőt tudhat 

maga mögött, amelyhez a biztonságos anyagi, személyi és tárgyi feltételek stabil és 

kiszámítható keretet biztosítottak.   

 

A 2019. év meghatározó, rendkívül összetett szakmai feladata volt a Magyar Nemzeti Bank 

elmúlt öt üzleti évet átfogó általános felügyeleti ellenőrzése, amelynek az év végéig való 

végleges lezárása hiányában a tapasztalatok és feladatok kiértékelése, illetve azok végrehajtása 

a 2020. esztendőben fog megtörténni. 

 

A szabályozás területén végrehajtott feladatok közül az adatkezelési- és adatbiztonsági 

követelményeknek való még pontosabb megfelelés, illetve a kapcsolódó informatikai 

szabályzatok aktualizálása emelhető ki.  

 

A 2019. évben is megkülönböztetett figyelmet kapott a pénztári honlap színvonalának, 

tartalmasságának, kezelhetőségének javítása, így a személyes tárhely funkcionális bővítésével 

újabb dokumentumok tekintetében szűnt meg a papíralapú kiküldés (számlaértesítő, 

adóigazolás). 

 

A tavaly megvalósult tisztújítás kapcsán sikeresen megtörtént az újonnan megválasztott 

küldöttek és tisztségviselők szakmai felkészítése, az egységes pénztári vezetés és a 

testületeken belüli hatékony szakmai munkamegosztás kialakítása.  

 

A 2019. év kiemelt üzleti eseménye volt a pénztár alapítás 25. éves jubileumi rendezvénye,  

amelyre a pénztártörténet főbb állomásainak felidézésével, és a negyedszázad alatt elért 

eredmények méltatásával a 2019. december 04-én megtartott ünnepi küldöttközgyűlés 

keretében került sor.  

 

A pénztár vezetése a 2019. év során is rendszeresen foglalkozott a befektetések aktuális 

kérdéseivel, többek között a vagyonkezelői teljesítmények folyamatos értékelésével, illetve a 

saját vagyonkezelés keretében elérhető legjobb hozamokat biztosító befektetési tranzakciók 

tervezésével és ütemezésével. 
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8. A 2020. évre tervezett feladatok, várható tendenciák 

 

 
Figyelemmel a globális koronavírus járvánnyal összefüggésben végbemenő strukturális 

folyamatokra, már most kijelenthető, hogy a 2020. év minden bizonnyal egyfajta 

„válságkezelő” évnek ígérkezik.   

 

A pénztár feladata, hogy ebben a rendkívüli helyzetben minden olyan intézkedést meghozzon, 

amely garantálja a kockázatmentes pénztárüzem folyamatos biztosítását, a munkavállalók 

és a pénztártagok egészségének védelmét, illetve a befektetett vagyon értékének lehetőség 

szerinti megőrzését. Ennek érdekében a pénztár mindent megtesz a tevékenység valamennyi 

szegmensének napi szintű monitorozása terén annak érdekében, hogy a pénztártagok 

kiszolgálása és a pénztár valamennyi kötelezettségének teljesítése a szokásostól eltérő 

körülmények között is zavartalan legyen.  

 

Mindemellett a pénztár természetesen minden általános jellegű, a rendkívüli helyzettel össze 

nem függő korábbi célkitűzésre és feladatra továbbra is aktualitásként tekint.  A pénztár az 

igényes szakmai munkavégzés érdekében a 2020. esztendőben is folyamatosan kiemelt 

figyelmet kíván fordítani a belső szabályozottság növelésére, a racionális és költséghatékony 

működés fenntartására, a taglétszám terén a bővülést elősegítő ösztönzők kidolgozására, az 

általános korösszetétel lehetséges fiatalítására, a tagság-központú gondolkodásmód 

eszköztárának bővítésére, valamint a pénztár piaci pozíciójának és a szektorban elért szakmai 

elismertségének megtartására, lehetőség szerinti további növelésére.  

 

9. Jelentős események a mérlegfordulónapot követően 
 

 

A mérlegkészítés és a könyvvizsgálat időszakában a 2019. üzleti évről összeállított éves 

beszámolóban bemutatott vagyoni helyzetet érdemben befolyásoló, a pénztár szokásos 

tevékenységét érintő rendkívüli esemény nem történt.  

 

A COVID-19 vírus járvány miatti krízishelyzetre tekintettel a pénztár az alábbi 

információkat teszi közzé: 

A 2019. december 31-i mérlegfordulónap után kialakult járványveszély és 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. 
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Megerősítjük, hogy a pénztár vezetése felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját követően 

bekövetkezett COVID-19  vírus járványügyi következményeit, – figyelembe véve az ezzel 

összefüggésben hozott kormányzati intézkedések hatásait is – ez alapján a pénztár vagyoni-

jövedelmi- és pénzügyi helyzetére, valamint a jövőbeni működés feltételeire vonatkozóan a 

pénztár számára a kialakult helyzet valós kockázatot nem hordoz.  

 

A pénztár megítélése szerint a folyó bevételek és a közel 800 millió Ft összegű felhalmozott 

működési tartalék alapján az esetleges kockázati hatások nincsenek olyan jelentős vagy 

számottevően negatív hatással a pénztár rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot 

átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök és források 

mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a pénztár  ezen időszakon belüli üzleti 

működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a pénztár 

folyamatos üzletmenetre, a tagság teljes körű kiszolgálására vonatkozó képességét, illetve 

annak a mérlegkészítés időpontjában való  megítélését ugyanezen időszak tekintetében. A 

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet adta lehetőséggel élve az igazgatótanács dönt a 2019. évi 

beszámoló elfogadásáról azzal, hogy az igazagatótanács döntését a veszélyhelyzet megszűnését 

követő legfeljebb 90. napra összehívandó küldöttközgyűlés napirendjére kell tűzni. Mindezek 

alapján a pénztár megítélése szerint a 2019. évi beszámolóban bemutatott adatok a pénztár 

működésének valós, megbízható képét és feltételeit tükrözik.  

 

 

 




