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Tisztelt Küldött!  
 
 
A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2017. december 04-én (hétfő) 1000 
órakor tartandó küldöttközgyűlésére tisztelettel meghívom. 
 

Helye: HM Védelemgazdasági Hivatal tanácsterme 
 Budapest, XIII. Aba u. 4. 
 

Megközelíthető: A kék metróvonal Lehel téri megállójától a 14-es villamossal (két megálló), 
vagy a 75-ös, 79-es trolibusszal (Lehel úti megálló). Gépkocsival történő parkolásra 
javasoljuk a Szabolcs utcát. 
 

Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Az Alapszabály módosítása  
 

2. A pénztár 2018. január 01. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
pénzügyi tervének elfogadása 
 

3. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása, tájékoztató a Befektetési Politika 
módosításáról   
 

4. A 2018. évi küldött és pótküldött választás kiírása  
 

5. Tájékoztató a  bankkártyával történő tagi befizetés bevezetéséről  
 

6. Egyéb kérdések  
 

Tájékoztatom, hogy a küldöttközgyűlés napirendi pontjait képező teljes dokumentáció 2017. 
november 13-tól a pénztár honlapján (www.hnyp.hu), illetve a Pénztár ügyfélszolgálatán 
(1135 Budapest, Aba u. 4.) megtekinthető. 
 

Kérjük a küldötteket, hogy esetleges akadályoztatás esetén gondoskodjanak a megválasztott 
pótküldött megjelenéséről, és erről a pénztári megbízottukat tájékoztatni szíveskedjenek.  
 

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal a 
küldöttközgyűlést 2017. december 04-én 1015 órára ismételten összehívom. Ebben az esetben 
az eredeti napirendi pontok tekintetében a küldöttközgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. 
 

 
Budapest, 2017. november 08.  

Tisztelettel: 
 

                                               
 

 

            Fodor Lajos sk. 
              IT elnök 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont 

 

 

 

 

 

Az Alapszabály módosítása 

 



 (MOD171011) 

 
    

Javaslat 
 

a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 
 
 
1. Tagdíj megosztási arányok 
 
Az alapszabály 6.4. pontjában a tagdíj megosztási arányokra vonatkozó táblázat helyébe az alábbi 
táblázat lép: 
 

 
Halmozott befizetés 
(Ft/év) 

Fedezeti 
tartalék 

(%) 

Működési 
tartalék 

(%) 

Likviditási 
tartalék 

(%) 

0 –10.000   90,0      10,0 - 

10.001 – 120.000   96,0        4,0 - 

120.001 – 300.000   97,0        3,0 - 

300.001 –   100,0        0,0 - 

       
 

Indokolás: 

A küldöttközgyűlés 2016 decemberében a tagdíj megosztási arányokat úgy módosította, hogy a 
működési tartalék rovására megnövelte a befizetett tagdíjból a fedezeti tartalékba jutó hányadot. 
A pénztár stabil pénzügyi helyzete lehetővé teszi a tagdíj felosztási arányok további kedvező 
módosítását, aminek következtében nő a tagok részére nyújtott nyugdíjszolgáltatások alapjául 
szolgáló összeg. 
 
 
2. Küldöttválasztás, a küldöttek jogállása 
 
2.1. Az alapszabály 11.2. pontja törlésre kerül, a jelenlegi 11.3. – 11.12. pontok számozása 
11.2. – 11.11. pontokra módosul, az ezen pontokra történő hivatkozás (jelenlegi 11.8. pontban) 
értelemszerűen módosul. 
 
2.2. Az alapszabály 12.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a 12.3. – 12.11. pontok 
törlésre kerülnek.  Az alapszabály a jelen előterjesztés mellékletét képező Küldöttválasztási 
Szabályzattal az alapszabály 2. számú mellékleteként kiegészül. 

 
„12.2. A helyi küldöttválasztó gyűlésre vonatkozó rendelkezéseket a Küldöttválasztási 
Szabályzat tartalmazza, amely a jelen Alapszabály 2. számú mellékletét képezi.” 

 
2.3. Az alapszabály 13.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a 13.2. – 13.8. pontok 
törlésre kerülnek.   

 
„13.1. A helyi küldöttek megválasztására, jogállására vonatkozó rendelkezéseket a 
Küldöttválasztási Szabályzat tartalmazza, amely a jelen Alapszabály 2. számú mellékletét 
képezi.” 



 2/2

 
Indokolás: 

A módosítás célja, hogy a küldöttek választásával, jogállásával kapcsolatos rendelkezések egy 
egységes, áttekinthető szabályzatban kerüljenek szabályozásra. Mivel az Öpt. 18. § (1) bekezdés p) 
pontja szerint a küldöttek megválasztásának a szabályait az alapszabálynak kell tartalmaznia, a 
szabályzat az alapszabály mellékletét képezi. 
 
3. Hatálybalépés 
 
Az alapszabálynak a … - …/2017. számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadott módosításai 
2018. január 1. napjától hatályosak 
 

 
Budapest, 2017. október 11. 
 

dr. Somkúti Éva  
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2. számú melléklet 

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár  

1135 Budapest Aba utca 4. 
   

  
  
  
  

KÜLDÖTTVÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT  
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1. Bevezetés  
 
1.1. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) 
az Öpt. előírásai alapján az alapszabály mellékletét képező jelen szabályzatban 
rendelkezik a küldöttközgyűlés küldöttei megválasztásának és visszahívásának 
szabályairól, a küldöttek jogállásáról. 
 
1.2. A pénztár a küldöttválasztás során a hatályos jogszabályokat és a pénztárak 
pénzügyi felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) 
ajánlásait valamint a pénztár alapszabályát alkalmazza, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
  

� az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
(továbbiakban: Öpt.),  

� a PSZÁF elnökének 4/2002. számú módszertani útmutatója az önkéntes 
nyugdíj-, egészség-, önsegélyező pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak 
pénztári önkormányzatiságára vonatkozóan  

 

2. Általános rendelkezések 

 
2.1. A pénztár legfőbb szerve a tagok által közvetlenül, a pénztártagokból választott 
küldöttközgyűlés. 
 
2.2. A pénztártagok a küldötteket és a pótküldötteket küldöttválasztó gyűlésen 
választják meg, 5 éves időtartamra.  
 
2.3. A pénztártag az Öpt-ben valamint az alapszabályban meghatározott kivételekkel 
a helyi küldöttválasztó gyűlésen küldöttet és pótküldöttet választhat, valamint 
küldöttnek és pótküldöttnek választható. 
 
2.4. A döntés meghozatala során a pénztártagok megkülönböztetés nélkül egy 
szavazattal és azonos jogokkal rendelkeznek, az általuk fizetett tagdíj összegétől 
függetlenül. Az a tag, akinek tagdíjfizetési kötelezettsége során hat hónapot meghaladó 
elmaradása van, szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
 
 

3.  A küldöttválasztó körzet, a küldöttválasztó körzethez tartozás 
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3.1. Minden megye és Budapest, valamint minden katonai és polgári titkosszolgálati 
szervezet egy küldöttválasztó körzetnek minősül. Amennyiben a 3.3. pont szerint 
valamelyik katonai vagy polgári titkosszolgálati szervezethez tartozó pénztártagok 
létszáma nem éri el a 10 főt, akkor ez a titkosszolgálati szervezet azzal a másik 
titkosszolgálati szervezettel alkot egy küldöttválasztó körzetet, amelyhez tartozó 
pénztártagok létszáma a legkevesebb, de eléri a 10 főt. 
 
3.2. A 3.3. pontban meghatározott kivétellel egy adott választókörzethez azok a 
tagok tartoznak, akiknek a pénztár részére bejelentett állandó lakóhelye az 
igazgatótanács (a továbbiakban IT) által meghatározott, a küldöttválasztást legfeljebb 
három hónappal megelőző időpontban a választókörzet területén van.   
 
3.3. A katonai és polgári titkosszolgálatokkal munkaviszonyban, szolgálati 
viszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tagok 
választókörzethez tartozását ezen jogviszonyuk határozza meg. 
 

3.4. A pénztártag lakóhelyének megváltozását köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 
munkanapon belül a pénztár számára bejelenteni. 
 
3.5. A pénztár a küldöttválasztó gyűlésre szóló meghívóban értesíti a tagot, hogy 
lakóhelye alapján melyik választókörzetbe tartozik.  
 

4.  A küldöttek és pótküldöttek létszáma   

 
4.1. A küldöttek és pótküldöttek létszámát a pénztártagok létszáma szerint kell 
meghatározni úgy, hogy minden küldöttválasztó körzet az adott körzethez tartozó 
pénztártagok minden megkezdett 2000 fős létszáma alapján egy küldöttet és 
legfeljebb két pótküldöttet választhat.  
 
4.2. A megválasztható küldöttek és pótküldöttek számát a pénztár 3.2. és 3.3. pont 
szerinti adatokra vonatkozó nyilvántartása alapján az IT  állapítja meg. 
 
4.3. Az IT a tudomására jutástól számított hat hónapon belül pótválasztást szervez, 
amennyiben a választókörzethez tartozó tagok létszáma a pénztár nyilvántartása 
szerint olyan mértékben megnövekedett, hogy a pótválasztás a 4.1. pont szerint  
szükséges.  
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4.4. Az IT hat hónapon belül pótválasztást szervez amennyiben a választókörzethez 
tartozó küldöttek és pótküldöttek megbízatásának a megszűnése miatt a pótválasztás a 
4.1. pont alapján szükséges. 
 
4.5. A választókörzethez tartozó tagok létszámának lecsökkenése a már megválasztott 
küldöttek és pótküldöttek megbízatását nem érinti.  
 
 

5. A helyi küldöttválasztó gyűlés 
 

5.1. A helyi küldöttválasztó gyűlést ötévente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén 
a gyűlés bármikor összehívható.  
 
5.2. A helyi küldöttválasztó gyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság 
elrendeli, vagy ha a Felügyelet, az ellenőrző bizottság, vagy az érintett tagoknak 
legalább 10 százaléka az azonos ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza, 
továbbá a 4.3. és 4.4. pontban meghatározott esetben. Ha az IT az írásbeli indítvány 
ellenére 30 napon belül nem intézkedik a gyűlés összehívása iránt, az indítványozók 
bírósághoz fordulhatnak. 
  
5.3. A helyi küldöttválasztó gyűlést az IT hívja össze a gyűlés tervezett napját 
legalább 15 nappal megelőzően a választókörzethez tartozó tagok részére küldött 
értesítéssel, amelyben meg kell jelölni a gyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a 
tárgyalandó napirendekhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. Az 
értesítést a tagok által megadott e-mail címre, elektronikus úton kell megküldeni, 
valamint közzé kell tenni a pénztár honlapján. A tag kérésére az értesítést írásban is 
meg kell küldeni. 
 
5.4. Minden, az adott választókörzethez tartozó tag jogosult a helyi küldöttválasztó 
gyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és  indítványt tenni és – a 2.4. 
pontban meghatározott korlátozással – szavazni. 
 
5.5. A pénztártagok a küldöttválasztó gyűlésen személyesen vagy meghatalmazott 
útján vehetnek részt. Meghatalmazást a velük azonos körzetbe tartozó pénztártagnak 
adhatnak. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni. A meghatalmazott a meghatalmazók által képviselt szavazatokat a 
szavazás során megoszthatja. 
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5.6. A helyi küldöttválasztó gyűlésen az IT képviselője vagy megbízottja köteles részt 
venni, az ellenőrző bizottság tagja vagy megbízottja jogosult részt venni. Ha az IT az 
ügyvezető igazgatót bízza meg a küldöttválasztó gyűlésen való részvétellel, akkor az 
ügyvezető igazgató jogosult a helyettesítésével a pénztár alkalmazottját vagy pénztári 
megbízottat megbízni. Ebben az esetben az ügyvezető igazgató helyettese az IT 
megbízottjának minősül.  
 

5.7. A helyi küldöttválasztó gyűlést az IT képviselője vagy megbízottja vezeti, a 
gyűlés azonban egyszerű szótöbbséggel dönthet más levezető elnök megválasztásáról. 
A levezető elnök felelős a helyi küldöttválasztó gyűlés levezetéséért, a jegyzőkönyv és a 
jelenléti ív elkészítéséért.   
 
5.8. A helyi küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a választókörzetbe 
tartozó tagok legalább fele személyesen vagy képviselője útján jelen van.  
 
5.9. A gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés az 
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül 
határozatképes.  
 
5.10. A küldöttválasztó gyűlés megkezdése előtt, a regisztráció során a jelenléti íven 
rögzíteni kell a jelenlévő pénztártagok adatait, nyilvántartásba kell venni a 
meghatalmazásokat. Egy pénztártag csak egy meghatalmazást adhat, ellenkező esetben 
a regisztráció során elsőként nyilvántartásba vett meghatalmazás hatályos. A 
regisztráció eredménye alapján készülnek el a szavazólapok. A szavazólap tartalmazza 
a pénztártag nevét és azt, hogy a leadott meghatalmazások alapján hány szavazata van 
(a saját + ahányan meghatalmazták). A meghatalmazott tag kérésére a szavazólapokat 
úgy kell elkészíteni, hogy a meghatalmazott az őt meghatalmazó pénztártagok 
képviseletében eltérően szavazhasson. 
 
5.11. A helyi küldöttválasztó gyűlés a határozatait a 6.5. pontban meghatározott 
módon, illetve a jelen levő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza, amikor az igen 
szavazatok száma meghaladja a nem szavazatok és a tartózkodások számát. A szavazás 
nyilvánosan történik.  
 
5.12. A helyi küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jelenléti ív tartalmazza a gyűlésen megjelent tagok nevét, lakóhelyét, tagsági 
azonosítóját és a tag aláírását. A jelenléti ívet a meghatalmazásokkal együtt a gyűlés 
jegyzőkönyvéhez kell mellékelni.  
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5.13. A helyi küldöttválasztó gyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza:  
a) a pénztár nevét, székhelyét,  
b) a gyűlés helyét és idejét,  
c) a gyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek a nevét,  
d) a jelenlevők létszámát, e) a gyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az 
elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét,  
f) a hozott határozatokat, a határozati javaslatokra leadott „igen” szavazatok és 
ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.  

A jegyzőkönyv mellékletét képezik az írásbeli ajánlások, a javasolt személyek életrajza 
és 6.1. pont szerinti elfogadó nyilatkozata. 
 
5.14. A jegyzőkönyvet a levezető elnök javaslata alapján a gyűlés által megválasztott 
jegyzőkönyvvezető és a helyi küldöttválasztó gyűlés levezető elnöke írja alá, és az erre 
megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti. A gyűlés levezető elnöke a jegyzőkönyv egy 
példányát annak mellékleteivel együtt a gyűlés befejezését követő 8 napon belül köteles 
a pénztárnak megküldeni.  
  
5.15. A helyi küldöttválasztó gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a küldött(ek) és 
pótküldött(ek) megválasztása és visszahívása. A gyűlés ezen kívül más kérdéseket is 
megtárgyalhat, azonban egyéb, a pénztárra, a megválasztott küldöttre, pótküldöttre és 
a tagokra kötelező határozatokat nem hozhat. 
 

6. A küldöttek megválasztása 
 
6.1. Küldötté választható minden pénztártag, aki a 3.2. – 3.3. pont alapján az adott 
körzethez tartozik, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nincs hat hónapnál több 
tagdíj elmaradása, továbbá közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy a 
küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvébe foglaltan nyilatkozik arról, hogy megfelel a 
jelen pontban meghatározott követelményeknek, a küldötti, pótküldötti megbízatást 
elfogadja és titoktartási kötelezettséget vállal. Az IT és az ellenőrző bizottság (a 
továbbiakban EB) tagja valamint a pénztár ügyvezetője és alkalmazottja nem lehet 
küldött. 
 
6.2. A küldött személyére a választókörzetbe tartozó pénztártagok tehetnek 
javaslatot írásban vagy a küldöttválasztó gyűlésen szóban. Az írásban tett ajánlás akkor 
érvényes, ha a küldöttválasztó gyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal a pénztárhoz 
megérkezik. A szóbeli ajánlás akkor érvényes, ha az ajánlott személy a küldöttválasztó 
gyűlésen jelen van. 
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6.3. A jelölt ajánlás akkor érvényes, ha tartalmazza a jelölt nevét, lakóhelyét, pénztári 
azonosítóját és legkésőbb a küldöttválasztó gyűlésen rendelkezésre áll az ajánlott 
személy életrajza és a 6.1. pont szerinti nyilatkozata továbbá megfelel a 6.2. pontban 
foglaltaknak.  
 
6.4. A javasolt személyek jelöltté válásáról a küldöttválasztó gyűlés dönt. A gyűlés 
minden jelöltről ABC rend szerinti névsorban külön-külön szavaz. A levezető elnök a 
szavazás eredménye alapján állítja össze a jelöltek listáját. 
 
6.5. A küldött választás úgy történik, hogy a jelöltekről ABC rend szerinti névsorban 
egyenként szavaz a küldöttválasztó gyűlés. Küldött az a jelölt lesz, aki a legtöbb „igen” 
szavazatot kapja. A második és harmadik legtöbb „igen” szavazatot kapó pénztártag 
pótküldött lesz. Amennyiben az adott körzetben több küldött és pótküldött 
megválasztására kerül sor, úgy a küldötti / pótküldötti létszámnak megfelelő legtöbb 
„igen” szavazatot szerzők lesznek a küldöttek, az ezt követők pedig a pótküldöttek. 
Szavazategyenlőség esetén az azonos számú „igen” szavazatot kapó jelöltek 
vonatkozásában meg kell ismételni a szavazást. Ismételt szavazategyenlőség esetén a 
levezető elnök sorsolással dönti el a megválasztásra kerülő küldött / pótküldött 
személyét. 
 
6.6. A pótválasztáson megválasztott küldött illetve pótküldött megbízatása a 
küldöttek korábbi megbízatásának lejáratáig tart. 
 
6.7. A pénztár a pénztártagot az őt képviselő küldött illetve pótküldött(ek) 
személyéről és elérhetőségéről a pénztár honlapján továbbá az alapszabály 23.8. 
pontjában foglaltak szerint elektronikus úton tájékoztatja. A pénztár a megválasztott 
küldöttek illetve pótküldött(ek) személyét és elérhetőségét a választókörzet 
megjelölésével a honlapján közzéteszi a személyes és titkosan kezelendő adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával. 
 
6.8. Az újonnan belépő, átlépő tagok képviseletére az általános szabályok az 
irányadóak. 
 
6.9. Ha egy választókörzetben több küldött illetve pótküldött választására kerül sor, 
akkor közöttük a terület- és munkamegosztást valamint a helyettesítési sorrendet az 
érintettek – az arányossági, a pénzügyi és a praktikus szempontok figyelembe vételével 
– az ügyvezető igazgatóval egyeztetve határozzák meg. 
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7. A küldötti megbízás megszűnése 

 
7.1. A küldött, pótküldött megbízatása megszűnik: 
a) a határozott idő lejártával, 
b) a küldött halálával, 
c) a küldöttnek a közügyektől való eltiltásával, 
d) a küldött pénztártagsági viszonyának megszűnésével, 
e) a küldötti tisztségről történő lemondással, 
f) a küldött visszahívásával,  
g) a küldött állandó lakhelyének a választókörzetén kívülre módosulásával (ha a 

küldött a 3.2. pont alapján tartozik a választókörzetbe), 
h) a küldött katonai vagy polgári titkosszolgálattal fennálló jogviszonyának 

megszűnésével (ha a küldött a 3.3 pont alapján tartozik a választókörzetbe), 
i) a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. 
 
7.2. A küldött akadályoztatása vagy megbízatásának idő előtti megszűnése esetén 
helyére automatikusan a pótküldött lép. 
 
7.3. A küldöttet a helyi küldöttválasztó gyűlés hívhatja vissza. A küldött 
visszahívását a küldöttválasztó körzethez tartozó tagok 10 százaléka kezdeményezheti 
írásban az IT-nél. A küldött visszahívásáról történő döntés céljából az erre irányuló 
szabályszerű kezdeményezés kézhezvételét követő 90 napon belüli időpontra az IT 
köteles összehívni a küldöttválasztó körzet küldöttválasztó gyűlését.  
 

8. A küldöttek és pótküldöttek feladatai 

 
8.1. A küldött a küldöttközgyűlés munkájában az általa képviselt pénztártagok 
érdekeinek megfelelően, a képviselt pénztártagok véleményét figyelembe véve köteles 
eljárni. A küldött a küldöttközgyűlés megtartását követő egy hónapon belül beszámol a 
választókörzetébe tartozó tagoknak a küldöttközgyűlés munkájáról.  

 
8.2. A küldöttek a pénztár eredményes működése érdekében segítséget nyújtanak a 
kihelyezett ügyfélszolgálatok, konzultációk és tájékoztatók, valamint a helyi 
küldöttválasztó gyűlések szervezésében és megtartásában, közreműködnek a pénztár 
népszerűsítésében, a tájékoztató, információgyűjtő munkában.  
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9. Az adatok nyilvántartása 

 
9.1. A választáshoz kapcsolódó pénztári dokumentumokat a pénztár a küldöttek, 
pótküldöttek megbízatásának a megszűnésétől számított 5 évig megőrzi. 
 
9.2. A választási adatbázis (az érintett pénztártagok adatai), a választási körzetenkénti 
leválogatás és az adatok elektronikus adathordozóra történő feltöltése, továbbá a 
dokumentumok küldöttválasztásban érintett személyeknek (IT/EB képviselőinek) 
történő átadása az informatikai munkatárs feladata. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. napirendi pont 

 

 

 

 

 

A pénztár 2018. január 01. – 2020. december 31. közötti 

időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása 

 



A pénztár 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó 

pénzügyi tervének előterjesztése 
 

 

A hatályos törvényi előírások szerint a pénztár három éves pénzügyi tervét minden évben a 

küldöttközgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. A pénzügyi terv első éve legalább 

negyedéves bontásban, a második és harmadik év éves bontásban készül, kiegészítve a hosszú 

távú számításoknál használt feltételezésekkel.  

 

A terv alapfeltevése, hogy a törvényi szabályozásban viszonylagos állandóság, a pénztár 

működési kereteit illetően  a jelenleg ismert pozitív tendenciák folytatódása várható. A 

2016. teljes évben, illetve a 2017. év első kilenc hónapjában befolyt tagdíj- és befektetési 

bevételek a bevételi oldal tervezéséhez megbízható kiindulási alapként szolgálnak.                          

A honvédelmi tárca által nyújtott munkáltatói támogatás formája 2013. április 1-jétől 

változatlan, mértéke a HM támogatói szerződésben vállalt feltételek alapján jövőre is a 2016. 

évben érvényes összeg (4.300 Ft/fő/hó) marad. 

 

A tervezés legmarkánsabb eleme a működési tartalékhányad esetleges további 

csökkentésének kérdése. Emlékeztetünk rá, hogy a 2017. évi pénzügyi tervezés keretében 

hosszú idő után sor került a tartalékhányadok módosítására, a pénztár 1 %-os csökkentésről 

határozott a középső sávban, (6 %-ról 5 %-ra), továbbá a 350.000 Ft feletti sávban eltörölte az 

addigi 1 %-os működési hányadot. A tavalyi előterjesztésben rögzítésre került, hogy a 

szükséges feltételek fennállása esetén a 2018. évben a középső sávot érintően újabb 1 %-

os csökkentés formájában folytatódhat a korrekció, és így tovább növelhető a 

befizetésekből a pénztártagok egyéni számlájára jutó rész.  

 

Az I-III. negyedévi adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a pénztár 2017. évi 

működési tevékenységének eredménye éves szinten a működési tartalékhányad csökkentés 

ellenére is pozitív tartományban teljesül. A tervezés viszonylagos jól közelítő pontosságára 

utal, hogy a hozamelvonás hatását kiszűrve a bevételek 2,64 %-kal a terv felett, a kiadások 

5,51 %-os megtakarítás mellett a terv alatt, illetve az előirányzatok közvetlen közelében 

alakultak. Összességében a pénztár – figyelembe véve a 2017. év első kilenc hónapjában elért 

működési eredményt is – 2017. szeptember 30-én 854 millió forint saját tőkével rendelkezik. 

A magas szintű biztonsági tartalékok alapján a pénztárnak jövőbeni működési 

kockázatokkal nem kell számolnia. 
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A pénztár a pénzügyi terv előkészítése során az óvatosság elvét alkalmazta annak érdekében, 

hogy a működési hányad módosításával, illetve a középső sáv esetleges megbontásával túlzott 

mértékű működési veszteség ne képződjön, de a tartaléktőke tovább ne gyarapodjon. Ebben a 

konstrukcióban a 2018. évi pénzügyi terv tudatosan negatív működési eredményt fog 

tartalmazni, mivel az új megosztási arányok mellett a működési bevételek nem fogják 

maradéktalanul fedezni a tárgyévi kiadásokat.  

 

A kockázatmentes működést garantáló, relatíve magas tartaléktőke szint alapján javaslatot 

teszünk a tartalék megosztási arányok módosítására oly módon, hogy a középső sáv 

megbontásra kerül, 10 ezer Ft és 120 ezer Ft közötti befizetésig marad a 4 % működési 

tartalékhányad, e fölött 120 ezer forinttól 300 ezer forintig 3 %-ra csökken, míg a 

legmagasabb sávban továbbra sincs működési tartalékra történő levonás. Az újabb 

módosítás eredményeként a Honvéd Nyugdíjpénztár a szektor egyik legelőnyösebb 

konstrukcióját kínálhatja tagjai számára.  

 

A felelős gazdálkodás természetesen megkívánja, hogy a következő évben/években az 

arányok fenntarthatósága felülvizsgálatra kerüljön,  a bevételektől függően akár egy még 

kedvezőbb konstrukcióra való áttérés, vagy akár a jelenlegi megosztási arányokhoz történő 

visszatérés is indokolttá válhat.  

 

 

Előzmények, tapasztalatok 
 

A pénztár az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017. év során is a megszokott módon, 

folyamatosan figyelemmel kísérte a pénzügyi terv teljesülését. A szokásos tevékenységhez 

kapcsolódó működési kiadások szerkezete lényegében megfelelt a tervezettnek, rendkívüli 

kiadás elszámolására nem került sor. Összességében megállapítható, hogy a 2017. év első 

három negyedévének mérlege 35 millió forinttal növelte a működési tartalékot, mely a 

pénzügyi terv szerinti eredmény többszöröse.  

 

A pénztár stratégiai céljai, feladatai 

 

A pénztár életében a tervezés időintervallumát meghatározó, jelentős stratégiai esemény lesz 

2018-ban az ötéves mandátumok lejártával a választott döntéshozó és ellenőrző testületek 

(IT-EB), valamint a küldöttképviseleti rendszer teljes megújítása.   
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A szokásos működésen felül a választásokkal kapcsolatos események megszervezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos többletköltségek (pl. reprezentáció, útiköltség térítés, megbízási 

díjak stb.) az előirányzatok részét képezik.  

 

 

A Befektetési Politika kapcsolata a pénzügyi tervvel 

 
 

A Befektetési Politika által meghatározott eszközösszetétel portfóliónként meghatározza az 

adott vagyonrész jellegét. Az egyes eszköz típusok különböző várható eredményességgel 

bírnak, melyek befolyásolják a fedezeti tartalék tervben megjelenített várható hozamát.              

A Befektetési Politikát egy viszonylag állandó referencia összetétel jellemzi portfóliónként, 

mely teljes mértékben idomul a pénzár szakmai felügyeletét ellátó szervezet (Magyar Nemzeti 

Bank)  elvárásaihoz. Az állandóság kiszámíthatóságot mutat a pénztár tagsága felé. A pénztár 

ragaszkodik ennek fenntartásához, mellyel saját transzparenciáját kívánja biztosítani.  

 

Az egyes portfóliók szintjén a referencia összetétel is mutatja a pénztár alapelvét, mely a 

biztonságra épül. A portfóliók kockázati szintjüktől függően különbségekkel, de állampapír 

többségű befektetési állománnyal rendelkeznek. Ez a kiszámíthatóság mellett azt is biztosítja, 

hogy az egyes tartalékok megfelelően likvid eszközökkel bírjanak. Az eszközösszetétel 

szerinti állampapír túlsúly mellett a pénzpiaci eszközök is garantálják, hogy bármely 

pillanatban fennáll a szükséges likviditás biztosítása. 

 

A tervet megalapozó feltételezések 

 

A terv egyik kiinduló feltételezése, hogy a meghatározó befektetői magatartásban és a 

gazdasági környezet fő elemeiben lényeges elmozdulás rövid távon nem fog bekövetkezni. 

További koncepcionális alap a munkáltatói háttért jellemző jelenlegi feltételrendszer 

változatlansága, illetve stabilitása, legalábbis olyan jellegű és mérvű negatív változások 

elmaradása, melyek a pénztár vagyoni, jövedelmi helyzetében markáns romlást 

eredményezhetnének. A pénztár a közszolgálati nyitást követően a meglévő létszám 

megtartására, illetve a jellemzően szolíd létszámnövekedés fenntartására törekszik. 

 

A befektetések várható eredménye, vagyis bruttó hozama a jelenlegi befektetési környezetben 

nehezen prognosztizálható.  
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A pénztár az elemzés során az óvatosság elvét követve vetítette ki az egyes eszköztípusok 

várható eredményét a portfóliók bruttó hozamára. A nettó hozamok kimutatása a bruttó 

hozamoknak, a fedezeti tartalékot terhelő költségeinek levonása után lehetséges. A 

jövedelmezőség terén a 2018. esztendő eredményei optimista várakozások szerint az ideihez 

hasonlónak ígérkeznek, annak ellenére, hogy a piaci hozamok a jegybanki alapkamat 

vágásával arányosan tovább csökkenhetnek.  

 

 

A vagyonkezelés költségeinek bemutatása 
 

 

A pénztár szerződéses kapcsolatai következtében a fedezeti tartalékot terhelő költségek csak a 

vagyonkezeléssel szorosan összefüggő szolgáltatások díjaiból eredhetnek. A vagyonkezelés 

legfontosabb költséghányada a vagyonkezelési díj. A pénztár a külső és saját vagyonkezelés 

intézményét is alkalmazza. A kapcsolódó jogi szabályozás kimondja: „A vagyonkezelési 

tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) 

nélkül számított éves összege nem haladhatja meg a kezelésre átadott vagyon(rész) napi 

bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát.”  

 

A külső vagyonkezelést szabályozó szerződésben a pénztár a szabályzókban leírt limittől 

jóval kisebb és a piaci átlagnál is kedvezőbb díjképzést ért el, köszönhetően a kiválasztás 

folyamatában alkalmazott pályáztatásnak. A vagyonkezelési díj fix díjból és sikerdíjból áll. A 

fix díj mértéke éves szinten 0,18%, míg sikerdíj abban az esetben fizetendő, amennyiben a 

vagyonkezelési nettó (fix díjjal csökkentett) teljesítmény meghaladja a referencia index 

teljesítményéből kapott küszöbértéket. 

 

A saját vagyonkezeléshez kapcsolódó költségelszámolás során a kezelést végző, 

munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottak személyi jellegű költségei és azok 

közterhei a fedezeti tartalék terhére kerülnek elszámolásra [281/2001. (XII.26.) Korm. 

rendelet 15.§ (3)]. Az egyes portfóliókhoz kapcsolódó arányszám megállapítása a legfrissebb 

nettó eszközérték kimutatás alapján történik, a díj egy havi átlaga a saját vagyonkezelésben 

lévő vagyon 0,08 ezrelékét tette ki.  

 

A letétkezelői díj a letétben lévő állomány nettó eszközértékére vetítve 0,08 %.  
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A kiegyensúlyozott portfólió tulajdonában lévő ingatlanhoz kapcsolódóan ingatlanértékelői és 

értékbecslői szakvélemény díja merül fel évente egyszer.  A jogszabályban, illetve önkor-

mányzati rendeletben meghatározott gyommentesítési kötelezettségeket folyamatosan és 

hiánytalanul teljesíti a pénztár.  

 

I.       A 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi terv főbb tervezési 

paraméterei 

 

Általános tervezési alapelvek 

 

 A pénztár biztonságos működésének, finanszírozásának fenntartása 

 A folyó bevételekhez és az alapítástól felhalmozott működési tartalék lehetőségeihez 

igazodó, hatékony költséggazdálkodás megvalósítása. 

 A számítások kiindulópontját képező bázisadatok megbízhatósága, teljeskörűsége. 

 A tervezés belső összhangjának megteremtése, az előirányzatok számításokkal és 

becslésekkel történő megalapozása, valamint kellő részletezettségű alátámasztása. 

 Az átláthatóság, hitelesség és ellenőrizhetőség követelményeinek történő teljes körű 

megfelelés. 

 

A bevételek tervezési paraméterei 

 

 A munkáltatói kötelezettségvállalások és azok teljesülése a honvédelmi tárca 

vonatkozásában változatlan (4.300 Ft/fő/hó). 

 Az idei várható bruttó tagdíjbevétel alapján (3,950 Mrd Ft), a jövő évre tervezett 500 fős 

létszámnövekedés (+ 50 MFt), és a minimálbér emelés (+70 MFt) hatásaival együttesen a 

2018. évi várható bruttó tagdíjbevétel 4,070 Mrd Ft.  

 Az egyes tagdíj elemek a várható taglétszám és az egy főre jutó átlagos havi tagdíjak 

alapján kerülnek meghatározásra.  

 A taglétszámadatok tervezése a 2017. szeptember 30-i tényleges létszám alapján várható 

éves nyitó létszám alapján történik.  Mindezek alapján a 2018. évi tervezett nyitó 

taglétszám 39.800 fő, a taglétszám a feltételezés szerint évközben mérsékelten 

növekvő, azaz éves szinten 500 fős nettó növekedést tartalmaz. 

 A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat.  
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 A működési tartalék szabad pénzeszközeinek tervezett hozamát – figyelembe véve a 

befektethető összeg nagyságát, az aktuális gazdasági környezet ismert és várható 

nehézségeit, valamint az infláció és a jegybanki alapkamat várható alakulását is – a 

befektetési politikában rögzített irányelvekkel összhangban tervezte a pénztár.  

 A tagdíjak megosztásának módosított arányai: 

 

 

Halmozott befizetés 

(Ft/év) 

  Fedezeti 

   tartalék 

(%) 

   Működési 

   tartalék 

(%) 

   Likviditási 

    tartalék 

(%) 

0 –10.000   90,0      10,0 - 

10.001 – 120.000   96,0        4,0 - 

120.001 – 300.000   97,0        3,0 - 

300.001 –   100,0        0,0 - 

     

 

   A kiadások általános tervezési paraméterei 

   

 A 2018. évi kiadási tervszámok tervezési alapját a bázisalapon tervezhető költségek 

esetében a 2017. évi időarányos felhasználásra vonatkozó tényadatok képezik. 

 A beszerzési volumen bővülését, illetve a fogyasztói áremelkedések inflációs hatásait csak 

azon előirányzatok tartalmazzák, melyek érvényesítésére a pénztár szerződéses 

kötelezettséggel rendelkezik. A jövő évre közzétett hivatalos fogyasztói árindex 

emelkedés az MNB Monetáris Tanácsának előrejelzése szerint +3,0 %. 

 Az eltérő gyakorisággal felmerülő, évközben egyenlőtlen eloszlásban jelentkező kiadások 

tervezése az előző évek tapasztalatai alapján történt. A bázisalapon tervezhető költségek a 

múltbeli és a folyó évi gazdálkodási tapasztalatok alapján a szokásos működési 

tevékenység költségigényét tartalmazzák. Ezen költségek az aktuális jogi háttér és a 

kialakult pénztárstruktúra függvényében alakulnak.  

 A pénztári gazdálkodás meghatározó eleme az irodai elhelyezés és az üzemeltetési 

feltételek közvetlen ágazati munkáltatói támogatás formájában történő, ingyenes 

biztosítása. A támogatás elmaradásával, illetve megvonásával a pénztárnak a tervezés 

időszakában sem kell számolnia, így erre vonatkozó költségkalkuláció az 

előirányzatokban továbbra sem szerepel.  
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 Mindezeken túlmenően az általános tervezési szempontok kialakítása az aktuális 

jogszabályi háttér mellett a hatályos Tervezési- és Költséggazdálkodási 

Szabályzatban foglalt követelményrendszer szerint történt. A tervezést mindenkor 

jellemző általános alapelvek – úgy mint összhang, megalapozottság, transzparencia stb. –  

természetesen ezúttal is fontos szempontot képeztek.  Az előirányzatok tartalmazhatnak 

bizonytalan pontokat, ugyanakkor a meglévő információk tekintetében részletes 

háttérszámításokkal alátámasztott, körültekintő és óvatos becsléseken alapulnak, az 

alábbiak szerint:  

 

 

Anyagjellegű ráfordítások 

 

 A nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok  és 

egyéb anyagköltségek előirányzata a szokásos működtetési igényeket felmérve, bázisalapú 

tervezéssel került meghatározásra.  

 Az üzemanyagköltségek éves előirányzata a Tervezési- és Költséggazdálkodási 

Szabályzatban a hivatali célú gépjárművekre rögzített felhasználható éves kilométer-keret, 

a hivatalosan közzétett NAV üzemanyag-norma, és a várható MOL üzemanyagárak 

figyelembevételével történt.  

 

Személyi jellegű kiadások  

 

 A pénztári alkalmazottak bér- és járulékköltségei tervezésének kiindulási alapja a 15 fős 

szervezeti struktúra 13 főre vonatkozó béralapja, 14 hónapra vetítve, 5 %-os illetmény-

emeléssel és járulékterhekkel növelten. (A befektetési szakterületen foglalkoztatott 2 fő 

személyi jellegű kiadásai a saját vagyonkezelés miatt a fedezeti tartalékot terhelik.)  

 Az alkalmazottak részére nyújtott havi rendszerességű juttatások köre a 2017. évhez 

képest változatlan. Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke 8 %-ról 10 %-ra 

emelkedik, a többi juttatás mértéke változatlan.  

 A juttatások adóterhei differenciáltan kerültek kiszámításra, a cafeteria keretében adható 

SZÉP kártya juttatáshoz a kedvezményes (34,51 %), az összes többi juttatási formához a 

magasabb adókulcsú (49.98 % ) közteher társul.  

 Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőnek tiszteletdíjai a tagok 

esetében a minimálbér összegében, az elnökök esetében a minimálbér másfélszeresében 
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vannak megállapítva. A tervezés alapja a 2018. évre elfogadott minimálbér, 138.000 

Ft/hó.  

 A reprezentációs kiadások előirányzata az általános üzleti vendéglátást igénylő pénztári 

rendezvények (közgyűlések, testületi ülések) költségigénye, az ilyen jellegű események 

gyakorisága és a résztvevők száma átlagos alapján került tervezésre.  Többletköltségként 

a küldöttválasztó gyűlések, rendezvények kiadásait 1 MFt évi keretösszegben tervezi a 

pénztár. A 2018. évben további rendkívüli, nagyobb költségigénnyel járó üzleti esemény 

vagy eseti jellegű feladat, mely külön keret elkülönítését igényelné, nem várható. 

 

 

Igénybevett szolgáltatások, egyéb költségek 

 

 Az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó könyvvizsgálati, biztosítás-matematikai és 

jogi szolgáltatási kiadásainak éves előirányzatai a jelenleg érvényben lévő szerződéses 

feltételek alapján kerültek tervezésre. A 2017. évben hatályos szolgáltatói szerződések 

díjtételei alapján a jövő évi kiadási előirányzatot a pénztár  3 %-os inflációval növelten 

irányozta elő.  

 A szoftver-tanácsadásra vonatkozó kiadási előirányzat a pénztári nyilvántartó rendszer 

éves karbantartási díját tartalmazza. Itt tervezi a pénztár továbbá az operációs rendszer 

más elemeivel összefüggő programkövetési- és licenc díjakat, a honlap funkcionális 

fejlesztésével, valamint a naplózással kapcsolatos kiadásokat az éves informatikai 

fejlesztési terv alapján.  

 A marketing, hirdetési és reklám kiadásokon belül az esetleges működési célú hirdetések 

és pályáztatások kiadásai, továbbá a honlap üzemeltetés költségei bázisszemlélettel 

kerültek tervezésre.  

 A bérleti díjak, oktatási-, utazási és szállásköltségek, továbbá a postai szolgáltatások 

díjtételeinek tervezése az aktuális, szokásos működési költségek nagyságrendjének 

figyelembevételével, bázisszemlélet alapján történt. 

 A telefonköltségek a Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban rögzített havi 

keretösszegek alapján felmerült szokásos költségek alapján kerültek összeállításra, 

fenntartva azt a szabályozást, hogy a magáncélú használatot terhelő adófizetési 

kötelezettségre továbbra is az engedélyezett keretnek kell fedezetet biztosítania.  

 A tárgyi eszközökkel és a gépjárművekkel kapcsolatos várható fenntartási, javítási 

költségekre a tárgyévi tényleges kiadásokkal szemben - az eszközök újszerű állapota 
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miatt - csökkentett előirányzatot tervez a pénztár. Az épületen végrehajtott ablakcserét 

követően az irodák műszaki felújításon estek át, illetve a 2db szolgálati gépkocsi cseréje 

és az idei beruházási tervben szereplő digitális telefonközpont üzembe helyezése 

megtörtént.  

 A biztosítási díjak tervezéséhez az aktuális 2017. évre fizetett díjak bázisadatként 

kezelhetők. A jövő évi előirányzat a 2 db szolgálati gépjárműre, valamint az irodai 

vagyonelemekre érvényes biztosítási kötvényekben szereplő díjtételek várható 

indexálásával kerül tervezésre.  

 Az internet-hozzáférés üzemeltetési és előfizetési költsége az érvényes szolgáltatói 

szerződés inflációval korrigált éves díjtétele mellett tervezhető.  

 A bankköltségek várható volumenét a folyamatosan növekvő pénzforgalom, valamint a 

számlavezető bank és a pénztár közötti üzleti szerződés kondíciói határozzák meg, 

tervezése ennek figyelembevételével bázisalapon, a folyó évi tényadatokat is alapul véve 

történt. Új költségelemként jelenik meg a VPOS terminál üzemeltetési költsége, mely a 

honlapon lévő tagdífizetési lehetőség bevezetéséhez kapcsolódik.  

 Az amortizációs költségek éves előirányzata két lépcsőben került megtervezésre, egyrészt 

a jelenleg meglévő eszközökre, másrészt a tervezett eszközbeszerzésekre, utóbbi körből a 

jelentősebb tételek tervezett beszerzése a tárgyi eszköz fenntartásnál ismertetésre került.  

 

A 2019. és 2020. üzleti évek pénzügyi tervezésére alkalmazott feltételezések 

 

A tevékenységre ható összetett körülmények folytán az alkalmazott alapelvek közül az 

óvatosság elve elsődleges. A tagdíjbevételek, a taglétszám adatok és a várható kifizetési 

volumen a meglévő statisztikai adatokon nyugvó trend szerint kerültek tervezésre. Az 

inflációt és a hozammutatókat enyhén csökkenő relációban, a taglétszámot az induló évtől 

kezdődően mérsékelten növekvő ütemű bővüléssel vettük figyelembe. A működési kiadásokat 

befolyásoló várható inflációt a terv teljes intervallumára 3 %-os mértékben feltételeztük. A 

sávos tagdíj-megosztási szabályok alkalmazása az éves pénzügyi tervvel összhangban, a teljes 

futamidőre változatlan mértékekkel történt. A pénztári befektetések 2019-2020 időszakban 

várható hozamainak tervezése során a hazai, az európai és az amerikai jegybankok eddig 

ismert, és a jövőre nézve valószínűsíthető monetáris intézkedéseit vettük figyelembe, ezek 

mellett a hazai és a nemzetközi gazdasági növekedési kilátások, valamint a vállalatok 

nyereségességének várható alakulása került a tervezés fókuszába.  
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A pénzügyi terv Alapszabályban előírt rendelkezései a 2018-2020. évi pénzügyi 

tervben 

 A pénztár által folyósítható minimális járadéktag összege: 5.000,- Ft/hó (ASZ 1.8.). 

 A határozott időtartamra szóló járadékszolgáltatás átváltásának díja más futamidejű 

járadékra, vagy egyösszegű kifizetésre: 2.000,- Ft/változás (ASZ 1.9.) 

 A tag egyéni számlájának alakulásáról az évi egyszeri díjmentesen küldött 

számlaértesítőn túl a tag kérésére nyújtott tájékoztatás díja: 0,- Ft/számlakivonat (ASZ. 

3.4.) 

 

Összegzés 
 

A következő összesítő táblázatok a pénztár 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi 

tervének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint az egyes tartalékok eredményét 

tartalmazzák a három egymást követő üzleti évben: 

 

2018. év: 

 
                                                                                     (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény 

Működési tartalék 203.877 255.049 -51.172 

Fedezeti tartalék 5.649.820 3.318.752 2.331.068 

Likviditási tartalék 212 188 24 

Pénztár összesen: 5.853.909 3.573.989 2.279.920 

 

 

2019. év: 

 
                                                                                     (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény 

Működési tartalék 208.083 267.962 -59.879 

Fedezeti tartalék 5.561.019 3.533.967 2.027.052 

Likviditási tartalék 403 188 215 

Pénztár összesen: 5.769.505 3.802.117 1.967.388 
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2020. év: 
                                                                                      (Adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény 

Működési tartalék 213.644 283.928 -70.284 

Fedezeti tartalék 6.214.463 3.816.536 2.397.927 

Likviditási tartalék 698 195 503 

Pénztár összesen: 6.428.805 4.100.659 2.328.146 

 

 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

 

A 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi terv részletes tervezési hátterét a pénztár 

vezető testületei megtárgyalták, és a 2017. december 04-i küldöttközgyűlés írásbeli 

előterjesztéseként elfogadták. A 2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 

vonatkozó, az MNB által előírt új tervszerkezeti forma szerint összeállított három éves 

pénzügyi terv az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A pénztár vezetésének, valamint külső szakértőinek megítélése alapján az előirányzatok a 

pénztár valós teljesítményeivel, a hatályos jogszabályi követelményekkel, illetve a tervezés 

időszakában előrelátható törvényi és működési feltételekkel összhangban vannak.   

 

Mindezek alapján a pénztár 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi tervét az 

Igazgatótanács a küldöttközgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja.    

                                                                              

 

                                                                                                 

 



PÉNZÜGYI TERV
2018. január 01. - 2020. december 31.

 Önkéntes nyugdíjpénztár neve: Honvéd Közszolgálati  Önkéntes Nyugdíjpénztár

Engedély száma: E/55/94

év hónap nap
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlés időpontja: 2017. december 04.

A pénztár közgyűlése által elfogadva: ___________________________
aláírás(ok)



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 75OA11 Év 2018 2018 2018 2018 2019 2020
002 75OA12 Egyéni számlák
003 75OA121 Nyitó állomány 53 280 000 54 160 576 55 005 445 55 315 623 55 606 051 57 624 760
004 75OA122 Bevételek összesen 1 651 138 1 637 920 1 150 904 1 209 803 5 649 765 5 560 873 6 214 092 17 424 730

005 75OA1221
Tárgyidőszakban az egyéni számlákon 
jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel

599 282 635 988 640 638 904 550 2 780 458 2 870 835 3 009 103 8 660 396

006 75OA1222
Tárgyidőszakban az egyéni számlákon 
jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

259 548 269 720 263 650 344 695 1 137 613 1 173 765 1 230 297 3 541 675

007 75OA1223 Támogatás, adomány 485 485 485 18 915 20 370 21 825 24 250 66 445
008 75OA1224 Más pénztárból hozott fedezet 22 500 25 000 27 500 30 000 105 000 110 000 120 000 335 000
009 75OA1225 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 0 0
010 75OA1226 Befektetési bevételek 704 323 466 727 78 631 -93 357 1 156 324 909 448 1 330 442 3 396 214
011 75OA1227 Egyéb bevételek 65 000 240 000 140 000 5 000 450 000 475 000 500 000 1 425 000

012 75OA12271 ebből: adójóváírás 65 000 240 000 140 000 5 000 450 000 475 000 500 000 1 425 000

013 75OA123 Kiadások összesen 770 562 793 051 840 726 919 375 3 323 714 3 542 164 3 824 066 10 689 944
014 75OA1231 Befektetési kiadások 28 762 29 291 29 706 29 915 117 674 121 164 125 466 364 304

015 75OA12311 ebből: vagyonkezelés költsége 18 085 18 418 18 679 18 811 73 993 76 187 78 892 229 072

016 75OA12312 letétkezelés költsége 10 677 10 873 11 027 11 104 43 681 44 977 46 574 135 232

017 75OA12313 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0

018 75OA1232 Más pénztárba elvitt fedezet 21 500 24 000 26 500 29 000 101 000 106 000 116 000 323 000
019 75OA1233 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára 172 300 183 760 195 520 228 460 780 040 912 000 1 032 600 2 724 640
020 75OA1234 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 413 000 436 000 459 000 492 000 1 800 000 1 870 000 2 000 000 5 670 000

021 75OA12341 Tőkekifizetés 83 000 86 000 89 000 92 000 350 000 370 000 400 000 1 120 000

022 75OA12342 Hozamkifizetés 330 000 350 000 370 000 400 000 1 450 000 1 500 000 1 600 000 4 550 000

023 75OA1235 Kilépés miatti kifizetések 110 000 120 000 130 000 140 000 500 000 510 000 530 000 1 540 000

024 75OA1236
Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére 
kifizetés

0 0 0 0 0 0 0 0

025 75OA1237 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások 25 000 0 0 25 000 23 000 20 000 68 000

026 75OA1238 Egyéb terhelő tételek 0 0 0 0 0 0 0 0
027 75OA124 Záró állomány 54 160 576 55 005 445 55 315 623 55 606 051 57 624 760 60 014 786

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

028 75OA125 Átlagos befektetett vagyon 53 382 508 54 364 293 55 136 072 55 522 473 53 461 806 56 221 264 58 217 285 55 966 785
029 75OA126 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,32% 0,86% 0,14% -0,17% 2,16% 1,62% 2,29% 6,19%
030 75OA13 Szolgáltatási számlák
031 75OA131 Nyitó állomány 20 000 21 606 22 980 24 118 25 017 33 360
032 75OA132 Bevételek összesen 172 310 183 771 195 534 228 480 780 095 912 146 1 032 971 2 725 212
033 75OA1321 Támogatás, adomány 0 0 0 0 0 0 0 0
034 75OA1322 Átcsoportosítás egyéni számláról 172 300 183 760 195 520 228 460 780 040 912 000 1 032 600 2 724 640
035 75OA1323 Más pénztárból hozott fedezet 0 0 0 0 0 0 0 0
036 75OA1324 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 0 0
037 75OA1325 Befektetési bevételek 10 11 14 20 55 146 371 572
038 75OA1326 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
039 75OA133 Kiadások összesen 170 704 182 397 194 396 227 581 775 078 903 803 1 025 070 2 703 951
040 75OA1331 Szolgáltatási kiadások 170 700 182 393 194 391 227 576 775 060 903 780 1 025 040 2 703 880

041 75OA13311 Egyösszegű szolgáltatások kifizetése 168 300 179 760 191 520 224 460 764 040 900 000 1 020 600 2 684 640

042 75OA13312 Járadékszolgáltatások kifizetése 2 400 2 633 2 871 3 116 11 020 3 780 4 440 19 240

043 75OA1332 Befektetési kiadások 4 4 5 5 18 23 30 71

044 75OA13321 ebből: vagyonkezelés költsége 0 0 0 0 0 0 0 0

045 75OA13322 letétkezelés költsége 4 4 5 5 18 23 30 71

046 75OA13323 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0

047 75OA1333 Más pénztárba elvitt fedezet 0 0 0 0 0 0 0 0
048 75OA1334 Egyéb terhelő tételek 0 0 0 0 0 0 0 0
049 75OA134 Záró állomány 21 606 22 980 24 118 25 017 33 360 41 261
050 75OA135 Átlagos befektetett vagyon 20 800 22 290 23 545 24 560 22 896 29 127 37 140 29 721
051 75OA136 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,05% 0,05% 0,06% 0,08% 0,24% 0,50% 1,00% 1,75%
052 75OA14 Fedezeti tartalék összesen
053 75OA141 Nyitó állomány 53 300 000 54 182 182 55 028 425 55 339 741 55 631 068 57 658 120
054 75OA142 Bevételek összesen 1 651 148 1 637 931 1 150 918 1 209 823 5 649 820 5 561 019 6 214 463 17 425 302

055 75OA1421
Tárgyidőszakban az egyéni számlákon 
jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel

599 282 635 988 640 638 904 550 2 780 458 2 870 835 3 009 103 8 660 396

056 75OA1422
Tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon 
jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

259 548 269 720 263 650 344 695 1 137 613 1 173 765 1 230 297 3 541 675

057 75OA1423 Támogatás, adomány 485 485 485 18 915 20 370 21 825 24 250 66 445

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

058 75OA1424 Más pénztárból hozott fedezet 22 500 25 000 27 500 30 000 105 000 110 000 120 000 335 000
059 75OA1425 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 0 0
060 75OA1426 Befektetési bevételek 704 333 466 738 78 645 -93 337 1 156 379 909 594 1 330 813 3 396 786
061 75OA1427 Egyéb bevételek 65 000 240 000 140 000 5 000 450 000 475 000 500 000 1 425 000
062 75OA143 Kiadások összesen 768 966 791 688 839 602 918 496 3 318 752 3 533 967 3 816 536 10 669 255
063 75OA1431 Szolgáltatási kiadások 170 700 182 393 194 391 227 576 775 060 903 780 1 025 040 2 703 880

064 75OA14311 Egyösszegű szolgáltatások kifizetése 168 300 179 760 191 520 224 460 764 040 900 000 1 020 600 2 684 640

065 75OA14312 Járadékszolgáltatások kifizetése 2 400 2 633 2 871 3 116 11 020 3 780 4 440 19 240

066 75OA1432 Befektetési kiadások 28 766 29 295 29 711 29 920 117 692 121 187 125 496 364 375

067 75OA14321 ebből: vagyonkezelés költsége 18 085 18 418 18 679 18 811 73 993 76 187 78 892 229 072

068 75OA14322 letétkezelés költsége 10 681 10 877 11 032 11 109 43 699 45 000 46 604 135 303

069 75OA14323 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0

070 75OA1433 Más pénztárba elvitt fedezet 21 500 24 000 26 500 29 000 101 000 106 000 116 000 323 000
071 75OA1434 Várakozási idő letelte utáni kifizetések 413 000 436 000 459 000 492 000 1 800 000 1 870 000 2 000 000 5 670 000

072 75OA14341 Tőkekifizetés 83 000 86 000 89 000 92 000 350 000 370 000 400 000 1 120 000

073 75OA14342 Hozamkifizetés 330 000 350 000 370 000 400 000 1 450 000 1 500 000 1 600 000 4 550 000

074 75OA1435 Kilépés miatti kifizetések 110 000 120 000 130 000 140 000 500 000 510 000 530 000 1 540 000

075 75OA1436
Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére 
kifizetés

0 0 0 0 0 0 0 0

076 75OA1437 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások 25 000 0 0 0 25 000 23 000 20 000 68 000

077 75OA144 Záró állomány 54 182 182 55 028 425 55 339 741 55 631 068 57 658 120 60 056 047
078 75OA145 Átlagos befektetett vagyon 53 403 308 54 386 583 55 159 617 55 547 033 53 484 703 56 250 391 58 254 425 55 996 506
079 75OA146 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,32% 0,86% 0,14% -0,17% 2,16% 1,62% 2,28% 6,19%

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 75OA21 Év 2018 2018 2018 2018 2019 2020
002 75OA22 Nyitó állomány 73 200 73 197 73 194 73 205 73 224 73 439
003 75OA23 Bevételek összesen 44 44 58 66 212 403 698 1 313

004 75OA231
Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon 
jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel

0 0 0 0 0 0 0 0

005 75OA232
Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon 
jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0

006 75OA233 Támogatás, adomány 0 0 0 0 0 0 0 0
007 75OA234 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 0 0
008 75OA235 Befektetési bevételek 44 44 58 66 212 403 698 1 313
009 75OA236 Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0
010 75OA24 Kiadások összesen 47 47 47 47 188 188 195 571
011 75OA241 Befektetési kiadások 47 47 47 47 188 188 195 571

012 75OA2411 ebből: vagyonkezelés költsége 32 32 32 32 128 128 135 391

013 75OA2412 letétkezelés költsége 15 15 15 15 60 60 60 180

014 75OA2413 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0

015 75OA242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0 0 0 0 0 0 0 0
016 75OA243 Átcsoportosítás működési tartalékba 0 0 0 0 0 0 0 0
017 75OA25 Záró állomány 73 197 73 194 73 205 73 224 73 439 73 942
018 75OA26 Átlagos befektetett vagyon 73 200 73 197 73 194 73 205 73 094 73 224 73 439 73 252
019 75OA27 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,29% 0,55% 0,95% 1,80%

75OA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv 
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 
18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 75OA31 Év 2018 2018 2018 2018 2019 2020
002 75OA32 Nyitó állomány 856 000 881 417 854 127 833 171 804 828 744 949
003 75OA33 Bevételek összesen 83 440 40 769 38 446 41 222 203 877 208 083 213 644 625 604

004 75OA331
Tárgyidőszakban a működési tartalékon 
jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel

36 585 24 233 22 327 23 308 106 453 110 302 113 993 330 748

005 75OA332
Tárgyidőszakban a működési tartalékon 
jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

15 845 10 277 9 469 9 885 45 476 45 098 46 607 137 181

006 75OA333 Támogatás, adomány 15 15 15 585 630 675 750 2 055
007 75OA334 Átcsoportosítás más tartalékból 25 000 0 0 0 25 000 23 000 20 000 68 000
008 75OA335 Befektetési bevételek 495 494 635 694 2 318 4 008 6 294 12 620
009 75OA336 Egyéb bevételek 5 500 5 750 6 000 6 750 24 000 25 000 26 000 75 000
010 75OA34 Kiadások összesen 58 023 68 059 59 402 69 565 255 049 267 962 283 928 806 939
011 75OA341 Befektetési kiadások 517 516 499 482 2 014 1 816 1 713 5 543
012 75OA3411 ebből: vagyonkezelés költsége 351 350 339 327 1 367 1 233 1 183 3 783
013 75OA3412 letétkezelés költsége 166 166 160 155 647 583 530 1 760
014 75OA3413 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0
015 75OA342 Működési célú kifizetések, ráfordítások 57 506 67 543 58 903 69 083 253 035 266 146 282 215 801 396
016 75OA34201 Anyagköltség 2 105 1 211 1 806 1 717 6 839 7 000 7 300 21 139
017 75OA34202 Személyi jellegű ráfordítások 33 025 42 050 33 478 41 841 150 394 157 088 165 052 472 534

018 75OA342021

Pénztári alkalmazottaknak elszámolt 
munkabér és a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt 
összegek

24 995 32 767 25 134 33 831 116 727 122 563 128 691 367 981

019 75OA342022 Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj 7 452 7 452 7 452 7 452 29 808 31 298 32 863 93 969

020 75OA342023 Személyi jellegű egyéb kifizetések 310 1 420 570 200 2 500 1 800 2 000 6 300

021 75OA342024 Személyi jellegű kifizetések közterhei 268 411 322 358 1 359 1 427 1 498 4 284

022 75OA34203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 0 0 0 0 0 0 0 0

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv 
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 
18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

023 75OA34204
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 
reklámköltség

402 607 336 615 1 960 2 000 2 500 6 460

024 75OA34205
Adminisztrációs és nyilvántartási 
feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett 
díjak

0 0 0 0 0 0 0 0

025 75OA34206 Könyvvizsgálati díj 855 855 856 856 3 422 3 525 3 631 10 578
026 75OA34207 Felügyeleti díj 3 591 3 444 3 463 3 482 13 980 14 633 15 232 43 845
027 75OA34208 Kis érték eszközök beszerzése 50 50 50 50 200 300 400 900
028 75OA34209 Bérleti díjak 0 50 0 50 100 100 100 300
029 75OA34210 Szaktanácsadási díjak 1 800 2 055 1 950 2 347 8 152 8 500 9 000 25 652
030 75OA34211 Értékcsökkenési leírás 2 155 2 936 2 949 3 160 11 200 12 000 13 000 36 200
031 75OA34212 Pénzügyi szolgáltatások díja 2 504 2 326 2 411 2 759 10 000 11 000 12 000 33 000
032 75OA34213 Kommunikációs költségek 2 880 2 715 3 084 2 881 11 560 12 000 13 000 36 560
033 75OA34214 Informatikai szolgáltatáok díja 6 105 6 221 6 300 6 437 25 063 27 000 29 000 81 063
034 75OA34215 Egyéb működési költségek, ráfordítások 2 034 3 023 2 220 2 888 10 165 11 000 12 000 33 165

035 75OA34216
Kiegészítő vállalkozási tevékenység 
kiadásai és ráfordításai összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

036 75OA35 Záró állomány 881 417 854 127 833 171 804 828 744 949 674 665
037 75OA36 Működési tevékenység eredménye 25 417 -27 290 -20 956 -28 343 -51 172 -59 879 -70 284 -181 335
038 75OA37 Átlagos befektetett vagyon 828 720 827 783 800 581 773 893 802 816 728 792 662 516 731 375
039 75OA38 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,29% 0,55% 0,95% 1,80%

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 75OA41 Év 2018 2018 2018 2018 2019 2020
002 75OA42 Tagdíjfizetők
003 75OA421 Taglétszám időszak elején 39 800 39 892 40 008 40 148 40 300 41 000
004 75OA422 Időszak alatti taglétszám növekedés 367 389 411 433 1 600 1 820 2 040 5 460
005 75OA4221 Új belépő 345 365 385 405 1 500 1 700 1 900 5 100

006 75OA4222 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból 22 24 26 28 100 120 140 360

007 75OA4223 Átlépő önsegélyező pénztárból 0 0 0 0 0 0 0 0
008 75OA423 Időszak alatti taglétszám csökkenés 275 273 271 281 1 100 1 120 1 140 3 360

009 75OA4231 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba 33 31 29 27 120 110 100 330

010 75OA4232 Átlépő egészségpénztárba 0 0 0 0 0 0 0 0
011 75OA4233 Átlépő önsegélyező pénztárba 0 0 0 0 0 0 0 0
012 75OA4234 Szolgáltatásban részesült 90 95 100 115 400 450 490 1 340
013 75OA4235 Elhalálozott 12 12 12 14 50 50 50 150
014 75OA4236 Kilépett 140 135 130 125 530 510 500 1 540
015 75OA4237 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 0 0 0 0 0 0 0 0
016 75OA4238 Egyéb megszűnés 0 0 0 0 0 0 0 0
017 75OA424 Taglétszám időszak végén 39 892 40 008 40 148 40 300 41 000 41 900
018 75OA4241 Aktív taglétszám 30 367 30 506 30 669 30 844 31 764 32 860
019 75OA4242 Passzív taglétszám 9 525 9 502 9 479 9 456 9 236 9 040
020 75OA42421 Járadékot igénybe vevő 25 27 29 31 36 40
021 75OA42422 Tagdíjat nem fizető 9 500 9 475 9 450 9 425 9 200 9 000

022 75OA43
Szolgáltatást igénybevevők átlagos 
száma az időszak alatt

023 75OA431 Egyösszegű kifizetés 242 242 242 254 1 010 1 040
024 75OA432 Banktechnikai járadék 25 27 29 31 36 40
025 75OA433 Életjáradékok 0 0 0 0 0 0

75OA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

75OA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

026 75OA434
Egyösszegű kifizetés és banktechnikai 
járadék

0 0 0 0 0 0

027 75OA435 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 0 0 0 0 0 0
028 75OA44 Teljes létszám
029 75OA441 Nyitó 39 800 39 892 40 008 40 148 40 300 41 000
030 75OA442 Záró 39 892 40 008 40 148 40 300 41 000 41 900

031 75OA45
Szolgáltatás átlagos értéke az időszak 
alatt (Ft/fő/hó)

032 75OA451 Egyösszegű kifizetés 550 000 560 000 570 000 580 000 600 000 630 000
033 75OA452 Banktechnikai járadék 32 000 32 500 33 000 33 500 35 000 37 000
034 75OA453 Életjáradékok 0 0 0 0 0 0

035 75OA454
Egyösszegű kifizetés és banktechnikai 
járadék

0 0 0 0 0 0

036 75OA455 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 0 0 0 0 0 0
037 75OA46 Tagdíj
038 75OA461 Tagdíjbevétel összesen (eFt) 911 260 940 218 936 084 1 282 438 4 070 000 4 200 000 4 400 000 12 670 000
039 75OA4611 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 6 095 6 685 6 324 7 582 6 710 6 796
040 75OA46111 fedezeti tartalék % 94,01% 96,16% 96,38% 97,02% 96,03% 96,06%
041 75OA46112 működési tartalék % 5,99% 3,84% 3,62% 2,98% 3,97% 3,94%
042 75OA46113 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
043 75OA4612 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 1 528 1 160 1 462 3 046 1 900 2 050
044 75OA46121 fedezeti tartalék % 95,19% 97,29% 97,57% 98,39% 97,26% 97,31%
045 75OA46122 működési tartalék % 4,81% 2,71% 2,43% 1,61% 2,74% 2,69%
046 75OA46123 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
047 75OA4613 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 7 623 7 845 7 786 10 627 8 610 8 846
048 75OA46131 fedezeti tartalék % 94,25% 96,33% 96,60% 97,41% 96,30% 96,35%
049 75OA46132 működési tartalék % 5,75% 3,67% 3,40% 2,59% 3,70% 3,65%
050 75OA46133 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18066830-2-51

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Össz. 2. év 3. év Össz . Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

75OA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

051 75OA47 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 544 2 003 1 164 41 3 895 4 021
052 75OA471 fedezeti tartalék % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
053 75OA472 működési tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
054 75OA473 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



Pénzügyi terv
2018-2020. évekre

Adatszolgáltató neve:
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18066830-2-51

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2. év 3. év Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75OA51 Év 2018 2018 2018 2018 2019 2020
002 75OA52 Összes befektetett eszköz (eFt) 54 305 228 55 287 563 56 033 392 56 394 131 57 052 407 58 990 380
003 75OA521 Fedezeti tartalék % 98,34% 98,37% 98,44% 98,50% 98,59% 98,75%
004 75OA522 Működési tartalék % 1,53% 1,50% 1,43% 1,37% 1,28% 1,12%
005 75OA523 Likviditási tartalék % 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12%
006 75OA53 Fedezeti tartalék portfóliója (eFt) 54 182 182 55 028 425 55 339 741 55 631 068 57 658 120 60 056 047

007 75OA5301 Bankszámlák és készpénz összesen % 1,43% 1,30% 1,39% 1,40% 1,67% 1,38%

008 75OA5302
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények) %

63,85% 63,90% 64,20% 64,86% 65,22% 64,50%

009 75OA5303 Részvények % 5,97% 6,00% 5,70% 5,35% 5,00% 5,55%

010 75OA5304
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír %

25,64% 25,69% 25,60% 25,30% 25,00% 25,45%

011 75OA5305 Jelzáloglevél % 1,78% 1,77% 1,77% 1,76% 1,76% 1,77%

012 75OA5306 Határidős ügyletek % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

013 75OA5307 Opciós ügyletek % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

014 75OA5308 Repó ügyletek % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

015 75OA5309 SWAP ügyletek % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

016 75OA5310 Ingatlan % 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87%

017 75OA5311 Tagi kölcsön % 0,46% 0,47% 0,47% 0,46% 0,48% 0,48%

018 75OA5312 Kockázatitőkealap-jegy % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

019 75OA5313
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 
követelések %

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

020 75OA5314
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon 
jegyzett értékpapír %

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

75OA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

1. év

Budapest, 2017. december 04. cégszerű aláírás



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. napirendi pont 

 

 
 

 

 

A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása, tájékoztató 

a Befektetési Politika módosításáról 

 

 



1 

 

Javaslat 

a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Választható portfóliós 
szabályzatának módosítása 

 

A Pénztár jelenleg hatályos Választható Portfóliós Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a 
Felügyelet engedélyének átvételét követően, 2016. június 16-án hatályba léptette. 
 
A Szabályzat módosítását két tényező tette szükségessé: 

1. A Pénztár állásfoglalás kéréssel fordult a Felügyelet felé a Szolgáltatási portfólió 
működtetésével kapcsolatban. A Felügyelet a kiadott állásfoglalásában tett 
javaslatokat a Szolgáltatási portfólióval kapcsolatos pénztári gyakorlat módosítására. 

2. A 2017.01.01-ével hatályba lépő Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú 
ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének 
kialakításáról, működtetéséről, új tartalmi elemek alkalmazását írja elő a pénztár 
Szabályzatára vonatkozóan. 

 

A Szabályzat módosításai pontokba szedve az alábbi felsorolásban szerepelnek, a módosítás 
tételes szövege jelen javaslathoz készült, korrektúrával ellátott, módosított Szabályzatban 
kerül bemutatásra. 

 
1. Az 1. fejezet „Bevezetés” harmadik bekezdése kiegészült egy pontosítással. 

 
2. A 2.2. alfejezet „Jogszabályi háttér” kiegészült egy ponttal. 

 
3. A 2.3. alfejezet „Hatásköri szabályok” kiegészült egy bekezdéssel. 

 
4. A 3. fejezet „A választható portfóliók bemutatása, annak leírása, hogy…” 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 fejezetei tartalmilag kibővültek, valamint új alpontokként jelentek meg 
3.6 – 3.7.6. alpontok. 
 

5. A 4. fejezet „A pénztártagok portfólióba sorolásának és egyedi 
portfólióváltásának szabályai” 4.1.4. , 4.2.1, 4.2.4 alpontjai módosultak. 
 

6. A 6. fejezetbe „A választható portfóliós rendszer működtetése” a 6.7 új alpontként 
került be. 
 

7. A 8. fejezet „A Pénztártagok tájékoztatásának tartalma és szabályai” 8.3.1 
alpontja kiegészült a v) ponttal. 
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1. Bevezetés  

A jogszabályok – a nyugdíjpénztári rendszer továbbfejlesztése és a majdani nyugdíjak 

értékének növelése érdekében – Magyarországon lehetővé teszik a pénztáraknak a választható 

portfóliós rendszer bevezetését, amely az önkéntes ágazatban a pénztárak saját döntéseinek 

megfelelően valósul meg.  

A választható portfólió azt jelenti, hogy nyugdíjpénztárak a korábbi egy helyett több befektetési 

portfóliót is összeállíthatnak, amelyből mindenki kiválaszthatja az életkorának és 

kockázatviselési hajlandóságának megfelelőt  

A választható portfóliós rendszer bevezetésének célja, hogy hosszabb távon magasabb 

hozamot, így versenyképes nyugdíj-kiegészítést biztosítson a pénztártagok részére. Fontos cél, 

hogy az új rendszer a teljes felhalmozási időszakban lévő tagsági körre kiterjedjen, és egyben 

biztosítsa a pénztárak közötti összehasonlítást, átjárást.  

Az 5/2007. számú küldöttközgyűlési döntésnek megfelelően a Honvéd Közszolgálati Önkéntes 

Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a választható portfóliós rendszert 2008. január 

elsejével bevezette. Az új szolgáltatás bevezetése lehetőséget nyújt a felhalmozási időszakban 

lévő tagok számára, hogy az egyéni számlájukon nyilvántartott befizetéseiket egyéni döntés 

szerinti választással –, eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliókban helyezzék el. A 

konstrukció a nagyobb jövedelmű (az adókedvezményeket maximálisan igénybevevő) és a 

havonta néhány ezer forint körüli befizetésre képes önkéntes pénztártagok számára egyaránt 

lehetővé teszi a befektetési kockázatok különböző mértékű vállalását. 

2. Általános rendelkezések 

2.1. A szabályzat tárgya 

Jelen szabályzat azon kérdésekre tartalmaz előírásokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok és 

szabályzatok összefüggéseiben nem határoznak meg, illetve amelyek esetében a Pénztár a 

jogszabályi előírásokhoz képest magára nézve részletesebb szabályozást kíván érvényesíteni.  

A szabályzat tartalmazza:  

 a választható portfóliós rendszer működtetésének eljárási szabályait, 

 a választható portfóliós rendszer bevezetésére, módosítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozó döntések hatásköri és eljárási szabályait, 

 a választható befektetési portfóliók jellemzését. 

 mindazt, amit a jogszabály a szabályzat tartalmaként előír. 
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2.2. Jogszabályi háttér 

A választható befektetési portfóliós rendszer bevezetését és működtetését az alábbi többször 

módosított jogszabályok és előírások tartalmazzák:  

 az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról,  

 a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 

befektetési és gazdálkodási szabályairól, 

 a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól. 

 a Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes 

nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, 

működtetéséről 

2.3. Hatásköri szabályok  

A választható portfóliós rendszer szabályait tartalmazó jelen szabályzat elfogadása, módosítása 

a Pénztár Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

A portfólió- és a letétkezelővel kötött szerződésekben a Pénztár ügyvezető igazgatója 

gondoskodik arról, hogy a portfóliókezelővel és a letétkezelővel kötött szerződések 

megfeleljenek a választható portfóliós rendszer bevezetésére, működtetésére és nyilvántartására 

vonatkozó szabályoknak. 

A Pénztár a választható portfóliók gondos kialakításán és működtetésén túl nem nyújt sem 

ígéretet, sem garanciát, sem egyéb biztosítékot a portfóliók tőkéjének megóvására, sem 

jövőbeni hozamára. Az egyedi befektetések és az azokból összeállított portfóliók múltbeli 

teljesítményei nem nyújtanak garanciát azok jövőbeli teljesítményeire vonatkozóan. 

3. A választható portfóliók bemutatása, annak leírása, hogy milyen életkorú 

és kockázatvállalási hajlandóságú tagok részére ajánlja a Pénztár az egyes 

portfóliókat 

3.1. A Pénztár a fedezeti tartalék részeként, egymástól befektetési időtáv, hozamelvárási és 

kockázati szempontból eltérő befektetési stratégiákkal kezelt négy portfóliót kínál felhalmozási 

időszakban lévő tagjai számára: 

 Pénzpiaci portfólió 

 Klasszikus portfólió 

 Kiegyensúlyozott portfólió 

 Növekedési portfólió 

 

formázott: Térköz Utána:  6 pt
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A portfóliókban elhelyezhető befektetési eszközök felsorolását, a portfóliók 

pontosösszetételéta Pénztár befektetési politikája tartalmazza. 

 

3.2. A pénzpiaci portfólió kialakításának célja egy olyan likvid, csak pénzpiaci eszközökbe 

fektető portfólió kialakítása, mely a veszteségkockázatot a lehetőségekhez mérten a legkisebbre 

csökkenti. A befektetések során olyan fix hozamú, likvid eszközöket kell választani, melyek 

napi értékelése nem okoz veszteséget a portfólió eszközértékelése során, és biztosítja a 

kiszámítható, folyamatos érték növekedést. A pénzpiaci portfólióban ezért csak 

bankszámlapénz, bankbetét, maximum 3 hónap futamidejű magyar állampapír, tagi kölcsön 

szerepelhet befektetésként. A pénzpiaci portfólió kimondottan a kockázat kerülő tagoknak nyújt 

védelmet. A portfólió hozamának alakításában a rövid távú pénzpiaci folyamatok játsszák a 

legfontosabb szerepet. A pénzpiacot befolyásolja a jegybank monetáris politikája és az aktuális 

gazdasági, politikai környezet mechanizmusai. A pénzpiaci portfólió minimális kockázatot 

hordoz, amely azon életkorú tagok számára ajánlott, akiknek legfeljebb 2 év van hátra a 

nyugdíjkorhatár eléréséig, szolgáltatás igénylésig, és/vagy minimális kockázatvállalás 

mellett, alacsonyabb, de kiszámítható, egyenletesen emelkedő hozamban kívánnak részesülni. 

A pénzpiaci portfólió választása azon tagok számára hordoz „kockázatot” hozamáldozat 

formájában, akiknek életkorukból adódóan lényegesen több évük van hátra a nyugdíjkorhatár 

eléréséig, mint 2 év. A pénzpiaci portfólióhoz képest kockázatosabb eszközöket tartalmazó 

portfóliók hozamai nagyobb hozamingadozásuk ellenére hosszabb időtávon (több év átlagában) 

akár jelentősen is meghaladhatják a pénzpiaci portfólió hozamát. Ilyen esetben tehát érdemes 

megfontolni a hosszabb időtávra optimalizált portfóliók közötti választást a nyugdíjcélú 

megtakarítás hatékonyabb gyarapítása érdekében. 

3.3. A klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú portfóliót kell kialakítani, amely alacsony 

veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A klasszikus portfóliónál kerülni kell az 

olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati 

szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli 

likvidálás bizonytalan. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettség állomány és 

a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A klasszikus portfólió befektetései között 

ezért döntően hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (magyar állampapírok, hazai 

jelzáloglevelek), alacsony mértékben pedig tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 

(hazai részvények és hazai, illetve nemzetközi részvényeket tartalmazó kollektív befektetési 

eszközök), valamint tagi kölcsön szerepelnek. A klasszikus portfólió esetében meghatározóak 

a gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában bekövetkező 

változások, melyek a piaci kamatlábakra gyakorolt hatásukon keresztül befolyásolhatják a fix 

kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamának alakulását. Kisebb 

formázott: Sorkizárt

törölt:  

törölt: , valamint az egyes befektetési eszközökhöz kapcsolódó 

kockázatok részletes leírását 
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jelentőségűek a tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatok, illetve nyitott devizapozíciók 

megléte esetén felmerülő deviza árfolyamkockázat. A klasszikus portfólió mérsékelt 

kockázatot hordoz, amely azon életkorú tagok számára ajánlott, akiknek legalább 2-5 év van 

hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, szolgáltatás igénylésig, és/vagy nagyobb ingadozások 

nélkül, kiszámítható hozamban kívánnak részesülni. A klasszikus portfólió esetében további 

kockázatot vállalnak azon életkorú tagok, akiknek kevesebb évük van a nyugdíjkorhatárig, mint 

2-5 év, ugyanis előfordulhat, hogy számukra már nem lesz elég idő kivárni egy esetlegesen 

kedvezőtlen hozamú időszakot követő magas hozammal járó piaci fellendülést. Azon tagok 

viszont, akiknek akár jelentősen több évük van a nyugdíjkorhatárig, mint 2-5 év, 

valószínűsíthetően hozamelmaradással kell számolniuk, ugyanis nem részesülhetnek a 

hosszabb időtávra optimalizált, magasabb kockázattal, de magasabb hozamelvárással járó 

portfólió nyújtotta lehetőséggel. 

 

3.4. A kiegyensúlyozott portfólió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell 

kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. Elsősorban 

az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a 

befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. A kiegyensúlyozott portfólió befektetései között 

ezért jelentős mennyiségben hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (magyar állampapírok, 

államilag garantált kötvények, hazai jelzáloglevelek), közepes mértékben pedig tulajdonosi 

viszonyt megtestesítő értékpapírok (hazai részvények és hazai, illetve nemzetközi részvényeket 

tartalmazó kollektív befektetési eszközök), valamint tagi kölcsön és közvetlen ingatlan 

befektetés szerepelnek. A kiegyensúlyozott portfólió esetében a magasabb részvényhányaddal 

párhuzamosan nő a tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatok szerepe. Emellett jelen vannak 

a fix kamatozású állampapírokhoz köthető kockázati tényezők, illetve nyitott devizapozíciók 

megléte esetén felmerülő deviza árfolyamkockázat is. A közvetett és közvetlen 

ingatlanbefektetések következtében megjelennek az ingatlanpiaci kockázatok (értékváltozás, 

likviditás stb.) is. A kiegyensúlyozott portfólió közepes kockázatot hordoz, amelyet azon 

életkorú tagok számára ajánlunk, akiknek legalább 5-15 év van hátra a nyugdíjkorhatár 

eléréséig, szolgáltatás igénylésig, és/vagy a kockázatmentes befektetéseknél magasabb 

hozamban kívánnak részesülni. A kiegyensúlyozott portfólió esetében további kockázatot 

vállalnak azon életkorú tagok, akiknek kevesebb évük van a nyugdíjkorhatárig, mint 5-15 év, 

ugyanis előfordulhat, hogy számukra már nem lesz elég idő kivárni egy esetlegesen kedvezőtlen 

hozamú időszakot követő magas hozammal járó piaci fellendülést. Azon tagok, akiknek akár 

jelentősen több évük van a nyugdíjkorhatárig, mint 5-15 év, valószínűsíthetően 

hozamelmaradással kell számolniuk, ugyanis nem részesülhetnek a hosszabb időtávra 

optimalizált, magasabb kockázattal, de magasabb hozamelvárással járó portfólió nyújtotta 

lehetőséggel. 

formázott: Balra zárt, Térköz Előtte:  0 pt, Sorköz:  szimpla

formázott: Térköz Előtte:  0 pt
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3.5. A növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell 

kialakítani, amely magasabb hozamkockázati profilú eszközök bevonásával - a Pénztár által 

vállalható kockázat mellett - a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió 

kialakítása és kezelése során, a hosszú távon a hozam maximalizálásra kell törekedni. A 

növekedési portfólió befektetései között ezért zömében hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (magyar állampapírok, államilag garantált kötvények, hazai jelzáloglevelek), 

magas arányban pedig tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok (hazai részvények és 

hazai, illetve nemzetközi részvényeket tartalmazó kollektív befektetési eszközök), valamint 

tagi kölcsön és közvetett ingatlan befektetés szerepelnek. A növekedési portfólió esetében 

meghatározóak a tőzsdei kibocsátók üzleti tevékenységéhez köthető kockázati faktorok, 

valamint a részvényárfolyamok alakulását befolyásoló makrogazdasági folyamatokban rejlő 

kockázatok. Emellett nyitott devizapozíciók megléte esetén felmerül deviza árfolyamkockázat 

is. A közvetett ingatlanbefektetések (befektetési alapokon keresztül) következtében 

megjelennek az ingatlanpiaci kockázatok (értékváltozás, likviditás stb.) is. A növekedési 

portfólió magas kockázatot hordoz, amely azon életkorú tagok számára ajánlott, akiknek 

több, mint 15 év van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, szolgáltatás igénylésig, és/vagy 

hajlandók magas kockázatot vállalni a hosszútávon kiemelkedő hozam érdekében. A 

növekedési portfólió választása abban az esetben hordozhat a leírtakon felüli kockázatot, 

amennyiben az adott tagnak életkorából adódóan évekkel kevesebb van hátra a 

nyugdíjkorhatárig, mint 15 év. A növekedési portfólió esetében kell számítani a hozamok 

legnagyobb mértékű ingadozására (pozitív és negatív irányba egyaránt), így előfordulhat, 

hogy az adott tag már nem rendelkezik a nyugdíjkorhatár betöltéséig annyi hátralévő idővel, 

hogy egy kedvezőtlen hozamú időszak veszteségei ellensúlyozhatók lehetnének magas 

hozamokkal járó piaci fellendüléssel.   

 

3.6. A választható portfóliók befektetése során felmerülő kockázatok 

3.6.1. A befektetési eszközök értékének megváltozásából eredő kockázat  

A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók és 

bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében, a kibocsátók és bankbetétet 

elfogadó hitelintézetek fizetőképességében és annak megítélésében, a kereslet-kínálat 

viszonyában bekövetkező változások hatására a befektetési eszközök piaci árfolyama 

ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását a portfóliókezelő a portfóliók 

diverzifikálásával, az egyes eszközcsoportok (kötvények és részvények) közötti 

átcsoportosítással, illetve határidős ügyletkötésekkel csökkentheti, de nem tudja teljesen 

kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy a portfóliók értéke egyes időszakokban csökken. Az 

formázott: Térköz Előtte:  12 pt

formázott: Térköz Utána:  0 pt, Sorköz:  szimpla

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

formázott: Térköz Előtte:  6 pt
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egyes országok kormányai hozhatnak olyan intézkedéseket (pl. adóterhek emelése, profit 

repatriálás korlátozása, stb.), amelyek a portfóliókra kedvezőtlen hatást gyakorolnak.   

3.6.2. Hitelkockázat   

Az egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök 

esetében a kibocsátók esetleges csődje a portfóliókban szereplő ezen eszközök piaci értékének 

összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely a portfóliók értékének 

csökkenéséhez vezethet.  

3.6.3 Likviditási kockázat  

Bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz 

viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy a portfóliókban lévő 

egyes értékpapírok értékesítése, illetve adott esetben bizonyos értékpapírok beszerzése 

nehézségekbe ütközhet. Ha a Pénztár portfóliója ingatlant is tartalmaz, akkor a Pénztár a 

tulajdonában lévő ingatlanok értékének rendszeres megállapításával saját szervezetétől 

független, a Pénztár befektetéseiben nem érdekelt ingatlanértékelő személyt, illetve 

szervezetet köteles megbízni. Amennyiben az ingatlanértékelő értékelése alapján az ingatlan 

piaci megítélése romlik, értékesítése nem-, vagy csak veszteség árán lehetséges, ebben az 

esetben az ingatlannal kapcsolatban likviditási kockázat merülhet fel. 

3.6.4. Devizaárfolyam kockázat 

Amennyiben a portfóliók befektetéseinek egy része külföldi devizában kibocsátott eszközből 

is áll, és amennyiben a portfóliókezelő a portfóliók devizapozícióiból eredő devizaárfolyam-

kockázatot nem kívánja folyamatosan teljes mértékben kiküszöbölni (fedezni), akkor a 

kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változások mérsékelhetik a portfóliók értékét.   

3.6.5. A nyugdíjpénztárakat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen 

irányú megváltozása  

A jövőben a pénztárakat, illetve a pénztártagokat érintő adószabályok esetleg kedvezőtlen 

irányban is változhatnak (adóemelés, adó bevezetése, adókedvezmény csökkentése illetve 

eltörlése), ami miatt a portfóliókat, illetve a pénztártagokat a jelenleginél magasabb adó 

terhelheti. Előfordulhat, hogy a portfóliók – a befektetésekből származó jövedelmek után – 

olyan adók megfizetésére kényszerülnek, amelyekre a portfóliókezelő a befektetés 

megszerzésekor nem számított, ezért a befektetés megszerzéséről hozott döntése során nem 

vett figyelembe.  

 

3.7. A választható portfóliókban lévő egyes befektetési eszközök jellemző kockázatai  formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
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3.7.1. Bankbetét (lekötött betét): 

A betét egy banknál betétszámlán vagy betéti okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg, melyre 

a bank kamatot fizet. Általában fix lekötési idő és kamatszint jellemzi. Az ügyfél kockázatát 

egyrészről a bank fizető képessége illetve fizetésképtelensége jelenti, másrészről pedig – a 

bankbetét lejárat előtti feltörése esetén – a bank előzetesen kikötheti a feltörésig számított 

kamat egy részének vagy egészének ki nem fizetését. 

3.7.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 

 Állampapír: az állam által kibocsátott értékpapírok gyűjtőneve. A kibocsátó ország 

visszafizetési garanciát ad a tőkére és az értékpapírhoz tartozó kamatokra. Fajtáját 

tekintve két nagy csoportot különböztetünk meg: az államkötvényeket és a 

kincstárjegyeket. Utóbbi eszköz vagy ígér kamatot (kamatozó kincstárjegy), vagy nem 

(diszkont kincstárjegy).  

 Államkötvény: az állam által kibocsátott értékpapír, melyre a kibocsátó állam vállal 

visszafizetési garanciát. Az államkötvények kibocsátáskor jellemzően egy évnél 

hosszabb futamidejűek. Kamatozást tekintve vannak fix, illetve változó kamatot kínáló 

államkötvények. Az állampapírpiaci befektetések esetében – a gazdaságilag 

bizonytalan helyzetű kibocsátókat leszámítva – a visszafizetési kockázat általában nem 

jelentős. A kockázatot itt elsősorban az államkötvények árfolyamának ingadozása 

jelenti. A fix kamatozású kötvények például csak lejáratig megtartva biztosítanak 

kiszámítható hozamot, az árfolyamuk a piaci hozamelvárások függvényében a 

futamidő során akár jelentősen ingadozhat. Ez az ún. kamatkockázat főként a hosszabb 

futamidejű kötvények esetében lehet jelentős. Ha a piac hozamelvárásai jelentősen 

megemelkednek, a fix kamatozású hosszú lejárattal rendelkező kötvények árfolyama 

rövid távon akár komoly csökkenést is mutathat. 

 Diszkontkincstárjegy: állam által kibocsátott és garantált, rövid (éven belüli) 

futamidejű értékpapír. A diszkont kincstárjegy fontos tulajdonsága, hogy nem fizet 

kamatot, azonban a lejáratkori értéke (névértéke) alatti árfolyamon lehet megvásárolni. 

A diszkont árfolyam és a névérték közötti különbség adja a diszkontkincstárjegy 

lejáratkori hozamát, amihez a befektető az értékpapír futamidejének lejáratakor, a 

névérték visszafizetésekor jut hozzá. Ha az ügyfél nem tartja meg lejáratig a papírt, 

akkor előfordulhat, hogy kedvezőtlen piaci helyzetben (a befektetői hozamelvárások 

emelkedése miatt) átmenetileg csökken az értékpapír árfolyama. A kamatkockázat 

azonban a rövid futamidő miatt viszonylag alacsony, így ez az eszköz tekinthető az 

egyik legbiztonságosabb befektetési eszköznek.  
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 Kötvény (egyéb): A kötvény kibocsátója kötelezettséget vállal a kötvény tulajdonosai 

felé, hogy a kötvény futamideje alatt kifizeti részükre az esedékes kamatokat, valamint 

a kötvény lejáratakor (esetleg több részletben) annak névértékét. Kamatozásuk szerint 

a kötvényeket két nagy csoportba soroljuk: fix és változó kamatozású kötvények. A 

fix kamatozású kötvények a teljes futamidejük alatt előre meghatározott időpontokban 

fix összegű kamatot fizetnek a befektetőknek. A változó kamatozású kötvényeknél a 

kamatfizetési időpontok szintén előre rögzítettek, de a kamat nagysága valamilyen 

előre definiált piaci mutató (például bankközi kamatszint, infláció) függvényében 

változik. A kibocsátó szerint is többféle kötvény létezik (banki kötvények, vállalati 

kötvények, önkormányzati kötvények, stb.). A kötvények befektetési kockázata két 

részből tevődik össze: a vissza nem fizetés kockázata (ez a kibocsátó pénzügyi 

stabilitásának függvénye), illetve a kamatkockázat (fix kamatozású papírok esetében 

is). Utóbbi tényező elsősorban a hosszabb futamidejű, fix kamatozású kötvények 

esetében jelentős, amennyiben rövidebb távon vizsgáljuk az eredményeket. Ezeknek 

az eszközöknek az árfolyama ugyanis a mindenkori piaci kamatszint függvényében 

akár jelentős mértékű ingadozást is mutathat.  

 

3.7.3. Részvény:  

A részvény a részvénytársaság által kibocsátott tagsági és vagyoni jogot megtestesítő névre 

szóló értékpapír. A részvény tulajdonosa jogosult a társaság nyereségéből való részesedésre 

(osztalék), emellett a tulajdoni hányad és a társaság alapszabálya függvényében részt vehet a 

társaság irányításában is. A részvények határozatlan időre szólnak, így nem rendelkeznek 

futamidővel, vagy lejárattal. Léteznek speciális fajtái is (például osztalék-vagy 

szavazatelsőbbségi, dolgozói, kamatozó. stb.) A részvény jövőbeni értéke nem garantált, az 

értékpapír árfolyamát hosszú távon a társaság eredményességére, jövedelmezőségére 

vonatkozó jövőbeli várakozás, azaz a társaság piaci megítélése határozza meg. A 

részvénybefektetések kockázata nem korlátozódik az adott vállalat működtetésére, mert a 

makrogazdasági és/vagy tőkepiaci környezet szintén jelentősen befolyásolhatja a részvények 

árfolyamát. Az árfolyamkockázat rövid távon különösen jelentős lehet, ezért a 

részvénybefektetések esetében az ajánlott minimális befektetési időtáv jóval hosszabb, mint 

például az állampapírok esetében. 

3.7.4. Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír:  

A befektetési jegy jogszabályilag meghatározott módon és alakszerűséggel egy alapkezelő 

által sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, 

amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve kötelezi 
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magát, hogy azt a befektetési jegy tulajdonosa érdekében befektetési alap kialakítására, illetve 

az abban történő elhelyezésre fordítja, és az így létrehozott alapot a befektetők általános 

megbízásából kezeli. A befektetési jegy részesedést testesít meg. Tulajdonosa korlátozott 

tulajdonosi jogokat szerez, kizárólag hozamra és likvidációs ellenértékre jogosult, az alap 

működésébe nem szólhat bele. A befektetési jegy tulajdonosok a befektetési alap tőkéjének 

tulajdonosai, akik ebből befektetési jegyeik értékének az alap értékéhez - a hozam 

felosztásakori nettó eszközértékhez - viszonyított arányában részesednek. A befektető hozama 

tehát az alap befektetéseinek sikerességétől függ. Befektetési jegyet kizárólag befektetési 

alapkezelő társaság bocsáthat ki, nyilvános, vagy zárt jegyzés útján. A befektetési jegy 

kockázata a mögöttes eszközök kockázatával azonos, amelyről az befektetési alap befektetési 

politikája és az alap hivatalos tájékoztatója tartalmaz részletes információkat. 

3.7.5. Jelzáloglevél:  

A jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, ingatlannal fedezett, közép vagy hosszú távú kötvény 

jellegű értékpapír, melyet a hitelintézet a meglévő hitelállománya egy részének finanszírozása 

céljából bocsát ki. A visszafizetés biztonságát tehát nem csupán a kibocsátó bank szavatolja, 

hanem a jelzáloglevelek mögött álló banki hitelek is fedezetet nyújtanak. Igen kedvezőtlen 

környezetben (például az ingatlanárak jelentős csökkenése esetén) a jelzáloglevelek kockázata 

emelkedhet, amennyiben a mögöttes ingatlanfedezet értéke már nem nyújt megfelelő 

biztonságot. A kockázatok között meg kell említeni az államkötvények esetében már 

bemutatott kamatkockázat jelenlétét is.  

3.7.6. Ingatlan:  

A bankbetétek, állampapírok, kötvények és részvények mellett az ingatlan önálló befektetési 

lehetőséget képez. Az ingatlanbefektetés általában hosszú távú befektetés, amely rendszerint 

jól jövedelmez, viszont nagy energia befektetést igényel, és jelentős költségei vannak. Az 

ingatlanbefektetés legegyszerűbb formája és módja az ingatlanvásárlás, majd annak 

hasznosítása, illetve továbbadása. Kockázata a piac keresleti-kínálati viszonyainak 

ingadozása, változása. Meghatározói az általános gazdasági helyzet az ingatlan közelében, az 

ingatlanpiaci keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők, így például a kamatszint és a 

gazdasági növekedés mértékének alakulása. Az ingatlanbefektetések negatívumai között kell 

említeni illikvid helyzetüket. 

Az ingatlanok előnye, hogy áruk hosszú távon lépést tart az inflációval, ezért értékállóság 

tekintetében kedvező megítélés alá esnek. 
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4. A pénztártagok portfólióba sorolásának és egyedi portfólióváltásának 

szabályai  

4. 1. A pénztártagok automatikus besorolása 

4.1.1. A Pénztár működése során a kiegyensúlyozott portfóliót tekinti alap portfóliónak, 

melynek működtetése a Pénztár megszűnéséig tart. A Pénztár a választható portfóliós rendszer 

bevezetésekor a portfólió választásról nem nyilatkozó tagok egyéni számláit valamint a 

kedvezményezettek meglévő számláinak egyenlegét a kiegyensúlyozott portfólióba helyezte. 

4.1.2. A Pénztárba újonnan belépők a belépési nyilatkozaton jelölik meg, hogy melyik 

portfólióba kérik a besorolásukat. Amennyiben belépéskor a pénztártag nem választ portfóliót, 

vagy választása nem egyértelmű, akkor a kiegyensúlyozott portfólióba kerül besorolásra. Ettől 

a pénztártagnak a jelen szabályzat által meghatározott, portfólióváltásra vonatkozó 

rendelkezések alapján van lehetősége eltérni. A Pénztár a pénztártag besorolását a tag részére 

megküldésre kerülő tagsági okiraton feltünteti.  

4.1.3. A választható portfólió bevezetését követően, a pénztártag elhalálozása esetén, a 

kedvezményezetti számla egyenlege abban a portfólióban marad, amelyikben a pénztártag 

egyéni számlájának egyenlege a haláleset bejelentésekor van. 

4.1.4.  A Pénztár a szolgáltatások (egyösszegű, rész összegű, járadék) finanszírozására 

szolgáltatási portfóliót működtet. 

4.2. A pénztártagok egyedi portfólióválasztásának szabályai  

4.2.1 A pénztártag a 4.1. pont szerint meghatározott besorolástól, illetve az általa korábban 

választott portfóliótól eltérhet. A portfóliók közötti választáshoz ajánlott figyelembe venni, 

hogy az adott tag mikor kívánja önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását részben vagy 

egészben felvenni (életkor, pénztári tagsági jogviszony tervezett/tényleges hossza alapján), 

milyen mértékű hozamot kíván elérni (pl.: inflációhoz, bankbetétekhez képest), illetve 

mindezért milyen típusú és mértékű kockázatot (hozamingadozást) hajlandó vállalni.  

A portfólióváltás eldöntéséhez (portfólió-választáshoz, időzítéshez) segítséget nyújtanak jelen 

szabályzat 3. fejezetében leírt információk az egyes portfóliókról, valamint a Felügyelet által 

működtet honlapon (www.mnb.hu, www.kozzetetelek.hu) található releváns adatok, 

közzétételek. Az egyes portfóliók közötti váltást, annak időzítését különösen ajánlott alaposan 

megfontolni, ugyanis a túl gyakori portfólióváltásoknak lehetnek negatív következményei, mint 

például veszteség realizálás, hozamelmaradás, portfólióváltási költség halmozása. Ugyanakkor 

a megfontolt portfólióváltás(ok) lehetőségére hívja fel a figyelmet a kifizetési / szolgáltatási idő 

közeledte, azaz a befektetési időtáv rövidülése. Ilyen esetekben ugyanis célszerű a magasabb 

formázott: Sorkizárt

törölt: i tartalékba átvezetett, és onnan havonta folyósított járadékok 
finanszírozására külön 

törölt: vezet be.
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kockázatú portfólióban elért nyereség realizálása, és az alacsonyabb kockázatú portfólióval járó 

kevesebb, de biztosabb hozamok választása. 

4.2.2. A pénztártagnak a Pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási 

igényéről. A Pénztár a portfólióváltást a pénztártag nyilatkozatában meghatározott 

fordulónapot követő 8 munkanapon belül hajtja végre. A pénztártag portfólióváltási igénye az 

előző portfólióváltástól számított 3 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot 

megelőző 10. munkanapig be kell nyújtani. Amennyiben a pénztártag portfólióváltási 

nyilatkozata az általa megjelölt fordulónapot megelőző 10 munkanapon belül érkezik be a 

Pénztárba, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. 

Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, akkor a Pénztár fordulónapként a 

nyilatkozat kézhezvételét követő 10. munkanapot tekinti. 

4.2.3. Portfólióváltásra vonatkozó igény kizárólag a Pénztár által erre a célra rendszeresített, 

eredetiben kitöltött formanyomtatványon jelenthető be. A formanyomtatványt a Pénztár 

honlapján (www.hnyp.hu) hozzáférhetővé teszi. A kitöltött formanyomtatványt postai úton 

(1397 Budapest, Pf.: 528.), vagy személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán (1135 Budapest, 

Aba utca 4.) kell leadni.  

4.2.4. Amennyiben a nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg 

meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe, a 

nyugdíjszolgáltatási igény bejelentésével egyidejűleg a tag a szolgáltatás igénylésére 

rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozhat arról, hogy a szolgáltatási igény teljesítését 

követően fennmaradó megtakarítását és jövőbeni befizetéseit mely portfólióban kívánja tagsági 

jogviszonya megszűnéséig elhelyezni. Amennyiben a tag nem rendelkezik a 

nyugdíjszolgáltatási igény bejelentésekor portfólióváltási szándékáról, a fennmaradó 

megtakarítása és a jövőbeni befizetései a bejelentésekori portfóliójában kerülnek befektetésre, 

a tagot a továbbiakban nem illeti meg a portfólióváltás joga.  

4.2.5. A portfólióválasztási kérelmek beérkezési időpontjának a Pénztár által a 

formanyomtatványra helyezett iktatás dátumát kell tekinteni. Csak azok a nyilatkozatok 

tekinthetők átvettnek, amelyek a Pénztár irattárában fellelhetők, illetve amelynek Pénztár által 

történt átvételét a pénztártag dokumentummal (tértivevény vagy a Pénztár írásos átvételi 

elismerése) igazolni tudja.  

4.2.6. Egyidőben benyújtott portfólióváltás és kifizetés igény esetén a kifizetés igény 

elsőbbséget élvez, és ebben az esetben a portfólióváltás igény elutasításra kerül. Amennyiben 

a portfólióváltási igényét a tag továbbra is fenntartja, kérelmét meg kell ismételnie, és az új 

nyilatkozat alapján a Pénztár a pénztártagot átsorolja. 

törölt: 4

törölt: 5

http://www.hnyp.hu/
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4.2.7. Amennyiben a Pénztárhoz ugyanazon fordulónapra két különböző tartalmú, 

portfólióváltásra vonatkozó nyilatkozat érkezik, a Pénztár a pénztártag beérkezési dátum 

szerinti későbbi rendelkezése szerint jár el.  

4.2.8. Amennyiben a pénztártag a formanyomtatványon portfóliót nem jelöl meg, vagy 

ugyanazt a portfóliót jelöli meg, amelybe az egyéni számláján lévő összeg el van helyezve, 

választása olvashatatlan, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz, nyilatkozatát nem írja alá, 

pénztártag egyéni számlakövetelésének megfelelő összeg az utolsó érvényes választása illetve 

besorolása szerinti portfólióban marad.  

4.2.9. A Pénztár a tag részére a beérkezett portfólióváltási igényről legkésőbb a váltás 

fordulónapját követő 10. napig postai úton – tartalmilag és formailag helyesen kitöltött 

formanyomtatvány esetén - visszaigazolást, hibás, vagy aláírással nem hitelesített 

formanyomtatvány esetén elutasító értesítést küld.  

4.2.10. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között 

nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat az egyéni számlán 

lévő egyenlegének befektetése céljából. 

 4.2.11. A Pénztár felhívja a tagok figyelmét arra, hogy a portfóliók közötti választás a tagok 

felelőssége, amelyet az ismertetett kockázatok figyelembe vételével – különösen életkoruk, 

kockázatviselési hajlandóságuk és jövőbeni várakozásuk alapján –tegyenek meg. A választható 

portfóliós rendszer működése során vállalt befektetési kockázatok viselése kizárólag a tagot 

terheli, pénztári (partner) kockázatokat csökkentő védelmi rendszerek (pl. OBA, BEVA) nem 

állnak rendelkezésre. A Pénztár felhívja továbbá a tagok figyelmét arra, hogy a pénztári 

megtakarításhoz csak jogszabályokban meghatározott idő után juthatnak. 

 

4.3. A portfólióváltás felelősségi szabályai  

 4.3.1. A pénztártag kötelessége:  

 egyedi portfólióváltás esetén a portfólióválasztásra vonatkozó nyomtatványok 

hiánytalan, olvasható, tartalmilag és formailag helyes kitöltése és a Pénztár címére 

határidőben történő visszajuttatása, 

 a Pénztár által küldött visszaigazolások áttekintése, ellenőrzése, esetleges 

észrevételeinek közlése a Pénztárral a kézhezvételt követő 15 napon belül,  

 gondoskodni arról, hogy érvényes lakcíme és levelezési címe a változást követő 5 

napon belül a Pénztárnál írásban bejelentésre kerüljön.  

törölt: 6

törölt: 7

törölt: 8

törölt: 9

törölt: 0
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Amennyiben a pénztártag ezeket elmulasztja, a Pénztár nem köteles a pénztártag eredeti 

szándékának megfelelő portfólióválasztást utólagosan átvezetni, és mentesül az ezzel 

összefüggő kártérítési kötelezettség alól.  

4.3.2. A Pénztár kötelessége:  

 a Pénztár ügyfélszolgálatát, helyi megbízottjait folyamatosan tájékoztatni a 

választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, 

továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről,  

 a pénztártagnak a portfólióválasztásra, portfólióváltásra vonatkozó tartalmilag és 

formailag helyes igényét a jelen szabályzat szerint teljesíteni, 

 a tag portfólióválasztással / váltással kapcsolatos panaszigényét kivizsgáltatni, és 

jogos reklamáció esetén a tag egyéni számláját ért esetleges veszteség alapján 

kártalanítani. 

5. A rendszer működési feltételei  

5.1. Analitikus nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

A Pénztár olyan nyilvántartásokat vezet, amely a választható portfóliós rendszer jogszabályok 

által előírt működtetéséhez szükséges számviteli és informatikai hátteret biztosítja.  

A Pénztár a befektetett eszközöket tartalmazó analitikus nyilvántartást és a befektetésekhez 

kapcsolódó hozambevételeket és költségeket választható portfóliónként elkülönítetten mutatja 

ki.  

5.2. Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok  

A Pénztár biztosítja a választható portfóliós rendszer követelményeinek megfelelő befektetési 

alszámlákat, és azokon keresztül az egyes választható portfóliókat elkülönítetten nyilvántartó 

számviteli hátteret.  

A pénztártagok választása szerinti befektetési portfóliók hozamának és a befektetésekkel 

kapcsolatos költségeknek pénztártagonként elkülönített nyilvántartására vonatkozó 

szabályozást, a Pénztár Elszámolóegységes Nyilvántartási Rendszer Szabályzata és a 

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzata tartalmazza.  

 

5.3. Informatikai háttér  

A Pénztár olyan informatikai háttér kialakításáról és működtetéséről gondoskodik, amely:  
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 lehetővé teszi a tagok portfólió választásának nyilvántartását, valamint a portfólió-

váltására vonatkozó tagi rendelkezések folyamatos nyomon követését,  

 biztosítja az egyes befektetési alszámlák, azokon keresztül az egyes befektetési 

portfóliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek választható 

portfóliónként történő elkülönített nyilvántartását,  

 a könyvelés számára biztosítja a választható portfóliós rendszer jogszabály szerinti 

számviteli elszámolását lehetővé tevő adatokat,  

 megfelel a jogszabályok által előírt adatbiztonsági és tartalmi előírásoknak.  

6. A választható portfóliós rendszer működtetése  

6.1.  A Pénztárba érkező nyugdíjpénztári befizetések beazonosításukig pénzforgalmi- és 

befektetési számlán, illetve lekötött betéti számlán kerülnek befektetésre. Analitikusan 

„Önkéntes Függő” portfólióként kerül kimutatásra. 

6.2.  A pénztártagok javára érkező befizetések - a pénztártagi beazonosítást követően az egyedi 

választása szerinti választható portfólióba kerülnek.  

6.3.  A Pénztárba beérkező befizetések részletes feldolgozási menetét a Pénztár Pénzkezelési 

Szabályzata tartalmazza.  

6.4.  Az egyes választható portfóliókban valamint az „Önkéntes Függő” portfólióban elért 

hozameredményeket, a befektetési tevékenység adott portfólióhoz tartozó költségeivel 

csökkentve, a Pénztár az elszámolóegység alapú nyilvántartás keretében kezeli.  

6.5.  Az egyes portfóliókra vonatkozó befektetési szabályok betartása a portfóliókezelők, a 

szabályok betartásának ellenőrzése a Pénztár és a letétkezelő feladata.  

6.6.  A Pénztár által rendelkezésre álló pénzeszközök befektetésre történő átadásának és 

befektetésből történő kivonásának részletes eljárási szabályait és a kapcsolódó adatszolgáltatás 

rendjét a Pénztár Pénzkezelési Szabályzata, valamint a portfóliókezelőkkel és a letétkezelővel 

kötött szerződések tartalmazzák.  

6.7. A Pénztár nem él a jogszabály biztosította azon lehetőséggel, miszerint a választható 

portfólióinak egymás közötti, valamint a választható portfóliók és a még nem azonosított 

befizetéseket tartalmazó függő portfólió közötti elszámolásokat értékpapír átvezetéssel 

rendezze. 
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7. A rendszer működtetéséhez és a portfólióváltáshoz kapcsolódó költségek 

meghatározása  

7.1. A rendszer általános működtetésének költségei: 

A rendszer bevezetéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztés, valamint az adminisztrációs 

költségeket a Pénztár a működési tartalékból fedezi. 

7.2. A portfólióváltáshoz kapcsolódó költségek: 

A portfólióválasztások adminisztrációs költségeinek fedezésére a Pénztár a portfóliót választó 

tagok számára – portfólióváltásonként – portfólióváltási díjat számít fel. A portfólióváltások 

kapcsán felmerülő adminisztrációs költségek, a portfóliót választó pénztártagok 

válaszleveleinek postaköltsége, a portfólióválasztó űrlapok feldolgozásával kapcsolatos 

élőmunka költség, valamint a portfólióválasztások visszaigazolásának postaköltsége címén a 

Pénztár legfeljebb az egyéni számlakövetelés egy ezrelékének megfelelő, maximum 2.000,- Ft 

összegű díjat számol fel. A pénztár a portfólióváltás költségét a portfólióváltás fordulónapjától 

számított 30 napon belül érvényesíti a tag egyéni számlájával szemben. 

A pénztártagokat a rendszer 2008. január 1-jei indulásához kötődően, illetve az első önkéntes 

portfólióválasztással kapcsolatosan költség nem terheli.  

A portfólióváltásokhoz nevesíthető portfóliókezelési többletköltség nem kapcsolható. 

8. A pénztártagok tájékoztatásának tartalma és szabályai  

8.1. A Pénztár évente, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-ig internetes honlapján 

nyilvánosságra hozza a Pénztár fedezeti tartalékának, az egyes választható portfólióknak az 

elmúlt évi, valamint 10 és 15 éves nettó és bruttó hozamrátáját és referenciaindexének 

ugyanazon időszakra vonatkozó éves hozamrátáját. A Pénztár valamennyi tájékoztatójában, 

hirdetésében a pénztár választható portfólióinak tárgyévi hozamait, és az egyes portfóliókhoz 

tartozó 10 és 15 éves átlagos hozamadatokat bemutatja 

8.2 A Pénztár a 8.1 pontban foglaltakon túlmenően eleget tesz a hatályos jogszabályokban előírt 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségének. 

8.3. A Pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak 

tárgyév végi egyenlegéről számlaértesítőt küldeni a pénztártag részére évente egy alkalommal, 

legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-áig. 

8.3.1. A számlaértesítő tartalmazza: 

a) a pénztár elérhetőségeit, 

b) a tag azonosítására szolgáló adatokat, 

formázott: Térköz Előtte:  12 pt
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c) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét, 

d) a tagdíjjellegű bevételek pénztári tartalékok közötti felosztásának tárgyévi 

arányszámait, esetleges változásait, 

e) a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más pénztárból áthozott követelést, 

elszámolóegységek nyitó darabszámát, elszámolóegységek nyitó árfolyamát, 

f) a tárgyévben beérkezett, a tag által fizetett tagdíjat, a munkáltatói hozzájárulást, 

az egyéni számlán jóváírt tagdíjjellegű bevételeket összesen, 

g) a tárgyévben beérkezett rendszeres és eseti támogatást, adományt, 

h) a tárgyévben beérkezett, egyéni számlán jóváírt, kedvezményezetti (örökösi) 

jogon áthozott követelést (jóváírt egyéb bevételek), 

i) a tárgyévben beérkezett és jóváírt egyéb bevételek (pl. átcsoportosítások) és 

ráfordítások egyenlegét, 

j) a befektetési tevékenység eredményét  

k) a választható befektetési portfólió váltási költségeit, 

l) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét (piaci értékét), elszámolóegységek 

záró darabszámát, elszámolóegységek záró árfolyamát 

m) a tag által választott befektetési portfólió(k) megnevezését, 

n) a tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam mértékét, 

o) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a 

pénztárak működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlítható 

adatok is találhatók, 

p) a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget, 

q) a tagi lekötés összegét, 

r) a tagi kölcsön tárgyév december 31-én fennálló összegét, 

s) az egyéni nyugdíjszámláról történt hozamkifizetés összegét, 

t) az egyéni nyugdíjszámláról történt tőkekifizetés összegét. 

u)  amennyiben a tag 5 éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, a 

nyugdíjba vonuláskor a tagdíjfizetés és a szolgáltatások igénybevételének 

alapszabály szerint lehetséges eseteiről, és a tájékoztatás időpontjában a tag 

részére várhatóan folyósítandó, az Öpt. 47. § (6b) bekezdése szerinti, 5 éves 

határozott tartamú, havi gyakorisággal folyósított saját járadék nagyságáról. 
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v) írásos tájékoztatást, a pénztártag által választott portfólió összetételéről, 

kockázatáról, várható teljesítményéről, valamint a többi portfólió kockázatáról, az 

esetleges portfólióváltás következményeiről, amennyiben a tag 5 éven belül eléri 

a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. 

 

Azon tételeket, amelyeknél nulla érték adódik, nem kötelező feltüntetni a számlaértesítőn. 

Amennyiben a pénztár egyéni számlára vonatkozó hozamrátát közöl a számlaértesítőben, 

akkor köteles feltüntetni a számítás módját is, amelynek alapján a tag a számlakivonaton 

szereplő adatokból azt ellenőrizni tudja. 

A tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam összege meghatározható úgy is, hogy 

a pénztár a tag egyéni nyugdíj számláján lévő tagi követelés összegét csökkenti a tag által 

fizetett tagdíj, a tag részére fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb jóváírások összegével. Ugyanilyen eljárás megfelelő alkalmazásával 

meghatározható a kedvezményezett által áthozott összeg hozamtartalma, illetve hozamnak 

nem minősülő része is. 

8.3.2. A Pénztár az elszámolóegységek árfolyamát választható portfóliónként a honlapján 

naponta közzéteszi. A Felügyelet honlapján az elszámolóegységek árfolyamára vonatkozóan 

összehasonlító adatok találhatók. A közzététellel egyidőben a Pénztárnak az 

elszámolóegységek árfolyamát be kell jelentenie és azt a Felügyelet a honlapján közzéteszi. 

8.4. A Pénztár jelen Választható Portfóliós Szabályzatát, a tájékoztató anyag aktuális változatát, 

valamint a portfólióválasztó formanyomtatványt elhelyezi internetes honlapján. A Pénztár a 

választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá az 

értékelések hozzáférhetőségéről, a tagszervezőin keresztül is tájékoztatja pénztártagjait. 

8.5. A Pénztár felhívja a tagok figyelmét, hogy a Felügyelet honlapja is tartalmaz a portfólió 

választáshoz szükséges – esetenként összehasonlító jellegű – információkat. 
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9. A rendszer bevezetésének szabályai 

9.1.  A választható portfóliós rendszer bevezetésére vonatkozó döntés a Pénztár 

Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Küldöttközgyűlés 2007. május 24-

én az 5/2007. számú határozatával döntött arról, hogy a választható portfóliós rendszer 

bevezetése 2008. január 1-jei indulónappal történik.  

9.2.     A választható portfólió bevezetésének feltételei:  

- a Küldöttközgyűlés döntése a rendszer bevezetéséről,  

- jelen Választható Portfóliós Szabályzat Küldöttközgyűlés általi elfogadása,  

- a választható portfóliós rendszer számviteli-, nyilvántartási- és informatikai 

hátterének kialakítása az indulás időpontjára, 

 

- a Pénztár Befektetési Politikájának módosítása a választható portfóliós rendszer 

követelményeinek megfelelően, 

- a Pénztár portfóliókezelőkkel és letétkezelővel kötött szerződéseinek módosítása a 

választható portfóliós rendszer követelményeinek megfelelően,   

- a tagok tájékoztatása, és a rendszer indulását megelőző egyszeri portfólió- választás 

lebonyolítása, 

- a Felügyeletnek a választható portfóliós rendszer működtetésére vonatkozó 

engedélye. 

10. Új portfólió bevezetésének, meglévő portfólió megszüntetésének, a 

rendszer szüneteltetésének és megszüntetésének szabályai   

10.1. Új portfólió bevezetésének szabályai   

10.1.1. Új portfólió(k) létrehozását az Igazgatótanács vagy a Pénztár küldötte(i) 

kezdeményezhetik. A Pénztár küldöttei akkor javasolhatják új portfólió bevezetését, ha azt a 

pénztártagok 10 %-a, vagy az összesen legalább 5 milliárd Ft számlaköveteléssel rendelkező 

tagok csoportja igényli. A tagoktól érkező igényeket a Pénztár összesíti. Amennyiben a 

bevezetéshez szükséges feltételek teljesülnek, a Pénztár Igazgatótanácsa az új portfólió 

bevezetésének kérdését a soron következő Küldöttközgyűlés napirendjére tűzi. Új portfólió 

bevezetéséről a Küldöttközgyűlés határoz.  

10.1.2. A portfólió befektetési politikáját, eszközstruktúráját a Pénztár portfóliókezelőjének és 

a Pénztár befektetéseinek felügyeletével megbízott tisztségviselőjének közreműködésével a 
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Pénztár ügyvezetője készíti elő. Az új portfólió létrehozásáról, továbbá annak leírásáról, hogy 

milyen életkorú és kockázatvállalási hajlandóságú tagok részére ajánlja a Pénztár az adott 

portfóliót, az Igazgatótanács előterjesztése alapján a Küldöttközgyűlés dönt. A befektetési 

politikának az új portfólióra vonatkozó szabályokkal való módosításáról az Igazgatótanács 

határoz. 10.1.3. Új portfólió bevezetéséhez kapcsolódó portfólióváltás alkalmával az új 

portfóliót választó tagokkal szemben a Pénztár nem számol fel költséget.  

10.2. Meglévő portfólió megszüntetésének szabályai  

10.2.1. Portfólió megszüntetését az Igazgatótanács kezdeményezheti, amennyiben az adott 

portfólióban nyilvántartott vagyon értéke egy éves időtartamon átlagosan 500 millió Ft alá 

csökken. Az Igazgatótanács előterjesztése alapján a Pénztár Küldöttközgyűlése dönt a portfólió 

megszüntetéséről. A portfólió megszüntetésének fordulónapja december 31. lehet.  

10.2.2. Portfólió megszüntetésekor a vagyonukat abba fektető pénztártagokat a Pénztár értesíti, 

felkínálva a fennmaradó portfóliók közötti választás lehetőségét. Amennyiben az így 

tájékoztatott pénztártag nem választ portfóliót, a Pénztár a kiegyensúlyozott portfólióba helyezi 

át vagyonát. Portfólió megszüntetéséből eredő kényszerű portfólióváltás esetén a Pénztár nem 

számol fel költséget.  

10.2.3. A kiegyensúlyozott portfólió nem szüntethető meg. 

10.3. A választható portfóliós rendszer szüneteltetésének szabályai   

10.3.1. A választható portfóliós rendszer szüneteltetésére rendkívüli körülmények között 

kerülhet sor. Ilyen rendkívüli körülménynek minősül az, ha a kiegyensúlyozott portfólión kívüli 

portfóliókban lévő pénztártagok teljes pénztártagsághoz viszonyított aránya átlagosan 5 % alá, 

vagy az ugyanezen portfóliókban nyilvántartott összes vagyon értéke átlagosan 500 millió Ft 

alá csökken egy éves időtartamban. A szüneteltetés jelen pontban meghatározott feltételének 

bekövetkezése esetén a szüneteltetésről a Pénztár Igazgatótanácsa dönt. 

10.3.2. A választható portfóliós rendszer szüneteltetése azt jelenti, hogy a Pénztár átmenetileg 

nem teszi lehetővé tagjai számára a portfólióváltást, továbbá a portfólióválasztást. Az új 

belépők a kiegyensúlyozott portfólióba kerülnek. A portfoliókból a tagsági viszony 

megszűnésével kapcsolatos pénzkivonást azonban korlátozni nem lehet.  

10.3.3. A rendszer szüneteltetése a következő Küldöttközgyűlés időpontjáig tart, ahol a Pénztár 

Igazgatótanácsa beszámol a rendszer szüneteltetését kiváltó indokokról, és a Küldöttközgyűlés 

a következő határozatok egyikét hozza:  

- a választható portfóliós rendszer működtetését megszünteti,  
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- a választható portfóliós rendszer működését az új helyzetnek megfelelően átalakítja,  

- a választható portfóliós rendszer működését visszaállítja.  

10.4. A választható portfóliós rendszer megszüntetésének szabályai   

10.4.1. A választható portfóliós rendszer megszüntetésére rendkívüli körülmények között 

kerülhet sor. Ilyen rendkívüli helyzetnek minősül, ha a kiegyensúlyozott portfólión kívüli 

portfóliókban lévő tagok teljes pénztártagsághoz viszonyított aránya átlagosan 5 % alá, vagy az 

ugyanezen portfóliókban nyilvántartott összes vagyon értéke átlagosan 500 millió Ft alá 

csökken egy éves időtartamban.  

10.4.2. A választható portfóliós rendszer megszüntetésének a 10.4.1. pontban meghatározott 

feltételeinek bekövetkezése esetén a Pénztár Igazgatótanácsa a kérdést a soron következő 

Küldöttközgyűlés napirendjére tűzi. A rendszer megszüntetéséről és annak módjáról a 

Küldöttközgyűlés dönt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. napirendi pont 

 

 
 

 

 

A 2018. évi küldött és pótküldött választás kiírása 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. napirendi pont 

 

 
 

 

 

Tájékoztató a bankkártyával történő tagi befizetés 

bevezetéséről 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. napirendi pont 

 

 
 

 

 

Egyéb kérdések 

 
 

 


