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VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓ RENDSZER (VPR) AZ ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBAN 

2015. április 1-től az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként Ön döntheti el, hogy három különböző 
portfólió közül melyikbe fekteti megtakarítását. 

 

A pénztártagok az alábbi három befektetési konstrukció közül választhatnak (rövid bemutatás) 

Kiszámítható portfólió Bázis portfólió Lendület portfólió 

Magas állampapíraránnyal 
rendelkező, alacsony kockázatú, 
rövid futamidejű portfólió. 

A jelenlegi fedezeti tartalékkal 
azonos kockázati szintű portfólió. 

Magasabb részvényaránnyal és 
magasabb kockázattal rendelkező 
portfólió, hosszabb futamidő. 

A három választható portfólióban szereplő instrumentumokat az alábbi indexeken keresztül ismerhetjük meg 
a legjobban: 

 A MAX index az egy évnél hosszabb futamidejű magyar állampapírok piaci volumennel súlyozott 
hozamindexe. 

 Az RMAX index 3-12 hónap közötti futamidejű magyar állampapírok árfolyamának változását 
mutatja. 

 A MAXC index 3 hónapnál hosszabb futamidejű magyar állampapírok árfolyamának változását 
mutatja. 

 A BIX index a hazai ingatlan befektetési alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékének átlagos 
árfolyam-alakulását bemutató, az alapok méretével súlyozott indexe. 

 A BUX index a Budapesti Értéktőzsde leglikvidebb magyar tőzsdei részvényeknek a kibocsátási 
volumennel súlyozott indexe. 

 A CETOP20 index a közép-európai régió 20 legjelentősebb részvényeinek árfolyamváltozását 
mutatja. 

 A DJEU50 index az 50 legfontosabb európai fejlett piaci részvény tőkepiaci kapitalizációjával 
súlyozott indexe. 

 Az MSCI World index a globális nemzetközi, a világ fejlett piacainak részvényeit tartalmazza. 

 

A választható portfóliók részletes bemutatása 

Kiszámítható portfólió 

A Nyugdíjpénztár a portfólió 95%-át összevontan nagyon alacsony 
kockázatú magyar állampapírba és olyan értékpapírba kívánja 
fektetni, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam 
készfizető kezességet vállal, oly módon, hogy kisebb részt 1 éven 
belüli lejáratú, nagyobb súlyban pedig hosszú távú állampapírba. 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az alacsony kockázat 
alacsonyabb hozamot is ígér a portfóliót választók számára. A 
portfólióban nem cél az, hogy a Vagyonkezelő betéti számlán tartson 
magasabb arányú összeget, azonban lehetőség van arra, hogy megfelelő kamat esetén a Vagyonkezelő 
betétet kössön le. 

 

Kinek ajánlott? Akik alacsony kockázatot kívánnak vállalni, vagy rövidebb futamidőben gondolkodnak. 

Futamidő: Az átlagos hátralévő futamidő 3-3,3 év, vagyis azoknak érdemes választani, akik 5 éven belül 
szeretnék kivenni a megtakarításukat. 

 

Kockázati szint: A portfólió kockázati szintje nagyon 
alacsony, többségében magyar állampapírt tartalmaz, 
azonban alacsony hozamot is ígér. 

 

Kiszámítható portfólió referenciaindexe: 

Index Arány a portfólióban 

MAX index 65% 

RMAX index 35% 
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Bázis portfólió 

A portfólió egy közepes kockázatú, inkább konzervatív befektetési 
összetételt képvisel. Ez a portfólió megfelel a Nyugdíjpénztár elmúlt 
években a teljes fedezeti portfólióra használt irányelveinek, és az 
inflációhoz képest nagyon kedvező hozamot termelt az elmúlt években. 
A portfólió célarány szerint 75%-ban összevontan magyar állampapírt 
és olyan értékpapírt tartalmaz, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal, kisebb 
részben 1 éven belüli, nagyobb részben hosszú távú állampapírokat, amelyek az alacsony kockázatú 
instrumentumokat képviselik. A Vagyonkezelőnek itt is megvan a lehetősége arra, hogy megfelelő kamat 
esetén lekötött betétet válasszon, de a portfóliónak itt sem célja a pénzeszközök folyószámlán tartása. 
A portfólió kockázati szintjét az összesen 12,25% részvény növeli, melyből 2% magyar részvény, melynek 
referenciaindexe a BUX index, 4% tengeren túli részvény, 3,5% európai részvény és 2,75% közép-kelet 
európai részvény. 
A Nyugdíjpénztár nem támogatja a direkt ingatlanvásárlást, mint befektetést, azonban az ingatlanban rejlő 
értéknövekményt szeretné kihasználni a pénztártagok számára, ezért a portfólió 6,75% ingatlan befektetési 
jegyet tartalmaz, melynek kockázati szintje jelenleg közepes, hiszen az ingatlanok mellett jelentős 
állampapír-állományt is tartalmaz. 
A portfólió kockázatát kismértékben növeli az 1% kockázati tőkealapjegy, amelytől a Pénztár a BUX 
indexnek megfelelő teljesítményt várja el. 
A Vagyonkezelő dönthet úgy, hogy a nem forintban kibocsátott eszközöket határidős ügyletekkel fedezi, 
csökkentve a devizakockázatot. 
 

Kinek ajánlott? Akik nyitottak közepes kockázatot vállalni, vagy középtávú futamidőben gondolkodnak. 

 

Futamidő: Azoknak ajánljuk, akik 10 éven belül szeretnék kivenni a megtakarításukat, vagy ennél hosszabb 
távú befektetésben gondolkodnak, azonban konzervatív, közepes kockázatvállalási attitűddel rendelkeznek. 

 

Kockázati szint: A portfólió kockázati szintje közepes, hiszen többségében magyar állampapírt tartalmaz, 
kismértékben magasabb kockázatú részvényt, illetve 6,75%-ban ingatlanalapot, melynek kockázati szintje 
közepes, hiszen jelentős állampapírhányadot tartalmaz.  

 

Bázis portfólió referenciaindexe: 

Index Arány a portfólióban 

MAX index 50% 

RMAX index 30% 

BUX index 3% 

MSCI World index 4% 

DJEU50 index 3,5% 

CETOP 20 index 2,75% 

BIX index 6,75% 

 

Lendület portfólió 
A portfólió a magasabb hozam reményében magasabb kockázatot is 
hordoz magában, hiszen a portfólió összevontan 55% magyar állampapírt 
és olyan értékpapírt tartalmaz, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal, összevontan 
20 százalékponttal kevesebbet, mint a „Bázis” portfólió. A Vagyonkezelő – 
az előző két portfólióhoz hasonlóan -, megfelelő kamat esetén, köthet le 
betéteket, azonban itt sem cél a pénzeszközök folyószámlán tartása. 
A portfólió kockázati szintjét, és egyben a hozam iránti elvárást is növeli 4% magyar részvény, illetve 
összesen 26% külföldi részvény (12% tengeren túli részvény, 12% európai részvény és 2% közép-kelet 
európai részvény). A portfólió kockázatát kismértékben növeli az 1% kockázati tőkealapjegy, amelytől a 
Pénztár ebben a portfólióban is a BUX indexnek megfelelő teljesítményt várja el. 
A portfólió 9% ingatlan befektetési jegyet tartalmaz, melynek kockázati szintje jelenleg közepes, hiszen az 
ingatlanok mellett jelentős állampapír-állományt is tartalmaz. 

Célarány 
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A Vagyonkezelő itt is dönthet úgy, hogy a nem forintban kibocsátott eszközöket határidős ügyletekkel fedezi, 
csökkentve a devizakockázatot. 
 

Kinek ajánlott? Akik tudatosan vállalnak magasabb kockázatot, vagy hosszú távon gondolkodnak. 

 

Futamidő: Azoknak ajánlott, akik 10 évnél hosszabb megtakarításban gondolkodnak. 

 

Kockázati szint: A portfólió kockázati szintje magas, hiszen benchmark szinten 31% részvényt, 60% 
magyar állampapírt, illetve 9% ingatlanalapot tartalmaz.  

 

Lendület portfólió referenciaindexe: 

Index Arány a portfólióban 

MAXC index 60% 

BUX index 5% 

MSCI World index 12% 

DJEU50 index 12% 

CETOP 20 index 2% 

BIX index 9% 

 

 

Gyakorlati információk 

 Leggyakrabban 3 havonta lehet portfóliót váltani, az erre a célra készített nyomtatvány kitöltésével és a 
Nyugdíjpénztárhoz történő beküldésével. 

 A pénztártag egy időpontban csak egy portfóliót választhat számlaegyenlege befektetése céljából, 
vagyis a megtakarítását nem oszthatja meg a portfóliók között. 

 Választáskor a pénztártag meghatározhatja a fordulónapot, amellyel át kíván térni a más összetételű 
befektetéshez. Az igényt legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Az 
átsorolás a fordulónappal, mint értéknappal történik meg. Amennyiben a pénztártag 10 munkanapon 
belüli fordulónapot jelöl meg, a Pénztár ebben az esetben is a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti 
fordulónapnak. Ha a tag nem határozza meg a fordulónapot, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. 
munkanapot tekinti fordulónapnak. A Nyugdíjpénztár az érvényes portfólió-váltást a fordulónapot követő 
20 munkanapon belül postai úton visszaigazolja. A beérkezés időpontjának a Pénztár által a 
formanyomtatványra helyezett iktatás dátumát kell tekinteni.  

 Az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetelés egy 
ezreléke, ami azonban nem lehet magasabb 2.000 forintnál. A rendszer indulását követő első portfólió-
választás a tag számára díjmentes. 

Mit kell Önnek tenni belépéskor? 

A belépési nyilatkozaton kell megjelölni a választott portfóliót, amennyiben ez nem történik meg, akkor a 
megtakarítás a Bázis portfólióban kerül befektetésre.  

 

Mit kell Önnek tenni későbbi portfólióváltáskor? 

A Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható Portfólió-váltási nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni, és eljuttatni a 
Nyugdíjpénztár címére, vagy leadni az Erste Bank Hungary Zrt. bármely fiókjában. 

 

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár az MNB H-EN-IV-9/2015 számú határozata alapján működteti 
Választható portfólió rendszerét, melynek szabályzatát, részletes leírását és egyéb dokumentumokat a 
www.erstenyugdijpenztar.hu honlapon teszi közzé. 

 
Jelen dokumentum olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaz, amelyeket a dokumentum készítői 
megbízhatónak és fontosnak tartanak, mindazonáltal a tájékoztatásban rögzítettek teljességével és pontosságával 
kapcsolatban az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár semmilyen felelősséget nem vállal, az elemzésekkel és 
tájékoztatásokkal kapcsolatosan közvetetten sem tehető felelőssé. A tájékoztatásokban, a Befektetési Irányelvekben, 
Befektetési Politikában, valamint a jelen tájékoztatóban szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a 
gazdasági és piaci viszonyok változása közvetlenül és közvetetten is hatással lehet. 

Célarány 

http://www.erstenyugdijpenztar.hu/

