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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
A) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap alapítása 

A 2010. december 22. napján hatályba lépett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad 
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. 
törvény által jött létre a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: „Alap”, vagy „NYRAA”). A 
Törvény meghatározza az Alap szervezetét, ennek értelmében az alap legfőbb döntéshozó szerve az Alap 
Irányító Testülete, mely öt tagból áll. Az elnököt és egy további tagot az államháztartásért felelős miniszter, 
további egy-egy tagját a szociálpolitikáért- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint a kormányzati 
tevékenységért felelős miniszter jelöli ki. A Testület tagja továbbá a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője. Az elnök és a tagok kijelölése határozatlan időre szól, tiszteletdíjra, 
költségtérítésre vagy más juttatásra nem jogosultak. A Testület elnökének és tagjainak megbízatása 
megszűnik, amennyiben megbízatását 90 napon túl nem képes ellátni, a kijelölő visszahívja, a 
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője kivételével a tag lemond vagy a 
tag halálával. 
 

B) Az értékpapírok átvétele és a magánnyugdíjpénztári elszámolások 
A magánnyugdíjpénztári vagyon átvételét az ÁKK Zrt. oldaláról több hónapos előkészület előzte meg. Ennek 
során 2011. március 16-án az ÁKK Zrt. vezérigazgatója levélben kérte a nyugdíjpénztárakat, hogy lehetőség 
szerint likvid eszközökbe és készpénzbe fektessék be újra a pénztárak bevételeit az átadás időpontjáig. 
2011. május 6-án az ÁKK Zrt. Vagyonkezelési Főosztálya szintén levélben kérte a pénztárakat, hogy 
előzetesen küldjék meg részére az átadni kívánt eszközportfolió adatait, annak érdekében, hogy az átadás-
átvétel zökkenőmentesen lebonyolódhasson. Az átadás-átvétel megkezdésének időpontjára az ÁKK Zrt. 
kialakította az átadás-átvétel lebonyolításához szükséges jogi és informatikai hátteret, így az eszközportfolió 
átvétele a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően zajlott le. A portfolió előzetes átvizsgálása során 
bebizonyosodott, hogy az AXA Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott és Növekedési portfoliója terhére 5 
tételben 3 különféle, olyan tulajdonságokkal rendelkező eszközt szándékozott átadni, illetve adott át, 
amelyek nem feleltek meg a 87/2011. (05.31.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek. Az ezzel 
kapcsolatos aggályait az ÁKK Zrt. haladéktalanul jelezte az AXA Magánnyugdíjpénztár felé, majd 2011. 
június 16-án kelt levelében a PSZÁF felé is. Az érintett eszközök átadásától a pénztár eltekintett és az 
eszközök ellenértékét készpénzben utalta át 2011. október 25-én.  
A pénztárak által jelzett reálhozam és tagdíj kiegészítésekkel kapcsolatos igényeket az ÁKK Zrt. 2011. július 
és augusztus hónapban mindösszesen 233,2 milliárd forint értékében teljesítette. Reálhozam és tagdíj 
kiegészítésekkel, valamint az átadott tagi vagyonnal kapcsolatos egyéb korrekciók címén a pénztárak 2011. 
december 31-ig több alkalommal nyújtottak be igényeket az ÁKK Zrt. felé, mely igények elszámolása 2012. 
március 31-ig megtörtént.  

 
C) Állampapír bevonások 

Az Alap a vagyonát képező,- a magánnyugdíjpénztáraktól átvett- a magyar állam által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak (a továbbiakban: állampapírok) a bevonandó állományát a 
magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben számolja 
el az Alap könyveiben. 
 
Az Alap a vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadósság csökkentésére 
fordítandó részt az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el, mely keletkezhet: 

- az értékesítés ellenében kapott állampapírnak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő 
átadásakor, 

- az államadósságnak minősülő – harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor. 
A magánnyugdíjpénztáraktól és a Pénztárak Garancia Alapjától (PGA) átvett, a magyar állam által kibocsátott 
állampapírok kevés kivételtől eltekintve ellentételezés nélkül átadásra kerültek a magyar állam részére. Ilyen – 
kis összegű – kivételt jelentettek a D110608 és D110615 jelű diszkont kincstárjegyek és a B110627K99 jelű 
deviza államkötvény, ezek ugyanis még az átvételi folyamat lezárulása és így az államnak történő átadás 
időpontja előtt lejártak, azaz az Alapnak tőkebevétele származott ezen állampapírok törlesztéséből. 
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A magánnyugdíjpénztáraktól átvett összesen 1.125.219.060.000 Ft névértékű forint államkötvények 2011. június 
17-i értéknappal kerültek átadásra és az állam által bevonásra. A magánnyugdíjpénztáraktól átvett összesen 
229.613.640.000 Ft névértékű diszkont kincstárjegyekből 1.052.600.000 Ft névértékű járt le az Alapnál, és 
összesen 228.561.040.000 Ft névértékű diszkont kincstárjegy került az állam részére átadásra és 2011. június 
15-i értéknappal az állam által bevonásra. A diszkont kincstárjegyek bevonása az államadósság-nyilvántartás 
szabályai alapján 217.524.973.396 Ft-tal csökkentették az államadósságot, az államkötvények esetében a teljes 
névértékes állománnyal csökkent a kimutatott államadósság. 
 
A magánnyugdíjpénztáraktól átvett összesen 7.425.000 EUR névértékű deviza államkötvények közül a 947.000 
EUR névértékű B110627K99 jelű kötvény még az állam részére történő átadás előtt az Alapnál lejárt. A további, 
összesen 6.478.000 EUR névértékű devizakötvény átadása és bevonása azok lebonyolításának technikai 
időszükséglete miatt különböző időpontokban történt meg. A B111028K04 jelű, 3.362.000 EUR névértékű 
devizakötvény bevonása 2011. július 1-jével történt meg, míg a B121102K05 jelű, 3.116.000 EUR névértékű 
devizakötvény bevonására 2011. július 21-ével került sor. E két devizakötvény bevonása 1.745.529.080 forinttal 
csökkentette az államadósságot. 
 
A Pénztárak Garancia Alapjától átvett összesen 8.032.700.000 Ft névértékű forint államkötvények és összesen 
1.706.250.000 névértékű diszkont kincstárjegyek 2011. július 25-i értéknappal kerültek az állam által bevonásra. 
A diszkont kincstárjegyek bevonása a nyilvántartás szabályai alapján összesen 1.619.244.011 Ft-tal 
csökkentette az államadósságot, az államkötvények esetében a teljes névértékes állománnyal csökkent a 
kimutatott államadósság. 
 
2011. december 23-ával, miután az Alapot terhelő költségvetési befizetés fedezete már rendelkezésre állt, az 
államadósság csökkentése céljából eszközcserére került sor az Alap és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) között: 
az Alap a tulajdonában lévő forint jelzálogpapírokat az MNB-nél lévő forint államkötvényekre cserélte. Ezáltal 
újabb körben az Alap vagyonába került összesen 52.967.570.000 Ft névértékű magyar államkötvény, mely a 
korábbi esetekhez hasonlóan térítésmentesen átadásra került az állam részére bevonás céljából. A bevonás 
értéknapja 2011. december 29. volt, a bevonás az államadósságot a bevont államkötvények névértékének 
összegével csökkentette. 
 

D) Az induló átértékelés elszámolása 
Az Alap részére átadott eszközök nyitóállományának piaci átértékelése során 70 millió forint került 
elszámolásra a magánnyugdíjpénztárak által megadott értékhez képest. 
 

E) A Transition Manager tevékenysége 
Az Alap Irányító Testülete 2011. május 16-án felkérte az ÁKK Zrt-t, hogy működjön közre az Alap oldalán 
eljáró Transition Manager kiválasztásában. Az ÁKK Zrt. 2011. június 27-én pályázatot írt ki a Transition 
Manager pozícióra, illetve az alábbi feladatok ellátására: 
 
Az értékesítési folyamat megszervezése és lebonyolítása ezen belül: 

 a likvidálás direkt és indirekt költségeinek előrejelzése, 
 a likvidálással kapcsolatos direkt és indirekt költségek optimalizálása. 
Portfolióvédelmi stratégiák kialakítása és implementálása ezen belül: 
 a portfolió egyes elemeinek likvidálási árának meghatározása, 
 a portfolió átvilágítása, a portfolió jogi és üzleti kockázatainak feltárása. 
 
A pályázat lefolytatása után az Alap Irányító Testülete a Goldman Sachs International-t (GSI) választotta a 
Transition Manager pozíció betöltésére. Az ÁKK Zrt. 2011. augusztus 18-án kötött keretszerződést a GSI-vel 
a feladatok ellátására.  

 
F) Az Irányító Testület működése 

Az Irányító Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseinek 
előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Testület ülését az elnök köteles 
összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy ha az elnököt, tagot kijelölő miniszter kezdeményezi. A Testület 
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ülésein tanácskozási joggal részt vehet az ÁKK Zrt. vezetője vagy az általa kijelölt személy. A Testület 
határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A Testület döntéseit az összes tag többségének 
szavazatával hozza. A Testület tagjai személyesen kötelesek eljárni. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik 
személlyel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt a Testület elnöke képviseli. Az Irányító 
Testület működésére további szabályokat ír elő a 87/2011. (05.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
„Rendelet”). A Rendelet 6.§-a szerint a Testület szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. A 
Testület bármely tagja javasolhat napirendi pontot, melyet a Testület érdemben megtárgyal. A Testület 
üléseiről összefoglaló készül, mely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, az 
ülésen tárgyalt írásbeli előterjesztések címét és az előterjesztő megjelölését, a hozzászólók nevét, 
hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát, a testületi döntés lényegét, 
valamint a Testület tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetve egyet nem értését. A Testület 
működésével kapcsolatos titkársági teendőket az ÁKK Zrt. látja el. A Testület a jogszabályokban nem 
szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján működik, amelyet maga határoz meg. 
2011. során az Irányító Testület 12 alkalommal tartott ülést, továbbá 3 alkalommal ülésen kívüli 
határozathozatalra került sor, melyek során összesen 52 határozatot hozott. 

 
G) A vagyongazdálkodás mechanizmusa 

Az Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap vagyongazdálkodását az Alap Irányító Testülete felügyeli. Az 
elfogadott Értékesítési Stratégiával, valamint az Irányító Testület által hozott eseti döntésekkel összhangban 
az ÁKK Zrt. Piaci Bizottsága jelöli ki az értékesítendő értékpapírokat illetve értékpapír csoportokat, míg az 
értékesítési tranzakciókat az ÁKK Zrt. Vagyonkezelési Főosztálya hajtja végre összhangban a Piaci 
Bizottság ülésein rögzített jegyzőkönyvekben foglaltakkal.  
Az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket az ÁKK Zrt. Üzletszabályzata és vonatkozó Ügyviteli 
Szabályzatai, valamint az Alap és az ÁKK Zrt között 2011. május 31-én létrejött szerződés szabályozzák.  

 
H) A letétkezelők tevékenysége 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap eszközeivel kapcsolatos letétkezelői szolgáltatások 
elvégzésével a hazai értékpapírok tekintetében az ÁKK Zrt. letétkezelőjét, a KELER Zrt.-t bízta meg, míg a 
külföldi értékpapírokkal kapcsolatos letétkezelői tevékenységekkel – meghívásos pályázat lebonyolítása 
után – az Unicredit Bank Hungary Zrt. bízta meg. A letétkezelők a velük kialakított szerződések alapján: 

- elkülönítetten vezetik az Alap összevont értékpapír számláját és lebonyolítják a befektetésekhez 
kapcsolódó pénzforgalmakat 

- ellátják a letéti őrzéssel, az értékpapír-ügyletekkel kapcsolatos teendőket valamint az értékpapírok 
hozamainak (kamatok, osztalékok, lejáratok) elszámolását  

- külön felhatalmazás alapján eljár(hat)nak a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap tulajdonosi jogai 
gyakorlásának biztosítása érdekében a letétkezelt értékpapírok vonatkozásában. 

 
I) A havi piaci értékalakulások éves együttes eredményei 

Az átvett eszközök a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19. ) Korm. rendelet 20/B. §. (6) 
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint átértékelésre kerültek. Ezen átértékelés éves együttes eredménye -
183 085 millió forint. 
 

J) A piaci műveletek éves együttes eredményei 
A 2011-es év során értékesítésre került 607,6 milliárd forint átvételi értékű értékpapír. Az ügyleteken elért 
összbevétel 589,2 milliárd forint volt. 
Az Alap Irányító Testülete a portfólió értékének védelme érdekében 2011. november 8-i értéknappal az OTP 
Zártkörű Intézményi Részvény Alap II., III., illetve IV. befektetési alapok visszaváltása és a mögöttes 
eszközeinek megvásárlása mellett döntött. A folyamat eredményeképpen 173,6 milliárd forint átvételi értékű, 
139,7 milliárd forint piaci értékű befektetési jegy visszaváltása történt meg a mögöttes eszközök egyidejű 
megvásárlása mellett. Az eszközvásárlásra fordított teljes összeg 134,3 milliárd forint volt. 
2011. december 23-án az Alap kezelőjeként az ÁKK Zrt. megállapodott a Magyar Nemzeti Bankkal, hogy a 
forintban denominált (FHB Bank és OTP Jelzálogbank által kibocsátott) hazai jelzálogkötvény portfólióját 
elcseréli egy azonos piaci értékű hazai állampapír portfólióra. Az elcserélt jelzálogkötvények átvételi értéke 
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58,8 milliárd forint volt, piaci értékük 53,7 milliárd forintot tett ki. A cserét megelőzően a jelzálogpapírokból 
befolyt mintegy 4,1 milliárd forint kamat, így a papírokból származó teljes bevétel az időszak folyamán 57,8 
milliárd forint volt. 

 
K) Az értékpapír hasznosítások felhasználásai 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap a 2010. évi CLIV számú törvény és a végrehajtásáról szóló 
87/2011. (05.31.) Korm. rendelet értelmében az Alap eszközei kizárólag a törvényben meghatározott célokra 
használhatóak fel, azaz a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek és a Központi Költségvetésnek törvényben 
meghatározott előirányzatának javára történő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalépő tagi 
kifizetésekre, beazonosított függő tételek miatti visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megelőlegezési 
kölcsön törlesztésére, és az eszközökből fakadó kockázatok kezelésére. 
Ennek szellemében az Alap által az ÁKK Zrt-nek átadásra, az ÁKK Zrt. által pedig bevonásra került június 
15-i és 17-i értéknappal 1 353 780 100 000 forint névértékű hazai állampapír. A Pénztárak Garancia 
Alapjától átvett állampapírok, valamint az euróban denominált hazai állampapírok bevonására júliusban 
került sor. Július 1-én 3 362 000 euró, július 21-én 3 116 000 euró, július 25-én pedig 9 738 950 000 forint 
névértékű papír került bevonásra az ÁKK Zrt. által. 
2011. december 23-án az Alap illetve a Magyar Nemzeti Bank értékpapír-csere ügylete révén a 
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap tulajdonába került további 52 967 570 000 forint névértékű hazai 
állampapír, melyek bevonására 2011.december 29-én került sor. 
A 2011-es év során az Alapba befolyt 8,9 milliárd forint értékpapír lejáratokból, 5,6 milliárd forint 
osztalékokból, illetve 10 milliárd forint kamatokból. 
A tagi reálhozam kifizetésekre, valamint függő és egyéb tételek miatti visszafizetésekre az Alap 2011-ben 
231,6 milliárd forintot fordított. 
2011. december 31-ig az Alap három részletben teljesítette a jogszabályban előírt befizetési kötelezettségét 
a Központi Költségvetés, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. Az első utalásokra októberben került sor, 
október 28-i teljesítéssel az NYRAA átutalt 36 000 millió forintot a Központi Költségvetés és 164 000 millió 
forintot a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. November 30-án az NYRAA 39 456 millió forintot utalt a Központi 
Költségvetés és 179 744 millió forintot a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. December 23-án a Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alap 19 732  millió forintot utalt a Központi Költségvetés és 89 890 millió forintot a 
Nyugdíjbiztosítási Alap számára. Összességében tehát átutalásra került a törvényileg előírt, 528 822 millió 
forint a Központi Költségvetés, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság 2011. december 29. napján 440,4 millió forintot, 2011. december 30. napján 69 781 millió 
forintot visszautalt az NYRAA részére. 

 
L) A működtetés kiadásai 

adatok millió forintban 
Kereskedéssel kapcsolatos költségek 
értékpapír vétel költségei 0 
értékpapír eladás költségei 89 
  
Tevékenységgel kapcsolatos költségek 
ÁKK Zrt-nek fizetett díjak 101 
Elszámolóháznak fizetett díjak 0 
Letétkezelői díjak 0 
Közzétételi díjak 0 
Könyvvizsgálói díj 3 
Egyéb költségek 2 

 
M) Költségvetési befizetések 

Az Alap a vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből egyéb ráfordításként számolja el: 
- a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére befizetett összeget, 
- a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 

előirányzata javára befizetett összeget. 
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Költségvetési befizetésként a vonatkozó költségvetési törvényi előirányzatok összesen 528 821,9 millió Ft 
befizetését írtak elő az Alap számára, ebből 433 193,6 millió Ft a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére és 
95.628,3 millió Ft a központi költségvetés meghatározott előirányzata („Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alapból származó bevétel”) javára került előírásra. Az Alap e befizetéseket három tételben teljesítette 2011. 
október, november és december hónapokban. A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tervezettnél jobb pozíciója 
következtében azonban 2011. december 29. napján 440,4 millió forint, továbbá 2011. december 30-án 69 
780,8 millió Ft visszautalásra került az Alap pénzforgalmi számlájára a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 
részére befizetett összegből. E tranzakciók összesített eredményeként az Alap a 2011. évben összesen 459 
041,1 millió Ft befizetést teljesített az államháztartás központi alrendszerébe, ebből 363 412,8 millió Ft került 
elszámolásra a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére és 95 628,3 millió Ft a központi költségvetés említett 
előirányzata javára. 
 

N) Elszámolások az államadósság csökkentésére 
Jogszabályi kötelezettség alapján az Alap vagyonát képező eszközökből származó bevételeket a költségvetési 
előirányzatokra való befizetések, visszalépő tagi kifizetések és egyéb, fent felsorolt kisebb tételek teljesítése után 
államadósság-csökkentésre kell felhasználni. Emellett az Alap a vagyonát képező magyar állam által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást 
követően be kell vonni, azaz azok szintén az államadósságot csökkentik. 
 
Az állampapír-bevonásokat részletesen ismerteti a fenti C) pont, 2011-ben állampapír-bevonások révén 
összesen 1.407.109.076.487 Ft államadósság-csökkentés került elszámolásra a nemzetgazdasági számlán. Az 
összes állampapír átvételi értéke 1.440.390.788.911 Ft volt, ebből a C) pontban ismertetett eszközök még az 
Alapnál lejártak, a többi állampapír bevonásra került. Az átvételi érték és a bevonási érték eltérése – az Alapnál 
lejárt állampapírok összege mellett – abból adódott, hogy míg az állampapírok átvétele bruttó (azaz felhalmozott 
kamattal növelt) értéken került elszámolásra az Alap könyveiben, az állam részére térítésmentesen átadott 
állampapírok bevonását az állam névértéken (diszkont kincstárjegyek esetében nyilvántartási értéken) számolta 
el, azon az értéken, amelyen az államadósság csökkentés megtörtént.  
 
Ezen felül az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (ÖÁE) bevételei is államadósság-csökkentést céloznak, 
és felhasználásuk az Alapon keresztül, az Alap eszközeinek felhasználásával megegyező módon történik. Az 
ÖÁE 2011. április végi létrehozása után 2011. június közepétől folyamatosan teljesített beutalásokat 
államadósság-csökkentés céljából a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap számlájára, a 2011. év során 
összesen 149.446.254 forintot.  
Az ÁKK Zrt. 2011.12.29-én döntött az ÖÁE befizetéseinek a MÁV Zrt.-től átvállalandó 11,2 milliárd forintos hitel 
előtörlesztésére történő felhasználásáról, az Alaptól származó egyéb pénzeszközökkel együtt. Mivel a 
hitelátvállalás – a Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium vonatkozó döntésének értelmében – végül 
nem valósult meg, az ÖÁE-tól származó bevételek a Kincstárnál átvezetésre kerültek az államadósság-
csökkentés céljára korábban nyitott nemzetgazdasági számlára. Az ÖÁE által 2011-ben átutalt összegek ily 
módon 2011.12.30-án a megyei önkormányzatoktól ugyanezen a napon átvállalt hitelek előtörlesztésére kerültek 
felhasználásra. 
 
A meg nem valósult hitelátvállalás és előtörlesztés, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap 2011. december 30-i 
visszautalása következtében az Alap Kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlája 2011. december 30-án 
80.701.572.315 forintos egyenleget mutatott, és már nem volt lehetséges 2011-ben államadósság-csökkentésre 
fordítani ezt az összeget. Az Irányító Testület 2012. januári ülésén úgy döntött, hogy az egyenleget az ÁKK Zrt. 
2012 folyamán államadósság-törlesztésre használja fel. E felhatalmazás alapján az ÁKK Zrt. az Alap számlájáról 
a fenti összeget átadta az államnak adósságcsökkentés céljából. Az adósságcsökkentést az ÁKK Zrt. 
bonyolította le a következő tételekkel:  

- a 2012. márciusban visszavásárolt 2014-2020. között lejáró devizakötvények 32.628.082.315 Ft 
névértékben;  

- a 2013/D jelű államkötvény 2012. áprilisi visszavásárlása 17.808.160.000 Ft névértékben;  
- a 2012/C jelű államkötvény 2012. március-áprilisi visszavásárlásai összesen 30.265.330.000 Ft 

névértékben. 
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O) Tartalékképzés, kockázatkezelés 
Az Alap sajátos jogállása, mandátuma és működése következtében a vagyonának értékesítésében érdekelt, 
azaz folyamatos tartalékképzési célja elvileg csak a – vagyonához mérten kis mértékű – működési kiadások és 
egyéb előre nem látott készpénzigény biztosításáig terjed. 2011 végén abból a szempontból jelentkezett 
nagyobb összegű igény tartalékképzésre, hogy megfelelő biztonsággal rendelkezésre álljon olyan összegű 
értékesítési bevétel, amivel az Alap teljesíteni tudja a 2011. évre előírt költségvetési befizetéseket. Ennek 
következtében 2011. december közepén egyes értékesítési megbízások olyan összegben kerültek kiadásra, 
hogy az esetleges technikai okok miatti nem teljesülés kockázatát kiküszöbölje, így az Alap a befizetési 
kötelezettségeinél kb. 10 mrd forinttal nagyobb értékesítési bevételt célzott 2011. december végére. Az év végén 
a befizetési kötelezettség teljesítése után kialakuló tartalékot államadósság-csökkentésre kívánta fordítani az 
Alap. A 2011. év végén kialakult, ennél jóval magasabb záró készpénzállomány technikai okok eredménye volt 
(a Nyugdíjbiztosítási Alap visszautalása, valamint a meg nem valósult adósság-átvállalás és előtörlesztés).  
 
A törvényi felhatalmazás alapján az Irányító Testület az Alap vagyonába tartozó eszközök értékének védelme, 
továbbá az eszközökből fakadó kockázatok kezelése és csökkentése érdekében azonnali, határidős, fedezeti, 
csere és származtatott ügyletek megkötéséről és alkalmazásáról is dönthet. Az Alap (piaci) kockázatkezelése a 
vagyonportfóliójának rendkívüli összetettsége miatt nagyon komplex feladat, amelyhez az ÁKK Zrt. és az 
Irányító Testület a Transition Manager szakértői tanácsadását kívánta igénybe venni. Mindazonáltal, az ÁKK Zrt. 
a saját Kockázatkezelési Szabályzatát az Alap indulásakor összhangba hozta az Alappal kapcsolatos 
feladataival (döntéshozatal, jogkörök, alkalmazható eszközök, belső jelentési kötelezettségek stb.). 
A Transition Manager pályázat lebonyolításának elhúzódása és a gyorsan bekövetkező piaci árfolyam-esések 
következtében a Transition Manager sem tudott olyan megfelelő kockázatkezelési eszközöket nyújtani az Alap 
részére, amelyek a portfólió átvételkori értékének megőrzését lehetővé tették volna, így a veszteség 
minimalizálását az ÁKK Zrt. úgy tudta elérni, hogy csak olyan eszközöket értékesített, melyeken a realizált 
veszteség az Irányító Testület által elfogadott szinten belül maradt, illetve amely tranzakciók nyereségesek 
voltak az átvételi értékhez képest.  
Az ÁKK Zrt. a Transition Manager piaci elemzése és tanácsa alapján egy alkalommal használt határidős deviza-
eladási ügyletet a forint USD-vel szembeni gyengüléséből adódó árfolyamnyereség berögzítésére a folyamatban 
lévő USD eszközök eladásakor, ezen kívül nem került sor fedezeti művelet alkalmazására. 

 
P) A pénzforgalmi terv teljesítése 

Az ÁKK Zrt. az Alap Irányító Testülete részére havi rendszerességgel egy ún. pénzforgalmi (cash-flow) tervet 
készít, amelyben bemutatja az Alap adott évi várható bevételeit és kiadásait (azonban nem számviteli, hanem 
üzleti szempontok alapján), melyet lényeges új információk esetén, valamint az elmúlt időszaki tények 
átvezetésével rendszeresen frissít. A pénzforgalmi tervnek szerves része az értékesítési terv, ugyanis az Alap 
pénzbevételeinek döntő hányada az eszközeinek értékesítéséből származik. Az értékesítést az ÁKK Zrt. az 
Irányító Testület által elfogadott értékesítési alapelveknek megfelelően tervezi meg. 
Az Irányító Testület 2011-ben összesen hat alkalommal tárgyalta a pénzforgalmi tervet, valamint 2012. 
januárban tájékoztatást kapott a 2011. évi terv teljesüléséről. Tekintettel arra, hogy a pénzforgalmi terv az idővel 
folyton változik – a vagyon aktuális értéke, az értékesítési kilátások, a kormányzati bevételi / államadósság 
csökkentési elvárások stb. miatt –, a terv teljesítését annak fényében lehet vizsgálni, hogy az Alap a 2011. évi 
kiadási kötelezettségeinek eleget tett-e. Ilyen kiadási kötelezettségek voltak 2011-ben a reálkamatok és tagdíj-
kiegészítések visszautalása, korrekciós tételek, a költségvetési befizetések teljesítése és a működéshez 
kapcsolódó kiadások teljesítése, melyek mind maradéktalanul megvalósultak. Az év végén még tartalékkal is 
zárt az Alap, melyet 2012-ben államadósság-csökkentésre fordított. 
 

Q) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
alkalmazásának tapasztalatai 
A törvény és az alkalmazását szabályozó 87/2011. (05.31.) Korm. rendelet alapján az Alap a 
magánnyugdíjpénztárak vagyonának több mint 90 százalékával együtt jelentős – a  portfolióval összefüggő - 
piaci kockázat (árfolyam, deviza árfolyam, likviditási, jogi) is átvételre került, amelyeknek fedezésére a gyorsan 
romló piaci körülmények között nem volt lehetőség. Számos esetben a Magánnyugdíjpénztárak által átadott 
eszközök átadási értéke és a piacon érvényesíthető eladási ára között igen jelentős eltérés mutatkozott, mely 
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eltéréssel kapcsolatban, az ÁKK Zrt. javaslata alapján, az Irányító Testület, amennyiben indokoltnak találta, 
ellenőrzési vizsgálat lefolytatását kérte a Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól és a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletétől. 
E tapasztalatokat figyelembe véve a 2012. évi társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés 
során a törvény előírta, hogy a vagyonátadás csak állampapírban és készpénzben lehetséges. 
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I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
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II. MÉRLEG 
 adatok millió forintban 

Eszközök Nyitó     2011.05.31 Önellenőrzés Záró      2011.12.31

A.     Befektetett eszközök 0 0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0

1.  Alapítás -átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4.  Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6.  Immateriális javakra adott előlegek

7.  Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI  ESZKÖZÖK 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. váll.

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.

B. Forgóeszközök 2 957 154 684 508

I.  KÉSZLETEK

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termék

3. Növendék hízó és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletre adott előlegek

II. KÖVETELÉSEK 11 066 222
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll

4. Váltókövetelések

5. Egyéb követelések 11 066 222

6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési kül

III. ÉRTÉKPAPÍROK 2 794 038 603 561

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2 794 038 603 561

5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. PÉNZESZKÖZÖK 152 050 80 725

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek 152 050 80 725

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 1 338

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 338

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 957 154 685 846  
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 adatok millió forintban 

Források 
Nyitó        

2011.05.31
Önellenőrzés

Záró      
2011.12.31

D.    Saját tőke 2 957 154 627 222

I. INDULÓ TŐKE 2 957 154 2 957 154

II. TŐKEVÁLTOZÁS 0 -2 329 932

E.    Céltartalékok 0 0

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F.    Kötelezettségek 0 58 607

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II.  HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

1. Hosszú lejáratra adott kölcsönök

2. Átváltoztatható kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és egyéb fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 58 607

1. Rövid lejáratú kölcsönök

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőtől kapott előlegek 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. 58 607

7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. 
szemben

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési kül

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 17

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 17

3. Halasztott bevételek

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 2 957 154 685 846  
 
Budapest, 2012. május 25. 
 
 Nátrán Roland  
 Irányító Testület Elnöke 
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III. EREDMÉNYKIMUTATÁS  
 adatok millió forintban 

Megnevezés
Nyitó    

2011.05.31
Önellenőrzés

Záró   
2011.12.31

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02 Export értékesítés nettó árbevétele

I.Értékesítés nettó árbevétele 0 0

03 Saját termelésű készletek állományváltozása

04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

III. Egyéb bevételek 1 638

05 Anyagköltség

06 Igénybe vett  szolgáltatások értéke 195

07 Egyéb szolgáltatások értéke

08 Eladott áruk beszerzési értéke

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások 0 195

10 Bérköltség

11 Személyi  jellegű egyéb kifizetések

12 Bérjárulékok

V.Személyi jellegű ráfordítások 0 0

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások 2 132 661

A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 0 -2 131 218

13 Kapott osztalék és részesedés 5 503
14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 5 934

16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 11 557

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 16

VIII. Pénzügyi műveletek  bevételei 0 23 010

18 Befektetett pénzügyi eszkök árfolyamvesztesége 94 067

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 308
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 125 349

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 221 724

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 -198 714

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 -2 329 932

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0

E.ADÓZÁS  ELŐTTI EREDMÉNY 0 -2 329 932

XII. Adófizetési kötelezettség

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 0 -2 329 932

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 -2 329 932  
 
 

Budapest, 2012. május 25. 
 
 Nátrán Roland  
 Irányító Testület Elnöke 
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IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

1. A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP ISMERTETÉSE 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 
összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény határoz.  
A törvény végrehajtásáról a 87/2011. (V.31.) Kormányrendelet rendelkezik.  
 
A 2010. december 21-én kihirdetett törvény rendelkezik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a 
továbbiakban: Alap) jogállásáról, vagyonáról, szervezetéről, működéséről és gazdálkodásáról, mely szerint az 
Alap jogi személy, az Alap kezelője az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban ÁKK Zrt.). 
 
Az Alap székhelye: Budapest 
 
Az Alap 2011. május 31-én kezdte meg működését. 

 
 
Az Alap vagyona 

 
A törvény rendelkezése alapján a magánnyugdíjpénztárak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
visszalépő pénztártag portfólióját képező, átadott eszközök valamint azok átruházásából vagy értékesítéséből 
származó bevételek, illetve az eszközök hozama az Alap vagyonát képezi.  
 
Az Alap eszközei nem vonhatók el, illetve kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatóak fel, 
azaz a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek és a Központi Költségvetésnek törvényben meghatározott 
előirányzatának javára történő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalépő tagi kifizetésekre, 
beazonosított függő tételek miatti visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megelőlegezési kölcsön 
törlesztésére, valamint az eszközökből fakadó kockázatok kezelésére és csökkentésére kell fordítani. 
 
Az Alapot vagyona, bevételei és jövedelme után társasági adó-, helyi adó-, illetőleg illetékfizetési 
kötelezettség nem terheli. 

 
Az Alap szervezete 
 

Az Alap legfőbb döntéshozó szerve az öt tagból álló Irányító Testület (a továbbiakban: Testület), melynek 
elnöke, illetve tagjai tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy egyéb juttatásra nem jogosultak. A Testület üléseit az 
elnök hívja össze és vezeti, ezen ülésen az ÁKK Zrt. vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy, 
tanácskozási joggal részt vehet. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik személyekkel szemben, valamint 
hatóságok előtt a Testület elnöke képviseli. 

 
Az Alap működése, gazdálkodása 

 
Az Alap pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezeti, a pénzügyi 
eszközeinek nyilvántartása céljából a törvény értelmében értékpapír letéti- és értékpapírszámlát, valamint 
ügyfélszámlát vezet az ÁKK Zrt.-nél.  
Az Alap vagyonát képező eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az ÁKK Zrt. 
végzi. Az Alap vagyonát képező magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 
térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást követően be kell vonni, azok további 
forgalom tárgyai nem lehetnek.  
 
Az ÁKK Zrt. honlapján az Alap vagyonának összetételét, értékét, a központi költségvetés javára teljesített 
befizetések összegét, valamint az államadósság csökkentésre fordított összeget közzé kell tenni.  
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A Nyugdíjreform és Adósságcsökkenő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 
összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V.31.) 
Korm. rendelet 2011. május 31-én került kihirdetésre, illetve hatályba is lépett.  
 
A Kormányrendelet rendelkezik az Alap beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól, a Testület 
működéséről.  
Az Alap működtetésével kapcsolatosan részletezi az ÁKK Zrt. feladatait.  
 
Ezen feladatok az alábbiak: 

• az Alap vagyonát képező eszközök számbavétele; 
• az eszközök nyilvántartása és kezelése; 
• a vagyon részét képező magyar állampapírokat térítésmentesen átadja a Magyar Államnak; 
• az Alap eszközeire vonatkozóan előkészíti az értékesítési alapelveket; 
• éves pénzforgalmi tervet készít; 
• a bevételek felhasználására javaslat előkészítése; 
• az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördülő likviditási prognózis készítése az Alap és a 

MÁK részére; 
• a KESZ terhére nyújtandó megelőlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére vonatkozó 

prognózis készítése a MÁK részére; 
• az eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslatok kidolgozása;a Testület által jóváhagyott 

eszközértékesítés végrehajtása; 
• a Testület - a törvény előírásainak megfelelő módon – jóváhagyását követően az Alap bevételeiből 

a befizetések végrehajtása; 
• az Alap előző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről szóló éves beszámoló 

elkészítése és közzététele az ÁKK Zrt. honlapján; 
• az Alap kezelőjének jogszabályok által előírt valamennyi feladatának ellátása.  

 
A Rendelet felhatalmazza az ÁKK Zrt.-t, hogy feladatainak ellátása során harmadik személyt igénybe 
vehessen. 
 
A Társaság az Alap vagyonával a vonatkozó jogszabályok, Irányító Testületi határozatok keretein belül önállóan 
gazdálkodik. 

 
Az Alap főbb adatai: 

- adószáma : 18214961-1-41 
- közösségi adószáma: HU 18214961 
- pénzforgalmi jelzőszáma: 10032000-01200667  
  Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap elszámolási számla 
- honlapja: www.akk.hu 
- e-mail címe: akk@akk.hu 

 
Az Alap Irányító Testületének tagjai: 

Elnök: Nátrán Roland 
Tagok: Asztalosné Zupcsán Erika 

 Banai Péter Benő 
 Kohut Balázs 
 Dr. Mészáros József 
 

Az Alap könyvvizsgálója: 
Audit Service Kft. 
1022. Budapest, Bimbó út 3. I. em.5. 
Cg. 01-09-078084 
Kamarai nyilvántartási szám: 001030 
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Könyvvizsgálatért személyesen felelős: 

 Dr. Serényi Iván, kamarai tag, könyvvizsgáló (pénzügyi intézményi) 
 Könyvvizsgálói igazolvány száma: 003607 
 

Az Alap képviseletére jogosult személy: 
A 2000. évi C. törvény 20. §. (6) bekezdése értelmében az éves beszámoló részét képező mérleget, 
eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet Nátrán Roland az Irányító Testület Elnöke írja alá. 

 
 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: 

 Mező Ilona, főkönyvelő 
 PM regisztrációs száma: 136441 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 
 

Általános információk 
A 87/2011. (V.31.) Korm. rendelettel, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: Sztv.) és a 
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Eszr.) összhangban az Alapnál 
olyan számviteli rendszer megválasztása, alkalmazása szükségszerű, amely a döntések megalapozásához is 
objektív információkat szolgáltat, valamint valós és megbízható adatokat közöl a vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetről. 
 
A számviteli politika célja a gazdasági, pénzügyi események könyvvezetésének és a könyvvezetés 
sajátosságainak kialakítása, a pénzügyi tevékenység és azok könyvviteli megjelenítésének harmonizálása, a 
számviteli rend működési alapelveinek és alapfeltételeinek meghatározása annak érdekében, hogy az Alap 
beszámolóin keresztül meg lehessen ismerni az alap valós vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetve annak 
változásait nyomon lehessen követni. 
 
Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaira épül. 
Az érvényben levő számviteli politikát több belső szabályozás egészíti ki a külső és belső adatszolgáltatási 
kötelezettségek, valamint az egyes folyamatok, pénzügyi műveletek, az operatív munka egyértelmű 
végrehajtásának ellenőrizhetősége érdekében. 
 
A Kormányrendelet alapján az Alap mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből álló éves 
beszámolót köteles készíteni. 

 
Az Alap üzleti jelentést nem készít. 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. 
A mérleg fordulónapja december 31. 

A mérlegkészítés időpontja március 31. 

Az éves beszámoló adatai – a megjegyzett kivételektől eltekintve –millió forintban értendők. 
 
Mérleg 

Az Alap az Sztv. 1. számú mellékletében szereplő „A” változat szerinti mérleget készít. 
 
Eredmény kimutatás 

Az Alap a Sztv. 2. számú mellékletében szereplő, összköltség eljárással készülő „A” változat  szerinti 
eredmény kimutatást készít. 
A Kormányrendelet előírása szerint a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az Alap működtetésével 
összefüggésben, valamint az Alap vagyonát képező eszközök kezelésével, értékesítésével és átadásával 
összefüggésben felmerült költségek, igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások összegét. 
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A számviteli politika főbb elemei 

Az Alap a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, az eszközök és források leltárkészítési 
és leltározási valamint az eszközök és források értékelési szabályzatát. 
 
Az éves beszámoló megbízható és valós képének kialakításához, annak elkészítéséhez szükséges a törvényben 
meghatározott alapelvek betartása, illetve betartatása.  
 
Az Alap rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a 
teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, 
egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a 
költség-haszon összevetés számviteli alapelvek érvényesülését. 

 
 

3. AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK 
 

A mérlegtételek értékelésének szabályai a számviteli törvény hatályos előírásai szerint a vállalkozás 
folytatásának elvéből kiindulva, az óvatosság, a következetesség és az összemérés elvét betartva kerültek 
meghatározásra. 
Az eszközök értékelését a számviteli törvény előírásaival összhangban az egyedi értékelés elve alapján kell 
elvégezni. 

 
Bekerüléskori átértékelési különbözet 

Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként – a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztárak Garancia 
Alapjától átvett eszközöket a nyugdíjpénztár, valamint a Pénztárak Garancia Alapja által átadási értékként 
meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített érteken kell felvenni az induló tőkével 
szemben.  
 
Az átvétel napjára vonatkozóan, mely 2011.május 31., az átvett eszközöket a Transition Manager által 
meghatározott értékelési elvek, módszerek alkalmazásával kell az érvényes piaci értékre értékelni. 
 
Ezen átértékelési különbözetet bekerüléskori átértékelési különbözet címen tartjuk nyilván. 
A bekerüléskori átértékelési különbözetet jellegétől függően, ha az átértékelési különbözet veszteség, a 
pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben, ha az átértékelési különbözet nyereség, a pénzügyi 
műveletek egyéb bevételeivel szemben számoljuk el. 

 
Értékelési különbözet 

Minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára mint értékelési fordulónapra vonatkozóan a 
fordulónapon érvényes piaci értékre, melyet az Eszközök és Források értékelési szabályzata tartalmaz, át kell 
értékelni. Az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kell 
elszámolni, a nyereséget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben, a veszteséget a pénzügyi 
műveletek egyéb ráfordításaival szemben. 

 
 
3.1. Az Eszközök és Források értékelésének szabályai 
 
1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai 

 
A Számviteli törvényben (SZT) foglalt előíráson túlmenően az átvett eszközöket  
 

− a befektetett eszközöket,  
− a forgóeszközöket 
 

a  87/2011. (V.31.) Korm. rendelet szerinti át kell értékelni.  
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2. Az eszközök bekerülési értéke 
 

Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként – a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztárak 
Garancia Alapja által az átadási értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített 
értéken kell felvenni az Alap könyveibe az induló tőkével szemben. 

 
3. Az Alap a vagyonát képező eszközöket számviteli politikájával összhangban a Transition Manager által 

meghatározott értékelési elvek és módszerek alkalmazásával - 2011. május 31. napjára vonatkozóan- az 
értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve újraértékeli. 

 
a.) az átvétel napjára vonatkozóan, a külön jogszabályban meghatározott fordulónapon érvényes piaci 

értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésből adódó különbözet az 
eszközökhöz rendelt értékelési különbözet számlán – bekerüléskori átértékelési különbözet címén 
elkülönítetten – kell elszámolni jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb bevételei vagy egyéb 
ráfordításaival szemben; 

b.) minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapra 
vonatkozóan, a fordulónapon érvényes piaci értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint 
és az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kell 
elszámolni jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb bevételei vagy egyéb ráfordításaival 
szemben. 
A piaci érték meghatározását jelen szabályzatunk III. fejezete tartalmazza. 
 

4. Pénzeszközök 
a) Forint pénzeszközök 
A forint pénzeszközök bekerülési értéke azok névértékével azonos.  
 
b) Deviza pénzeszközök 
A deviza pénzeszközök a pénzmozgás, a terhelés, illetve jóváírás értéknapján érvényes MNB 
devizaárfolyamon kerülnek forintosításra. A devizaállományokat az Alap napi gyakorisággal értékeli át 
tárgynapi MNB devizaárfolyam alkalmazásával.  
A devizában denominált eszközöket forintban az MNB által közzétett legutolsó deviza középértéken kerülnek 
értékelésre.  
 

5. Aktív időbeli elhatárolások 
 
Az elhatárolással érintett ügyletre vonatkozó számlában, szerződésben, egyéb dokumentumban 
rendelkezésre álló információk alapján, a Számviteli törvény erre vonatkozó előírásainak figyelembe 
vételével számított összeg. 
Deviza elhatárolás esetén a megszolgált devizaösszeg hivatalos MNB devizaárfolyamon számított forint 
értéke. Az időbeli elhatárolásokat az Alap a hó utolsó napján könyveli, ezért a tárgyhó utolsó napján 
érvényes MNB devizaárfolyamon kell a forintosítást elvégezni. 

 
6. Értékvesztés, értékhelyesbítés 

 
Az Alap által átvett eszközök után értékvesztést és értékhelyesbítést elszámolni nem lehet. 

 
7. Az Alap mérlegében kimutatásra kerülő, a törvényben szereplő eszközök meghatározása 

 
Pénzeszközök között kell kimutatni a –Számviteli Törvényben foglaltakon túlmenően – az Alap Magyar 
Államkincstárnál vezetett 

- pénzforgalmi számlán lévő forintpénzkészletet, valamint 
- devizaszámlán lévő devizakészletet számviteli politikában választott árfolyamon forintra átszámított 

összegét. 
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8. A mérlegben szereplő források értékelésének szabályai 
 

Az induló tőkét, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti értéken kell kimutatni, a külföldi pénzértékre 
szóló kötelezettségek kivételével. 

a.) Az Alap mérlegében a SZT szerinti jegyzett tőke helyett induló tőke szerepel. 

b.) Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó 
kötelezettségeket az Alap által elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg a 
kötelezettséget pénzeszközzel ki nem egyenlítette.  

c.) Egyéb kötelezettségek 

Forint kötelezettség esetén az egyéb kötelezettségként előírt (jóváírt, számlázott stb.) forint összeg. 
Deviza kötelezettség esetén a kötelezettségként előírt devizaösszeg tárgynapi MNB hivatalos 
devizaárfolyamon forintosított összege.  Az egyéb kötelezettségek mérlegértéke azonos a bekerülési 
értékkel. A deviza kötelezettségek esetében a napi átértékelés miatt automatikusan biztosított az 
állomány december 31-én érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon való kimutatása a mérlegben. 

9. Passzív elhatárolások 
 
Az elhatárolással érintett ügyletre vonatkozó számlában, szerződésben, egyéb dokumentumban 
rendelkezésre álló információk alapján, a SZT erre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével számított 
összeg. Deviza elhatárolás esetén a megszolgált devizaösszeg hivatalos MNB devizaárfolyamon számított 
forint értéke. (Az időbeli elhatárolásokat az Alap a hó utolsó napján könyveli, ezért a tárgyhó utolsó napján 
érvényes MNB devizaárfolyamon kell a forintosítást elvégezni.)  

 
3.2. Az Alap vagyonát képező értékpapírok értékelése 
 
1.) A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények 

 
A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények az adott napi záróáron kerülnek értékelésre. Ha az adott 
napon nem történt kötés, a részvények a legutolsó tőzsdei árfolyamon kerülnek értékelésre. Tőzsdei 
bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre nem született még tőzsdei kötés, a részvény beszerzési 
értéken kerül értékelésre. 

 
2.) Külföldi részvények és ETF-ek 

 
Külföldi részvények és ETF-ek az adott napi záró árfolyamon kerülnek értékelésre. Ha az adott napon nem 
történt kötés, illetve nem áll rendelkezésre záró ár, a részvények és ETF-ek a legutolsó záróárfolyamon 
kerülnek értékelésre. Külföldi részvények és ETF-ek árazása az adott részvény kereskedése tekintetében 
leglikvidebb részvénypiacon vagy a részvény illetve ETF vezető piacán kialakult árak alapján történik, a 
letétkezelő dokumentált döntése alapján. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre illetve 
ETF-re nem született még tőzsdei kötés, a részvény illetve ETF beszerzési értéken kerül értékelésre. 

 
3.) OTC részvények 

 
A tőzsdére be nem vezetett részvény esetében a BÉT hivatalos lapjában közzétett, a tőzsdén kívüli 
kereskedelem szerinti legutolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési 
árfolyamát, ha az nem régebbi 10 napnál. Ha ez a módszer nem alkalmazható, akkor függetlenül annak 
régiségétől, az utolsó tőzsdén kívüli árfolyam, illetve beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe 
venni.  

4.) Egyéb hazai kötvények és jelzáloglevelek 
 

Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 
fix kamatozású kötvény típusú eszközök, illetve jelzáloglevelek piaci értékének meghatározása az adott nap 
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délután 3 órás árjegyzés nettó vételi és eladási árának középértékéből adott napra számított bruttó 
árfolyamon történik. Amennyiben az adott napon nem volt árjegyzés, akkor az értékelés a legutolsó nettó 
vételi és eladási ár középértékéből adott napra számított bruttó árfolyamon történik. Amennyiben elsődleges 
árjegyzők még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az a beszerzéskori hozammal adott napra 
számított bruttó árfolyamon kerül értékelésre.  

 
Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 
változó kamatozású kötvények, illetve jelzáloglevelek piaci értékének meghatározása az adott nap délután 3 
órás árjegyzés nettó vételi és eladási árának középértékén plusz az adott napig megszolgált felhalmozott 
kamat összegén történik. Amennyiben az adott napon nem volt árjegyzés, akkor az értékelés a legutolsó 
nettó vételi és eladási ár középértékén plusz az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegén 
történik. Amennyiben elsődleges árjegyzők még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az a 
beszerzéskori nettó érték plusz az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerül 
értékelésre. 

 
Zártkörű forgalomba hozatal során értékesített fix kamatozású kötvények és jelzáloglevelek 3 árjegyző által 
jegyzett adott napi legjobb vételi és eladási hozam középértékei átlaga alapján adott napra számított bruttó 
árfolyamon, ennek hiányában a beszerzéskori hozammal adott napra számított bruttó árfolyamon kerülnek 
értékelésre. Amennyiben az adott kötvény vagy jelzáloglevél beszerzéskori hozammal számított bruttó 
árfolyama a hozzá legközelebbi lejáratú likvid állampapír adott napi vételi és eladási hozam középértéke és 
az adott típusú (névleges kamatban, futamidőben hozzá leginkább hasonló) kötvény legfrissebb – azaz a 
legutolsó elsődleges kibocsátáson kialakult- hozamfelára (spread) alapján adott napra számított bruttó 
árfolyamnál 0,5 %-kal felfelé eltér, akkor kötelező az adott eszköz piaci átértékelése a hozzá legközelebbi 
lejáratú likvid állampapír adott napi vételi és eladási hozam középértéke és az adott típusú kötvény 
legfrissebb hozamfelára /spread) alapján.  

 
Zártkörű forgalomba hozatal során értékesített változó kamatozású kötvények és jelzáloglevelek 3 árjegyző 
által jegyzett adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegén, ennek hiányában a beszerzéskori nettó 
ár és az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerülnek értékesítésre.  

 
5.) Egyéb külföldi kötvények és jelzáloglevelek 

 
Az olyan külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében, amelyeknek folyamatos (időben 
megszakítás nélküli) a kereskedése és emiatt nem határozható meg egyértelmű záró ára, a letétkezelő 
dokumentált döntése alapján valamely nagy nemzetközi hírügynökség adatbázisába bekerülő adott napi 
nettó záró árak adott napig felhalmozott kamattal korrigált értékei alkalmazandók. 

 
3.3. Mérlegen kívüli tételek értékelése 
 
Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek 
 

A szerződésben, megállapodásban vagy egyéb dokumentumban szereplő konkrét vagy az ott meghatározott 
metodikával számított forintösszeg. A deviza kötelezettségek az ügylet értéknapján érvényes hivatalos MNB 
devizaárfolyamon kerülnek forintosításra. 

 
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek 

− opciós ügyletből származó kötelezettségek, határidős és swap ügyletek határidős ügyletrészéből 
származó kötelezettségek: a határidős, opciós és swap ügyletek elszámolásának és nyilvántartásnak 
rendjéről szóló belső szabályozási dokumentumban előírt értékelési metodikával számított érték.  

 
A tárgyidőszak utolsó napján fennálló kötelezettség bekerülési értéke, módosítva a nyilvántartásba vétel óta 
ismertté vált, a kötelezettség összegét várhatóan növelő költségekkel (pl. perköltség, késedelmi kamat stb.). A 
deviza kötelezettségeket – amennyiben a Kormányrendelet másként nem rendelkezik – a december 31-én 
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érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintértékre kell átértékelni, amely automatikusan adódik a napi 
átértékelési módszerből. 
 

4. A 2011. ÉVI MÉRLEGADATOK BEMUTATÁSA 
 
4.1. Befektetett eszközök 
 
Az Alap befektetett eszközökkel nem rendelkezik. 
 
4.2. Forgóeszközök 
 
2011. december 31-én a forgóeszközök értékének 11,8%-át a pénzeszközök, 0,03%-át a követelések teszik ki. 
 

4.2.1. Követelések 
 adatok millió forintban 

Értékpapír megnevezése 
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Követelések alapítóktól 11 066 0
Követelések partnerektől 0 222

Adott kölcsönök miatti követelések (repo miatt)
Elszámolási számlák
Deviza követelések értékelési különbözete
Összesen 11 066 0 222

 

 
4.2.2. Értékpapírok 

 adatok millió forintban 

Értékpapír megnevezése
Nyitó bekerülési 

értéke

Értékelési 
különbözet-nyitó 

piaci értékelés

Értékelési 
különbözet- piaci 

értékelés

Értékpapírok 
deviza értékelési 

különbözete
Záró piaci értéke

Magyar állampapírok 1 379 322 2 0 0
Kötvények 982 425 67 -1 812 43 654
Részvények 131 803 0 -80 127 299 562
Befektetési jegyek 296 754 1 -42 636 258 693
Egyéb értékpapírok 3 734 0 27 1 652
Összesen 2 794 038 70 -124 548 -58 607 603 561

 
4.2.3. Pénzeszközök 

 
 Az Alap az Irányító Testület határozata alapján a Magyar Államkincstárnál, illetve az UniCredit Banknál vezeti 
bankszámláját. 
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 adatok millió forintban 

Bankszámlák megnevezése                                         
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Magyar Államkincstárnál vezetett számlák 152 050 80 702

Alap elszámolási számla 152 050 80 702

Alap tőkebevételek számla

Alap kamatbevételek számla

Alap működési költség számla

Alap pénzügyi műveletek számla

Alap részére átadott vagyon számla

Alap vagyonátadás költségvetés részére

Alap vagyonátadás az államadósság csökkentésére

Alap összefogás az államadósság ellen Alap

Alap EUR számla

Alap USD számla

UniCredit Banknál vezetett számlák 0 23

Alap EUR számla 23

Alap HUF számla

Egyéb számlák 0 0

Betétszámlák

Átvezetési számlák

Pénzeszközök deviza értékelési különbözete
Összesen 152 050 0 80 725  

 
4.3. Aktív időbeli elhatárolás 
 
Az összemérés számviteli elvének megfelelően, az Alap a bevételek aktív időbeli elhatárolásaként, az 
időarányos repo kamatot, a kötvények, a betétek és bankszámlák időarányos kamatát tartja nyilván. 
 
A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a 2011. évben elszámolt, de 2012. évi tevékenységhez 
kapcsolódó költségeket, ráfordításokat tartalmazza.  
 adatok millió forintban 

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Időarányos repo kamat
Kötvények időarányos kamatának elhatárolása 1 338
Betétek időarányos kamatának elszámolása
Időarányos bankszámla kamat
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Összesen 0 0 1 338

 
 

4.4. Saját tőke 
 adatok millió forintban 

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Induló tőke 2 957 154 2 957 154
Tőkeváltozás 2011. eredménye 0 -2 329 932

Összesen 2 957 154 0 627 222
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4.5. Céltartalékok 
Az Alap várható kötelezettségre illetve jövőbeni költségekre céltartalékot nem képzett. 

 
4.6. Kötelezettségek 
 
Az Alap hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik. 
 

4.6.1. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 adatok millió forintban 

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Kötelezettség alapító felé
Kötelezettség partnerek felé
Kapott kölcsönök miatti (repo) kötelezettség
Deviza kötelezettségek értékelési különbözete 58 607

Összesen 0 0 58 607

 
4.7. Passzív időbeli elhatárolás 
 adatok millió forintban 

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

Időarányos repo kamat elhatárolása
Időarányos bankköltség
Költségek passzív időbeli elhatárolása 17
Összesen 0 0 17

 
5.  A 2011. ÉVI EREDMÉNY BEMUTATÁSA 

 
5.1. Értékesítés nettó árbevétele 
 
Az Alap nettó árbevételként kimutatható értékesítési tevékenységet nem végez, illetve szolgáltatást nem nyújt. 
 
5.2. Egyéb bevételek 
 
A magánnyugdíjpénztáraktól átvett eszközök korrekciója miatt elszámolt bevételek 2011. augusztus 31. után. 
 
Az egyéb bevételek főbb összetevői az alábbiak voltak: 
 adatok millió forintban 

5.3. Anyagjellegű ráfordítások 
A működési költségek egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra. 
 
5.4. Személyi jellegű ráfordítások 
A működési költségek egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra. 
 
5.5. Értékcsökkenési leírás 
Az Alap befektetett eszközökkel nem rendelkezik, ezért értékcsökkenési leírás sem kerül elszámolásra. 

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               
(2011. december 31.)

2011. augusztus 31. napját követő nyugdíjpénztári korrekció 1 243
Egyéb bevételek 395
Összesen 0 0 1 638
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5.6. Egyéb ráfordítás 
 

5.6.1 Működési költségek alakulása és megoszlása 
 
A 2010. évi CLIV. törvény 2. § (7) pontja értelmében az Alap kezelője az ÁKK Zrt.. A törvénynek megfelelően 2011. 
május 31-én létrejött a megállapodás az Alap és az ÁKK Zrt. között a pénzügyi eszközök kezelésére és 
értékesítésére és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. Ezen megállapodásban rögzítésre került, hogy az 
ÁKK Zrt-t a meghatározott szolgáltatások után külön díjazás nem illeti meg, de az Alap megtéríti az egyes 
értékesítési ügyletekkel kapcsolatban az ÁKK Zrt. által megfizetett igénybe vett szolgáltatók közvetlen díjait és 
költségeit, valamint az Alap részére nyújtott szolgáltatások informatikai, technikai és személyi hátterének 
felállításával kapcsolatosan szükségszerűen felmerülő költségeit. 
 
Az Alap vagyonát képező eszközök kezelésével, értékesítésével és átadásával összefüggésben felmerült 
költségek, igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:  
 adatok millió forintban 

 
A 2010. évi CLIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján az elnök és a tagok tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy más 
juttatásra nem jogosultak. 
 

5.6.2. Egyéb ráfordítás 
 
Nyitó korrekció 

Az Alap a magánnyugdíjpénztárak részére 2011.augusztus 31-ig illetve 2011.augusztus 31. után átadott 
összegeket egyéb ráfordítással szemben vezeti ki a könyveiből az alábbi jogcímek szerint: 

- tagi kifizetésekre (reálhozam), 
- a beazonosított függő befizetések és hozamaik nyugdíjpénztári tagokat megillető összegére, 
- a magánnyugdíjpénztárak működési és likviditási tartalékainak kimerülése esetén működési célú 

kifizetések fedezetére. 
 
Befizetés a központi költségvetés javára 
Az Alap a vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből egyéb ráfordításként számolja el: 

- a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére befizetett összeget, 
- a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 

előirányzata javára befizetett összeget. 
 
Állampapír bevonás 
Az Alap a vagyonát képező,- a magánnyugdíjpénztáraktól átvett- a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapíroknak (a továbbiakban: állampapírok) a bevonandó állományát  

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               

(2011. december 31.)

2011. december 31.  

Megoszlás %

Értékpapír eladás költségei 89 46%
Értékpapír vétel költségei

Kereskedéssel kapcsolatos költségek 0 0 89 46%

ÁKK-nak fizetett díjak 101 52%
Elszámolóháznak fizetett díjak

Letétkezelői díj

Közzétételi díj

Könyvv izsgálói díj 3 2%
Tevékenységgel kapcsolatos díjak 0 0 104 53%

Bank költség 2 1%
Egyéb költség

Egyéb költségek összesen 0 0 2 1%

Működési költségek összesen 0 0 195 100%
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a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el 
az Alap könyveiben. 
 
Az Alap a vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadósság csökkentésére 
fordítandó részt az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el, mely keletkezhet: 

- az értékesítés ellenében kapott állampapírnak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő 
átadásakor, 

- az államadósságnak minősülő – harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor 
 
Egyéb ráfordításként kerültek elszámolásra: 
 adatok millió forintban 

 
5.7. Pénzügyi műveletek bevételei  
 
Pénzügyi műveletek bevételei kamatokból-realizált 

- kapott sajátos repó kamat, 
- értékpapírok után kapott kamat 
- a bankbetétek után kapott kamat, 
- kapott bankszámla kamat 

 
Pénzügyi műveletek bevételei kamatokból-nem realizált  

- időarányos repó kamat, 
- kötvények felhalmozott kamata és időarányos kamata, 
- bankbetétek időarányos kamata, 
- időarányos bankszámla kamat 

 
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei-realizált  

- az értékpapírok értékesítésekor - illetve lejáratakor - az értékpapír szerződés szerinti eladási árának és 
könyvszerinti (beszerzési) értékének különbözeteként adódó árfolyamnyereség, 

- bevont állampapírok nyeresége, 
- deviza eladáskor, átváltásakor, illetve a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek 

pénzügyi rendezésekor realizált deviza árfolyamnyereség, 
- az értékpapírok után kapott osztalék, 
- egyéb pénzügyi bevétel 

 
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei-értékelési különbözete 

- értékpapírok értékelési különbözete, 
- deviza értékelés különbözete, 
- értékpapírok értékelési különbözete (nyitó vagyonban szereplő eszközök) 

 
Pénzügyi műveletek bevételei: 

Megnevezés Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               

(2011. december 31.)

Nyitó korrekció 233 229
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére befizetett 
összeg 363 853

Központi költségvetésnek befizetett összeg 95 188

Állampapír bevonás 1 440 391

Egyéb ráfordítás összesen 0 0 2 132 661
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  adatok millió forintban 

 
5.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

- sajátos repóba adás fizetett kamat kivezetése (realizált kamat) 
- sajátos repóba adás időarányos kamat kivezetése (nem realizált) 

 
5.8.1. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai-realizált deviza árfolyam veszteség 

 
- eladott értékpapírok értékesítésekor az értékpapír szerződés szerinti eladási árának és könyvszerinti 

(beszerzési) értékének különbözeteként adódó árfolyamveszteség a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg is realizált összegét, 

- bevont állampapírok vesztesége, 
- a deviza eladásakor, átváltásakor, illetve a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek 

pénzügyi rendezésekor realizált devizaárfolyam veszteség összegét. 
- egyéb pénzügyi ráfordítás 

 
5.8.2. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai-értékelési különbözetek 

 
- értékpapírok értékelési különbözete, 
- deviza értékelés különbözete, 
- értékpapírok nyitó értékelési különbözete 

 adatok millió forintban 

 
5.9. Rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások 
 
Az Alap rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számol el. 
  

Megnevezés
Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               

(2011. december 31.)

Kapott kamat értékpapírok után 10 048
Kapott betéti kamat 171
Egyéb kapott kamat összesen 0 0 10 219
Kötvények felhalmozott kamata és időarányos kamata 1 338
Eladott értékpapírok árfolyam nyeresége 3 147
Realizált deviza árfolyam nyereség 1 987
Kapott osztalék 5 503
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai öszesen 0 0 11 975
Értékpapírok értékelési különbözete (nyereség) 800
Pénzügyí műveletek egyéb bevételei 16
Összesen 0 0 23 010

Megnevezés Nyitó                               

(2011. május 31.)
Önellenőrzés

Záró                               

(2011. december 31.)

Nyitáskori felhalmozott kamat 2 308

Realizált deviza árfolyam veszteség 94 067

Értékpapírok értékelési különbözete 125 349

Pénzügyi ráfordítás összesen 0 0 221 724
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5.10. Záró vagyonszerkezet 
 
Az Alap 2011. december 31-i záró vagyona az alábbi szerkezetben állt fenn: 
  adatok milliárd forintban 

Forinteszközök 455,2 

Befektetési jegyek és ETF-ek 177,1 
Részvények 175,5 
Magyar állampapírok 0,0 
Jelzáloglevelek és vállalati kötvények 20,2 
Egyéb 1,7 
Számlapénz 80,7 

Devizaeszközök 229,1 

Befektetési jegyek és ETF-ek 81,4 
Részvények 124,0 
Magyar állampapírok 0,0 
Külföldi állampapírok 0,4 
Jelzáloglevelek és vállalati kötvények 23,1 
Egyéb 0,0 
Számlapénz 0,2 

Eszközök összesen 684,3 
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6. CASH-FLOW KIMUTATÁS 
 adatok millió forintban 
    2011.12.31 
  Működési cash flow   
I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás  +2 061 336 

1 Adózás előtti eredmény+-  -197 271* 
2 Elszámolt amortizáció+    
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás+-    
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-   
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye+-    
6 Szállítói kötelezettség változása+-    
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +-  +58 607 
8 Passzív időbeli elhatárolások változása +-  +17 
9 Vevőkövetelés változása +-    

10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +-   +2 201 321 
11 Aktív időbeli elhatárolások változása +-  -1 338 
12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -    
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -    

  Befektetési cash flow   
II Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás     
14 Befektetett eszközök beszerzése -    
15 Befektetett eszközök eladása +     
16 Kapott osztalék, részesedés +   

  Finanszírozási cash flow   
III Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás   -2 132 661 
17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +     
18 Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +   
19 Hitel és kölcsön felvétele +   
20 

  
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek   

  törlesztése, megszüntetése, beváltása + 
21 Véglegesen kapott pénzeszköz +   
22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -   
23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -   
24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -   
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -   
26 Véglegesen átadott pénzeszköz - -2 132 661 
27 

  
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   

  változása +- 
IV Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III. sorok)+-  -71 325 

* A véglegesen átadott pénzeszköz 26. sorban kiemelt az adózás előtti eredményből 
 
Budapest, 2012. május 25. 
 
 

 Nátrán Roland 
 Irányító Testület Elnöke 
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V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK 
 

1) A 46/2009. (XII.30.) PM rendelet 61. §-a szerinti adatszolgáltatás teljesítése megtörtént. 
 

2) A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 206. §-a, ill 17. melléklete szerinti időközi mérlegjelentések forgalmi 
könyvelésen alapuló állapotáról a zárást követő 60. napon a vagyonszerkezet közzétételre került. 
 

3) A 87/2011. (V.31.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti időközi (negyedéves) mérlegjelentések az 
NGM részére átadásra kerültek. 
 

4) Osztalék alakulási jelentés 
2011. évben kapott osztalékok az Alap részesedései után: 
 

- Hazai : 803 M Ft 
- Külföldi: 4 700 M Ft 

Összesen: 5 503 M Ft 
 

5) Az értékesítési pénzforgalmi terv teljesítése: 
Az eszközök értékesítését az Alap az Értékesítési Alapelvekben lefektetett szempontok szerint, a 
Kormány és az Irányító Testület döntései, a Piaci Bizottság jóváhagyása alapján végezte. Az 
értékesítés alakulásáról az ÁKK Zrt. az Irányító Testületnek rendszeres időközönként beszámolt. Az 
eszközök átvételét követően, 2011. második félévében gyorsan és nagymértékben romlottak az 
értékesítési lehetőségek. Augusztusban és októberben olyan mértékű árfolyamcsökkenés volt a 
piacokon, hogy az értékesítés, átmeneti időszakra, felfüggesztésre került. Szeptember végétől a forint 
árfolyamának jelentős gyengülése azt eredményezte, hogy a forintban számított veszteség az átvételi 
értékhez képest csökkent, ami lehetővé tette az IT által meghatározott irányelvek szerinti értékesítés 
folytatását több eszköz vonatkozásában is. Az eredeti értékesítési tervhez képest kevesebb eladás 
történt, a 2011. év végén a cél a jogszabályi előírásoknak és a költségvetési befizetésekre vonatkozó 
tervnek a teljesítése, és kismértékű adósságcsökkentés lehetővé tétele volt. 

 




