
A jogszabály mai napon hatályos állapota 
 

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: 
Mpt.) 134. § a), b), f), h), k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az 55. § (2), a 
68. § (2), a 69. § (6), valamint a 70. § (5) bekezdéseire, a Kormány a magánnyugdíjpénztárak befektetési és 
gazdálkodási tevékenységéről a következőket rendeli el: 

I. Rész 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § A rendelet hatálya az Mpt. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
magánnyugdíjpénztárakra (a továbbiakban: pénztár), valamint a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott szervekre és szervezetekre terjed ki. 

II. Rész 

BEFEKTETÉSI ÉS LIKVIDITÁSI SZABÁLYOK 

Általános rendelkezések 

2. § (1) A pénztár eszközeit - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag az e rendeletben 
meghatározott befektetési formákba és befektetési eszközökbe fektetheti be, illetve eszközeit ilyen 
befektetési formákban tarthatja. 

(2) A pénztár csak saját eszközeit fektetheti be. 
(3) E rendelet befektetési szabályai nem vonatkoznak: 
a) a pénztár működtetésére és szolgáltatásainak nyújtására használt tárgyi eszközökre, valamint az ilyen 

tárgyi eszközök létrehozását, beszerzését szolgáló beruházásokra, 
b) a pénztár vagyonának befektetését és kezelését végző vagy adminisztrációs és nyilvántartási, 

járadékszolgáltatási, behajtási feladatait ellátó szervezetben lévő tulajdoni részesedésre. 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tulajdonosi részesedések összessége nem haladhatja meg a 

pénztár éves beszámolója szerinti összes befektetett eszközei értékének 3%-át, de maximum 500 millió Ft-
ot. 

3. § (1) A pénztár befektetett eszközeit az 1. számú mellékletben meghatározott eszközökben tarthatja, 
illetve ezen mellékletben meghatározott eszközcsoportok szerint kell nyilvántartania. 

(2) A pénztár befektetett eszközeire vonatkozó befektetési és likviditási keretszabályokat a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

4. § (1) A vagyonkezelési tevékenység eredményességének mérése érdekében a pénztár eszközeit a 3. 
számú mellékletben szabályozott előírásoknak megfelelően kell értékelni. Az értékelés eredményét 
ismertető tájékoztatót az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részeként kell a közgyűlés elé terjeszteni. 

(2) 
5. § (1) A pénztár befektetett eszközeit (portfólióját) úgy kell csoportosítani, hogy a fedezeti tartalék 

eszközei befektetésének eredménye elkülönítetten megállapítható legyen. A fedezeti tartalékon belül meg 
kell különböztetni az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok befektetési eredményességét. 

(2) A pénztári befektetések e rendeletben meghatározott szabályozási mértékeit a befektetett eszközök 
piaci értéke alapján kell megállapítani. 



(3) A pénztár a hozamráta számításhoz a pénzforgalmi számláján és a befektetési számláján történő 
pénzmozgásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alapján a befektetésekkel kapcsolatos 
pénzáramlások napi szinten, legalább az (1) bekezdésnek megfelelő részletezettséggel elkülöníthetők az 
egyéb be- és kifizetésektől. 

6. § (1) A befektetett pénztári eszközök állománya a támogató adománya, az induló vagyon 
összetétele, vagy követelés fejében átvett eszköz miatt térhet el az előírt arányoktól és formáktól. Az 
eltérésről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a továbbiakban: Felügyelet) a portfólió jelentés 
benyújtásával egyidejűleg értesíteni kell. 

(2) Amennyiben a pénztár az induló vagyon részeként, a támogató adománya, vagy követelés 
fejében átvett eszköz miatt az e rendeletben meghatározott eszközcsoportokba nem tartozó, befektetett 
pénztári eszköznek minősített befektetéssel rendelkezik, azt be nem sorolt befektetett pénztári eszközként 
kell kimutatni. 

(3) A pénztár az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott állapot létrejöttétől számított egy éven 
belül köteles: 

a) az előírt befektetési arányoktól való eltérést megszüntetni, 
b) a be nem sorolt befektetett pénztári eszközöket az eszközcsoportok között felsorolt befektetési 

formák valamelyikébe átalakítani. 

III. Rész 

A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK BIZTONSÁGI SZABÁLYAI 

A hozamelőírás 

7. § (1) Az Mpt. 63. §-ának (7) bekezdésében meghatározott, a tárgyévre vonatkozó hozamelvárást, a 
legkisebb és a legnagyobb hozamot (a továbbiakban együtt: hozamelőírások) a tárgyévet megelőző év 
november 30-áig a Pénzügyi Közlönyben és két, Magyarországon megjelenő országos napilapban 
nyilvánosságra kell hozni. 

(2) A pénztárak befektetési tevékenységére vonatkozó hozamelőírások meghatározása a hivatalos 
nemzetgazdasági statisztikán alapuló inflációs mérések, a bér- és a fogyasztói árindexekre vonatkozó 
feltételezések, valamint a várható tőkepiaci folyamatok értékelése alapján történik. Amennyiben ezen 
tényezők értékei a feltételezettől lényegesen eltérően alakulnak, akkor a tárgyévre vonatkozó 
hozamelőírások év közben is módosíthatók. 

(3) A hozamelőírások naptári éven belüli módosítása esetén az ugyanazon évre vonatkozó módosított 
értékeket a módosítás hatálybalépésének időpontja előtt legalább 30 naptári nappal nyilvánosságra kell 
hozni, illetve arról a pénztárakat írásban értesíteni kell. 

(4) A hozamelőírás a pénztári hozamrátára vonatkozik. 

A hozamkiegyenlítési tartalék kezelési szabályai 

8. § (1) Ha a pénztár éves hozamrátája kisebb, mint a hozamelőírás alapján a pénztárra vonatkozó 
minimális hozamráta, akkor a pénztár a hozamkiegyenlítési tartalékból a fedezeti tartalék egyéni számlái 
javára átcsoportosítást hajt végre, kivéve a 9. § (2) bekezdésében meghatározott egyéni számlákat. Az 
átcsoportosítást addig kell folytatni, ameddig vagy valamennyi, az átcsoportosításban érintett számla 
hozamrátája el nem éri az előírt legkisebb hozamot, vagy a hozamkiegyenlítési tartalék kimerül. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítást az érintett egyéni számlák hozamrátáját azonos mértékben 
növelő módon kell végrehajtani. 

(3) Ha a pénztár éves hozamrátája nagyobb, mint a hozamelőírás alapján a pénztárra vonatkozó 
maximális hozamráta, akkor a pénztár a fedezeti tartalék egyéni számláiról a hozamkiegyenlítési tartalék 
javára átcsoportosítást hajt végre, kivéve a 9. § (2) bekezdésében meghatározott egyéni számlákat. Az 
átcsoportosítást addig kell folytatni, ameddig vagy valamennyi, az átcsoportosításban érintett számla 
hozamrátája a legnagyobb előírt hozam szintjére csökken, vagy a hozamkiegyenlítési tartalék el nem éri az 
egyéni és szolgáltatási számlák összegének a 4%-át. 



(4) A (3) bekezdés szerinti átcsoportosítást az érintett egyéni számlák hozamrátáját azonos mértékben 
csökkentő módon kell végrehajtani. 

(5) A számlák növelésénél, illetve csökkentésénél az egyéni számlák hozamrátáját a 4. számú 
mellékletben meghatározott módon kell figyelembe venni. 

9. § (1) A hozamkiegyenlítési tartalék és az egyéni számlák közötti, a 8. §-ban előírt átcsoportosítást az 
év végi zárlati munkák keretében kell elvégezni. 

(2) Az átcsoportosítás nem vonatkozik azokra az egyéni számlákra, amelyek nem az év első napjától 
szerepelnek a pénztár nyilvántartásában. 

A pénztárak befektetési politikája, vagyonkezelése és letétkezelése 

10. § (1) A pénztár befektetési politikáját az igazgatótanács alakítja ki. A befektetési politika kötelező 
tartalmi elemei: 

a) a pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó 
pénztártagi és pénztári érdekek, 

b) a pénztár kockázatvállaló képessége, valamint a pénztár meglévő, illetve várható kötelezettségei 
alakulása alapján meghatározott befektetési stratégiai eszközallokáció (minimum és maximum arányok) és 
a megcélzott hozamok mutatói (referenciaindexek), 

c) a befektetési politika meghatározásának, teljesülése értékelésének és módosításának feltételei 
(ideértve az ehhez kapcsolódó jogosultságokat és felelősséget), 

d) a befektetési tevékenység végrehajtásában a pénztár tisztségviselői, alkalmazottai és szolgáltatói - 
beleértve a vagyonkezelő(ke)t és a letétkezelőt - közötti feladatmegosztás alapelveinek meghatározása, az 
ezzel kapcsolatos folyamatos ellenőrzés, valamint a szükségessé váló beavatkozás általános érvényű módja 
és feltételei, 

e) a pénztár befektetéssel foglalkozó alkalmazottai, a letétkezelő, a vagyonkezelő(k) kiválasztásának, 
tevékenysége értékelésének, díjazásának az a) pontban foglaltakhoz igazodó irányelvei. 

(2) A pénztár befektetési politikája az eszközcsoportokból portfólió osztályokat alkothat és ezekre 
korlátozásokat is felállíthat. 

(3) A pénztár igazgatótanácsa a vagyonkezelési tevékenység kihelyezésére vonatkozó döntés, a pénztári 
vagyonkezelő kiválasztása és tevékenységének ellenőrzése során a pénztártagok érdekében köteles eljárni. 

(4) A pénztár igazgatótanácsa köteles a pénztári vagyonkezelő tevékenységét rendszeresen ellenőrizni, 
és ennek során attól - a pénztár beszámolási kötelezettségeihez igazodóan - írásbeli jelentést, beszámolót, 
kimutatást kérni. 

(5) A befektetési politikát megvalósító személyek/megbízottak részére a befektetési politika rájuk 
vonatkozó részét vagyonkezelési irányelvekbe kell foglalni. A vagyonkezelési irányelvek kötelező tartalmi 
eleme a kezelt portfólió vonatkozásában megengedett befektetési eszközök portfólión belüli minimum és 
maximum arányai és a kezelt portfólióra vonatkozó referenciaindexek meghatározása. 

(6) A vagyonkezelési irányelvek esetében referenciaindex alatt értendő a kezelt portfólió jellemző 
összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti 
változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti, az adott portfólióval kapcsolatos 
pénzáramlást figyelembe vevő vagyonkezelői hozamrátával. A vagyonkezelési irányelvekben foglalt 
referenciaindexeknek összességében összhangban kell állniuk a pénztárszintű befektetési politika 
referenciaindexével. 

(7) A befektetési politikát a pénztár a tevékenységi engedély hatálybalépését követő 180 napon belül 
egy alkalommal köteles - az annak elfogadását követő 15 napon belül - a Felügyelethez benyújtani. A 
Felügyelet megvizsgálja, hogy a benyújtott befektetési politika megfelel-e a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

(8) Az igazgatótanács legalább évente köteles döntést hozni a befektetési politika fenntartása vagy 
módosítása kérdésében. A meghozott döntésről az igazgatótanács legkésőbb a pénztár közgyűlésének soron 
következő ülésén ad tájékoztatást. 

(9) A pénztár az éves beszámoló kiegészítő mellékletében köteles beszámolni a tárgyévre vonatkozó 
befektetési politikáról, annak teljesítéséről, illetve a befektetési politikával kapcsolatos jövőbeni 
elképzeléseiről. 

(10) A pénztár aktuális befektetési politikájának tartalmi kivonatát 
a) a pénztárba belépni kívánó magánszeméllyel meg kell ismertetni, 
b) a pénztártaggal kérésére, a pénztár SzMSz-ében szabályozott módon ismertetni kell. 
11. § (1) A pénztár vagyonkezelési tevékenységét részben vagy egészben kihelyezheti. Nem bízható 

meg pénztári vagyonkezeléssel az a gazdasági társaság, 



a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy ezek közeli 
hozzátartozója a pénztár alkalmazottja vagy a pénztár vezető tisztségviselője vagy ezek közeli 
hozzátartozója, 

b) amely ellen csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, illetve amellyel szemben az 
üzletmenet-kihelyezést megelőző 2 évben csődeljárást folytattak le. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában a vezető tisztségviselőkre vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni 
a pénztár tulajdonlása mellett működő szolgáltató esetében. 

(3) Amennyiben a pénztári vagyonkezelő a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a pénztár köteles 
az üzletmenet-kihelyezésre vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felügyeletet a 
felmondástól számított 15 napon belül értesíteni. 

(4) Az Mpt. 77. §-a szerinti, a vagyonkezelő és letétkezelő közötti összeférhetetlenség esetén a pénztár 
köteles vagy a letétkezelői szerződést, vagy a vagyonkezelői szerződést haladéktalanul felmondani, és a 
Felügyeletet a felmondástól számított 15 napon belül értesíteni. 

(5) A befektetések vagyonarányos költségei között számolhatók el a pénztári eszközök befektetését 
- részben vagy egészben - saját maga kezelő pénztárnál az e tevékenységet kizárólagosan végző, 
munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó személyi jellegű költségek és 
azok közterhei, a teljes pénztári vagyon és a saját kezelésű vagyon arányában. Erről a pénztárnak a 
hozamfelosztási szabályzatában kell rendelkeznie. Amennyiben a pénztár saját kezelésű vagyonrésze az 5 
milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek teljes egészében elszámolhatóak a befektetések 
vagyonarányos költségei között. 

(6) Nem minősül saját vagyonkezelési tevékenységnek, amennyiben a pénztár vagyonkezelésbe ki 
nem helyezett befektetett eszközei kizárólag házipénztárban, pénzforgalmi számlán, befektetési számlán 
vannak elhelyezve. 

12. § (1) A pénztár vagyonkezelője (vagyonkezelői) a pénztárral kötött szerződés feltételei szerint, 
önállóan rendelkezik a kezelésébe átadott pénztári portfólió és a szerződés tartama alatt a szerződés szerint 
átadásra kerülő pénztári eszközök felett, valamint gondoskodik a kezelésbe vett pénztárvagyon e 
rendeletben meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra befektetéséről. Ezen 
belül 

a) a pénztár által megfogalmazott, a vagyonkezelőre bízott portfólióra vonatkozó vagyonkezelési 
irányelvek kereteit figyelembe véve meghatározza a kezelésébe adott pénztárvagyon befektetéseinek 
összetételét és lejáratát, 

b) szervezi és irányítja a kezelésébe adott pénztárvagyon befektetési ügyleteit, 
c) vezeti a vagyonkezelésbe adott befektetett pénztári eszközök nyilvántartását. 
(2) A vagyonkezelési tevékenység kihelyezésére vonatkozó szerződésnek az Mpt. 74. § (1) 

bekezdésében foglaltak mellett tartalmaznia kell a kezelésbe adott pénztárvagyonra vonatkozó, a 10. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő vagyonkezelési irányelveket. A szerződésben rendelkezni kell arról, 
hogy a vagyonkezelő mely esetekben és milyen mértékben felel azért, ha a kezelésbe átadott pénztári 
vagyon vonatkozásában a rá vonatkozó vagyonkezelési irányelvek nem teljesülnek. 

(3) A pénztári vagyonkezelő a rábízott vagyon eszközeit nyilvántartásaiban elkülönítetten mutatja ki, de 
az elkülönített számlákon kimutatott pénztári eszközöket mérlegében nem szerepeltetheti. 

13. § (1) A pénztári letétkezelő az alábbi feladatokat együttesen látja el: 
a) vagyonkezelőnként befektetési számlát (számlákat) vezet a pénztár javára, ideértve a pénztár saját 

befektetési tevékenységét is, amely(ek) ha a pénztár pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet és a 
letétkezelő egy szervezet, a pénzforgalmi számla alszámlái is lehetnek, 

b) vagyonkezelőnként értékpapírszámlát (értékpapírszámlákat) és értékpapír letéti számlát (számlákat) 
vezet a pénztár javára, 

c) ellátja a letéti őrzéssel kapcsolatos teendőket, 
d) ellátja a pénztár tulajdonában lévő, nyomdai úton előállított értékpapírok letétkezelését, 
e) beszedi a pénztár értékpapírszámláján, értékpapír letéti számláján nyilvántartott értékpapírok után 

járó hozadékot és egyéb járandóságokat, 
f) elvégzi a befektetett pénztári eszközök piaci értékének meghatározását, 
g) ellenőrzi a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírások betartását, 
h) elszámolja és nyilvántartja az értékpapírügyleteket, amelynek révén összeveti a befektetési számlán 

történt pénzforgalmi mozgásokat az értékpapír-állomány változásával, és a pénztár rendelkezése alapján 
végzi a folyószámlára történő utalást, 

i) ha a pénztár úgy dönt, a pénztár által adott felhatalmazás alapján eljár a pénztár tulajdonosi jogai 
gyakorlásának a biztosítása érdekében a letétkezelésben lévő értékpapírok vonatkozásában. 

(2) A vagyonkezelő a napi ügyletekről teljes körűen tájékoztatja a letétkezelőt. 



(3) A pénztár tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a letétkezelőnél helyezhetők el, kivéve az 
óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a letétkezelőhöz lehet 
szállítani, transzferálni. 

(4) A letétkezelő felel a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásából adódó 
károkért. Az e felelősségét kizáró vagy korlátozó szerződési kitétel semmis. 

(5) A letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen alletétkezelőt vehet 
igénybe, amelynek cselekedeteiért és mulasztásaiért sajátjaként felel. Alletétkezelőként kizárólag a 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő másik letétkezelő, illetve ennek külföldi 
megfelelője vehető igénybe. 

14. § (1) A pénztár a Pénzkezelési Szabályzatában köteles rögzíteni a pénztár pénzforgalmi számlája, 
illetve a letétkezelőnél vezetett befektetési számlája (számlái) közötti pénzáramlásokra vonatkozó 
szabályokat. 

(2) A Pénzkezelési Szabályzatban kell rendelkezni az utalások határidejéről, valamint az azok eljárási és 
nyilvántartási rendjéről. Rendezni kell különösen a szolgáltatás, a tagsági viszony megszűnése, a 
működéshez és a befektetéshez kapcsolódó költségek, valamint a befektetésekhez kapcsolódó egyéb 
pénzforgalom szabályait. 

(3) A Pénzkezelési Szabályzatban meg kell határozni, hogy a pénztár mely alkalmazottja, 
tisztségviselője milyen összeghatárokon belül és mely befektetési (al)számla vonatkozásában adhat utasítást 
a letétkezelőnek. 

15. § (1) A pénztár a negyedévet követő 45. napig a negyedév utolsó napjára vonatkozóan a negyedéves 
jelentéssel együtt az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tartalmú portfóliójelentést a 
Felügyelet által meghatározott formában és módon beküldi a Felügyeletnek. 

(2) A letétkezelő az eszközértékelésen alapuló vagyonértékelést a letétkezelési szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal elérhetővé teszi a pénztárnak. 

(3) A végelszámolás, illetve felszámolás időtartama alatt a pénztárnak az 5. számú melléklet szerinti 
portfóliójelentést nem kell elkészítenie. 

16. § A letétkezelő a befektetési limitek figyelését és az értékelést a kötésnapi elszámolás alapján végzi. 

Ingatlanbefektetésekre vonatkozó különös rendelkezések 

16/A. § (1) A pénztár kizárólag az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén és 
Magyarországon fekvő, tehermentes, az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon (alszámon) 
nyilvántartott, önállóan forgalomképes ingatlant vásárolhat. 

(2) A pénztár az ingatlan megvásárlásakor a döntést megalapozó előzetes tervezetet készít, amely 
tartalmazza a várható költségeket, a megtérülést, valamint az ingatlan hasznosítására vonatkozó terveket. A 
tervezetet az ellenőrző bizottság véleményezi. Az igazgatótanács az ingatlan vásárlásáról, értékesítéséről, 
valamint más jelentős eseményről a soron következő közgyűlést tájékoztatja. 

16/B. § (1) 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. A megbízás érvényességéhez a 
letétkezelőnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 215. §-ának (1) bekezdése szerinti 
beleegyezése, továbbá a Felügyelet jóváhagyása szükséges. A pénztárnak egyidejűleg csak egy 
ingatlanértékelője lehet. Amennyiben a pénztári portfólió csak 10 millió forint bekerülési érték alatti, 
követelés fejében átvett ingatlan(oka)t tartalmaz, akkor ingatlanértékelő megbízása nem kötelező. 

(2) Az ingatlan értékelésével csak olyan büntetlen előéletű személy bízható meg, aki rendelkezik 
a) ingatlan értékbecslésére feljogosító végzettséggel; 
b) 
c) legalább 2 év, ingatlanértékelési területen szerzett szakmai gyakorlattal. 
(3) Társaság akkor bízható meg, ha legalább egy, a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő 

személyt munkaviszonyban vagy tagsági viszonyban alkalmaz. 
16/C. § (1) Az ingatlanértékelő meghatározza 
a) az ingatlan megvásárlásakor a kifizethető legmagasabb összeget; 
b) az ingatlan eladásakor az elfogadható legalacsonyabb összeget; 
c) a pénztár tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékét évente legalább egyszer, az éves pénztári 

beszámoló fordulónapjára vonatkozóan; 
d) az építés, fejlesztés alatt álló ingatlanok értékét, egyúttal ellenőrzi a kivitelezési terv teljesítését; 
e) bérbeadás esetén, az elfogadható legkisebb bérleti díjat. 
(2) Az ingatlan vásárlásakor, valamint értékelésekor az ingatlanértékelő köteles az ingatlan 

tehermentességét ellenőrizni. 



(3) Az ingatlanértékelő az éves beszámoló elfogadását megelőzően beszámol a pénztár közgyűlésének a 
pénztár tulajdonában álló, valamint év közben vásárolt, illetve eladott ingatlanokról, azok értékéről, 
hasznosításáról, valamint az ingatlanbefektetéseken elért hozam alakulásáról. 

16/D. § (1) A pénztár a megbízását követő 15 napon belül a Felügyeletnek jóváhagyás végett bejelenti 
az értékelő személyét, és csatolja 

a) természetes személy esetén annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint 
a végzettségét és gyakorlatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát; 

b) társaság esetén az eljáró személy a) pontban felsorolt dokumentumait, továbbá a társaságra 
vonatkozó következő adatokat: a társaság neve, székhelye, az alapítás időpontja, a cégbejegyzés száma, 
helye és ideje, a tevékenységi kör meghatározása, a működés időtartama, az üzleti év, az alaptőkéje, 
tulajdonosi köre, a vezető tisztségviselők fontosabb személyi és szakmai adatai, gazdálkodásuk fontosabb 
adatai (előző három év mérlege), alkalmazotti létszáma, feladata. 

(2) A megbízást jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a kérelem kézhezvételét követő 30 napon 
belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy a hiánypótlás érdekében nem 
intézkedik. 

IV. Rész 

A PÉNZTÁRAK TELJESÍTMÉNYMÉRÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A teljesítménymérés alapelvei 

17. § (1) A pénztár befektetési teljesítményének a vagyonkezelés hatékonysága szempontjából történő 
értékelését a pénztárnak negyedévente, valamint egy pénzügyi év vonatkozásában az év egészére is el kell 
végeznie. 

(2) A pénztár a 3. számú mellékletben meghatározott értékelési elvek alapján határozza meg eszközei 
piaci értékét. 

18. § (1) A portfólió piaci értékét a pénztár vagyonkezelését az értékelés napján részben vagy egészben 
végző vagyonkezelőnként kell kimutatni. 

(2) A vagyonkezelők szerinti kimutatást szervezetenként kell összeállítani, a pénztár saját 
vagyonkezelésében lévő részt is beleértve. 

(3) A vagyonkezelő által kezelt portfólió szempontjából nyitó dátumnak a pénztár részéről történt első 
vagyonátadás időpontját kell tekinteni. 

(4) Ha a pénztár a házipénztár pénzeszközei, a bankszámlák pénzeszközei és a bankbetétek kezelésén 
kívül minden más vagyonkezeléssel vagyonkezelőt bízott meg, szabad választása szerint értékelheti az 
egész vagyont - a pénztár és a vagyonkezelő viszonyában - egyben vagy megosztva. 

A pénztári hozamráta meghatározásának elvei 

19. § (1) A pénztári hozamráta kiszámításának képletét a 4. számú melléklet tartalmazza. A 
hozamrátát ki kell számolni a pénztár egészére vonatkozóan, bruttó és nettó módon. A hozamelvárással a 
nettó pénztári hozamrátát kell összehasonlítani. 

(2) Amennyiben a pénztár vagyona megosztva kerül vagyonkezelésre, akkor vagyonkezelőnként is - 
ideértve a pénztár által végzett vagyonkezelést - el kell végezni a vagyonkezelési teljesítményt kifejező 
hozamráta és a referenciaindex hozamrátájának kiszámítását. 

(3) Pénztárak egyesülése esetén a jogutód pénztárnak az egyesülés előtti időszakra vonatkozó 
hozamszámításaiban és kimutatásaiban a jogelőd pénztáraknak az adott időszakra eső, tőkével súlyozott 
hozamráta értékeit kell használni. Ezt a szabályt beolvadás esetén csak akkor kell alkalmazni, ha a beolvadó 
pénztár beolvadás előtti zárómérlegének főösszege a befogadó pénztár mérleg főösszegének 3%-ánál 
nagyobb. 

20. § (1) A pénztárnak az alapítás negyedévét követő negyedévtől kezdődően az előírt hozamráta 
értékeket a negyedév egészére, illetve év végén, év közbeni alapítás esetén az alapítás időpontjától 
kezdődően az egész évre kell meghatároznia. 

(2) A pénztárnak a tárgyévre vonatkozó bruttó, nettó pénztári hozamrátáját, referenciahozamát, 
illetve az elmúlt 5 naptári év 21. § (3) bekezdésében foglaltak szerint számított átlagos hozamrátáját a 



tárgyévet követő év február 28-ig a Felügyeletnek be kell jelentenie és azt a Felügyelet március 15-ig a 
honlapján közzéteszi. 

Nyilvánosságra hozatal 

21. § (1) A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-áig köteles az 
alábbiakat nyilvánosságra hozni (pénztár teljesítménymérésének főbb mutatói és változásuk): 

a) a pénztár egészének a tárgyévi és az azt megelőző négyévi nettó és bruttó hozamrátáját a 4. 
számú mellékletben leírt módszerrel számítva, összehasonlítható szerkezetben, valamint a referenciaindex 
ugyanazon időszakra vonatkozó hozamrátáját. A referenciaindex hozamrátáját csak 2002. január 1-jétől 
kezdődő időszakra kell publikálni; 

b) a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti 
megengedett minimális és maximális százalékos megoszlást és a referenciaindexet; 

c) a pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értékét; 
d) a pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlását az év elején 

és végén. 
(2) A nyilvánosságra hozatal során a pénztár más pénztár teljesítményét nem minősítheti. 
(3) A pénztár tájékoztatóiban, hirdetéseiben és bármilyen adat, információ nyilvánosságra hozatala 

esetén a saját vagy más pénztár teljesítményére vonatkozóan megtévesztésre alkalmas módon adatokat, 
információkat nem közölhet. Amennyiben a közlés hozamrátát tartalmaz (ide nem értve a kötelező 
nyilvánosságra hozatal során történő hozamráta közlést), akkor az elmúlt 5 naptári év átlagos hozamát 
(hozamrátáját) is fel kell tüntetni, a többi hozamrátával azonos méretben. Az átlagos hozam a 
nyilvánosságra hozatalt megelőző 5 teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári szintű nettó 
éves hozamráta mértani átlaga alapján számítandó. Amennyiben az adott pénztár alapítási időpontja miatt 5 
teljes naptári évre vonatkozó hozam nem áll rendelkezésre, akkor a pénztár alapítása óta eltelt teljes naptári 
évek fenti módszerrel számított átlagos hozamát kell megjelentetni, annak feltüntetésével, hogy az mely 
időszak adataiból került számításra. Amennyiben a pénztár a hozamát más, előre kiválasztott pénztárakkal, 
csoporttal kívánja összevetni, akkor az összehasonlításnál a kiválasztott pénztárakra, csoportra is be kell 
mutatni az elmúlt 5 év fentiek szerint számított vagyonnal súlyozott átlagos hozamát. Csoporttal való 
összehasonlítás esetében a nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is definiálni kell. 

(4) Amennyiben a legutolsó nyilvánosságra hozatalt követően az (1) bekezdés b) pontjában előírt 
tartalom tekintetében a befektetési politika megváltozik, a pénztár köteles a döntést követő 30 napon belül 
ezt a változást az SzMSz-ben meghatározott módon a tagokkal ismertetni, és egyidejűleg a Felügyelet 
részére megküldeni. 

(5) Az egyes, egy évnél rövidebb részidőszakok (havi vagy negyedéves periódusok) hozamrátáit nem 
lehet sem évesíteni, sem nyilvánosságra hozni. 

22. § (1) A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak 
tárgyév végi egyenlegéről számlaértesítőt küldeni a pénztártag részére évente legalább egy alkalommal, 
legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig. A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek legalább 
tartalmaznia kell: 

a) a pénztár elérhetőségeit, 
b) a tag azonosítására szolgáló adatokat, 
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, 
f) a bevallott tagdíjat és a tagdíj-kiegészítést, befizetőnként éves összesítésben, 
g) az egyéni számlán jóváírt tagdíjat és tagdíj-kiegészítést összesen és befizetőnként éves összesítésben, 
h) a befektetési tevékenység eredménye (a befektetési tevékenység egyéni számlára jutó nettó 

hozambevételei), 
i) az egyéni számlán jóváírt egyéb bevételeket (pl. átcsoportosítások, pótlékok), 
j) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét, 
k) a tagi követelés piaci értékét, 
l) 
m) a tag részére nyugdíjba vonulásakor várhatóan folyósítandó járadék nagysága, amennyiben a tag 

magán-nyugdíjpénztári tagsága 15 évnél régebben keletkezett, és a tag 15 éven belül eléri a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt, 

n) az első pénztári tagsági jogviszony kezdő időpontját, 



o) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak 
működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok is találhatók. 

(2) 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. 

V. Rész 

EGYÉB GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOK 

Hitel- és kölcsönfelvétel szabályai 

23. § A pénztár a működési és a likviditási tartalék fedezete mellett legfeljebb 12 havi lejáratú 
hitelintézeti hitelt vagy kölcsönt vehet fel. 

24. § A felvett hitel vagy kölcsön futamidőre tervezett, kamatokkal növelt összege - több hitel-, illetve 
kölcsönfelvétel esetén összesítve - nem haladhatja meg a pénztár likviditási és működési tartalékának a 
pénztár éves pénzügyi tervében meghatározott bevételei 30%-át. Amennyiben a hitel vagy kölcsön 
futamideje két naptári évet érint, az első évre az éves pénzügyi tervben, a második évre a pénztár hosszú 
távú tervében foglalt bevételek időarányos részét kell figyelembe venni. 

A kölcsönnyújtás és egyéb pénztári tehervállalás szabályai 

25. § (1) Hitel- vagy kölcsöntartozással nem rendelkező pénztár a tulajdonában lévő, a gazdálkodás 
nyilvántartását, a biztosításmatematikai feladatok ellátását, a befektetési üzletmenetet végző szervezet 
részére kölcsönt nyújthat, tőle tartozást vállalhat át, és érte bírósági úton érvényesíthető követelésre nem 
készfizető kezességet vállalhat. 

(2) Az (1) bekezdés szerint vállalt kötelezettségek összességükben nem haladhatják meg a pénztár 
kötelezettségvállalás időpontjában meglévő likviditási tartalékainak 30%-át. Nem vállalható ilyen 
kötelezettség addig, amíg a pénztár hozamkiegyenlítési tartaléka nem éri el az előírt szintet. 

(3) A kötelezettségvállalást, az azt bizonyító okirat másolatával, annak keletkezését követő 8 napon 
belül be kell jelenteni a Felügyeletnek. 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által működtetett pénztár gazdálkodására vonatkozó külön 
szabályok 

26. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által működtetett pénztár befektetéseit külön kell 
nyilvántartani, és az egyes pénztártípusokra előírt befektetési és teljesítményértékelési előírásoknak külön-
külön is meg kell felelni. A nyilvántartást az előírt befektetési szabályok betartására és ellenőrzésére 
alkalmas módon kell vezetni. 

27. § Az önkéntes nyugdíjpénztár által üzemeltetett magánnyugdíjpénztár esetében a magán-
nyugdíjpénztári feladatok ellátásához szükséges vagyont az önkéntes pénztárétól elkülönítetten kell kezelni. 
A magánnyugdíj-szolgáltatás céljára szolgáló vagyont semmilyen módon nem szabad az önkéntes 
nyugdíjpénztár gazdálkodásában felhasználni. 

Hozamfelosztási szabályzat 

28. § (1) A pénztárnak hozamfelosztási szabályzatot kell készítenie. A hozamfelosztási szabályzat 
tartalmazza mindazon szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján az időszaki hozamokat a pénztár 
meghatározza, valamint az egyes tartalékok és számlák között felosztja, illetve jóváírja. 

(2) A fedezeti tartalék eszközeinek befektetéséből származó nettó hozambevételeket (hozambevételek 
és a befektetések költségeinek különbözete) a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára, a 
hozamjóváíráskor fennálló egyenleg és az időtényező figyelembevételével negyedévente kell jóváírni. 

(3) A hozamfelosztási szabályzatnak rendelkeznie kell a be- és kilépő tagok esetében követendő 
eljárásról is. 



A pénztárak közötti átlépésekre vonatkozó speciális szabályok 

29. § (1) Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell 
benyújtania az érintett pénztárakhoz (a továbbiakban: Átadó, illetve Átvevő pénztár). A pénztártag írásbeli 
felhatalmazása alapján az átlépési nyilatkozatot az Átvevő pénztár is benyújthatja az Átadó pénztárhoz. Az 
átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár saját költségére haladéktalanul a tag 
rendelkezésére bocsátja. Az átlépés a választott pénztár belépési nyilatkozatának kitöltésével is történhet, 
amennyiben a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat és a pénztártag felhatalmazását is 
tartalmazza. 

(2) A nyilatkozat alapján a pénztárak megvizsgálják az átlépés feltételeinek meglétét. A vizsgálat 
eredményéről az érintett pénztárak az átlépési kérelem beérkezését követő hónap 8. napjáig értesítést 
küldenek egymásnak oly módon, hogy az (5) bekezdés szerinti határidők tarthatók legyenek. Amennyiben 
az átlépés feltételei nem állnak fenn, erről az Átadó pénztár értesíti a pénztártagot. 

(3) A pénztártag átlépése nem engedélyezhető, ha a tagsági viszony megszűnésének napját 
megelőző negyedéves zárás alapján a pénztártagnál ki nem egyenlített tagdíjhátralék mutatható ki. 
Amennyiben a hátralék rendezésére az átlépési kérelem benyújtását követő negyedévben nem kerül sor, az 
átlépő tagot értesíteni kell, hogy az átlépésre csak az egyéni számla ismételt felülvizsgálatával kerülhet sor. 
Ez esetben a tag tagsági viszonya - eredeti átlépési kérelme alapján - annak a negyedévnek az utolsó 
napjával szűnik meg, amelyet megelőző negyedéves zárás alapján ki nem egyenlített tagdíjhátralék már 
nem mutatható ki. 

(4) Az Mpt. 23. § (4) bekezdésében előírt, az átlépéshez az Átadó pénztárban szükséges féléves 
tagsági jogviszonynak a tagsági viszony megszűnésének (5) bekezdése szerinti időpontjában kell fennállnia. 

(5) Amennyiben az átlépés jogszabályi feltételei fennállnak, a tag tagsági viszonya annak a 
negyedévnek az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a tag, illetve a tag írásbeli felhatalmazása alapján az 
átvevő pénztár az átlépési nyilatkozatot (vagy az átlépési szándékot és a tag felhatalmazását tartalmazó 
belépési nyilatkozat másolatát) az átadó pénztárhoz benyújtotta. 

(6) Az átlépő tag tagsági viszonya az Átvevő pénztárban, az Átadó pénztári tagsági jogviszony 
megszűnését követő napon (a továbbiakban: átlépés napja) kezdődik. Az átlépés napjával kezdődő 
időszakra vonatkozó bevallási és tagdíjfizetési kötelezettséget az Átvevő pénztár részére kell teljesíteni. Az 
Átadó pénztár az átlépés napját megelőzően, de legkésőbb az átlépési kérelem beérkezését követő hónap 8. 
napjáig a tagdíjfizetés folytonossága érdekében az átlépés feltételeinek meglétét és a tag valamennyi, az 
átlépéskor nyilvántartott munkáltatója nevét és azonosító adatait közli az Átvevő pénztárral. 

(7) Az Átvevő pénztár az átlépés feltételeinek meglétéről a tagot, a tagdíjfizetési kötelezettségnek az 
átlépés napja utáni teljesítéshez szükséges adatokról a tagot és annak valamennyi, az átlépéskor 
nyilvántartott munkáltatóját, illetve a javára befizetőket legkésőbb az átlépés napját követő 15 napon belül 
írásban értesíti. 

(8) Az átlépett tagra vonatkozóan, az átlépés napját magában foglaló, valamint az azt követő 
hónapokra vonatkozó az Átadó pénztárhoz érkező bevallásokat és befizetéseket, továbbá az átlépés napjától 
kezdődően beérkezett, az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó pótbevallásokat a (10) bekezdésben 
foglalt eltérés figyelembevételével, továbbá a bevallások helyesbítéseit, önellenőrzéseit az Átadó pénztár 
visszaküldi az érintett foglalkoztatóknak (befizetőknek), a visszaküldés okának és az Átvevő pénztárnak a 
megjelölésével. 

(9) A (8) bekezdésben foglalt önellenőrzés(ek) elszámolásait az Átvevő pénztár végzi el. Ennek 
során megállapítja az önellenőrzés(ek)ből adódó fizetési kötelezettségek összegét, jogosultjait, illetve 
kötelezettjeit. Amennyiben az önellenőrzés a Tbj. 51. § (1) bekezdése szerinti bevalló részére történő 
visszafizetési kötelezettséggel jár, az Átvevő pénztár teljesíti a fizetési kötelezettséget. 

(10) Az Átadó pénztárban a taggal való elszámolást a tagsági viszony megszűnésének napjáig 
terjedő bevallási időszakra vonatkozó tagdíjbevallások, pótbevallások, önellenőrzések és befizetések 
figyelembevételével, a tagsági viszony megszűnésének napjára vonatkozóan kell elvégezni. A tag egyéni 
számláját is ezzel a nappal, mint fordulónappal kell lezárni, az azon addig elért hozamok és értékelési 
különbözetek egyidejű jóváírása mellett. A megállapított követelésnek az Átvevő pénztár részére történő 
átutalását, legkésőbb az Átadó pénztárnál a tag tagsági jogviszonyának megszűnése napját követő 50 napon 
belül kell elvégezni. Amennyiben az átlépést megelőző bevallási időszakban befizetett és függőszámlán 
nyilvántartott tagdíj vonatkozásában érkezik be az átlépés napját követően pótbevallás, úgy azt a pénztár a 
függőszámla rendezése érdekében feldolgozza. Az átlépett tagra eső fedezeti tartalékra jutó tagdíj összegét 
és a függőszámla alapján megállapított hozamot - utólagos adatszolgáltatás mellett - az Átvevő pénztár 
részére át kell utalni. 



(11) Az Átadó pénztár legkésőbb a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő 50. napig, gépi 
adathordozón (mágneses adathordozón vagy CD lemezen) - a Felügyelet által meghatározott 
adatszerkezetben - eljuttatja az Átvevő pénztár részére az átlépő pénztártag 

a) azonosító adatait, 
b) munkáltatói adatait, 
c) tagsági viszonya megszűnésének napját megelőző, 
ca) a tagsági viszonyával kapcsolatos adatait, 
cb) a tagdíjbevallására és befizetésére vonatkozó adatait havi bontásban, 
cc) a javára jóváírt hozamok adatait negyedévenkénti bontásban. 
(12) Az Átadó pénztár legkésőbb a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő 50. napig megküldi 

az Átvevő pénztár részére az átlépő pénztártag eredeti belépési nyilatkozatának pénztár által hitelesített 
másolatát. 

Ha a pénztár a tagsági viszony megszűnésének napját magában foglaló negyedévben keletkezett 
tagdíjhátralékot állapított meg, és a tag átlépésére az adóhatósági eljárás alatt, illetőleg annak lezárása előtt 
kerül sor, az Átadó pénztár megküldi az Átvevő pénztár részére: 

a) a folyamatban lévő adóhatósági eljárás kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat, valamint 
b) a hatósági eljárásban az eljárást kezdeményező helyébe lépő új jogosult bejelentéséről szóló értesítő 

levél hiteles másolatát. 
Az a)-b) pontok szerinti dokumentumok megküldéséről az Átadó pénztár legkésőbb a tag tagsági 

jogviszonyának megszűnését követő negyedév végéig gondoskodik. 
(13) Az Átadó pénztár az átlépő tag és az Átvevő pénztár részére írásban megadja 
a) a tag egyéni számlájának a zárás időpontjában fennálló értékét, 
b) a tagnak az Átadó pénztári tagsága idején javára befizetett tagdíjak összegét, 
c) a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok és értékelési különbözetek összegét, 
d) a tagnak az Átadó, illetve korábbi pénztáraiban szerzett, tagdíjfizetéssel lefedett időszak tartalmára 

vonatkozó adatot. 
(14) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a pénztártag átlépésére tagsági 

jogviszonyának az Mpt. 23. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott megszűnése miatt kerül sor. 
(15) A pénztárak a kedvezményezett részére történő egyösszegű kifizetés, valamint más pénztárba való 

átlépés esetén a tagsági jogviszony megszűnésének fordulónapja és az átutalás napja közötti időszakra 
fizetendő hozamot a napi eszközértékelésre támaszkodva is megállapíthatják. A tagsági jogviszony előzőek 
szerinti megszűnéséből fakadó kifizetés elszámolására több szakaszban is sor kerülhet. Ebben az esetben a 
tagi követelés legalább 90 százalékát az átlépésre, illetőleg a 29/A. §-ban előírt elszámolási határidőn belül 
kell kifizetni, a fennmaradó követelést legkésőbb a bejelentés negyedévét követő második negyedév 50. 
napjáig kell elszámolni. A részletszabályokat a Hozamfelosztási szabályzatban kell rögzíteni. 

29/A. § A pénztártag halála következtében, az Mpt. 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljesítendő 
egyösszegű kifizetést a pénztártag elhunyta igazolásának, illetve a kifizetésre való jogosultság igazolásának 
negyedévét követő 50 napon belül kell teljesíteni. 

V. Rész 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

30. § (1) Ez a rendelet - kivéve a (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésekben foglaltakat - 2002. január 1-jén 
lép hatályba és ezzel egy időben hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási 
tevékenységéről szóló 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet. 

(2) E rendelet 21. §-ában foglalt nyilvánosságra hozatali, valamint a 22. §-ában foglalt számlaértesítőről 
szóló szabályokat első ízben a 2001. évre vonatkozóan kell alkalmazni. 

(3) E rendelet alkalmazásában az „elismert értékpapírpiac” kifejezésen szabályozott piacot kell 
érteni. 

(4) 
(5) 
(6) 



Átmeneti rendelkezések 

31. § Az e rendelet hatálybalépésekor tevékenységi engedéllyel rendelkező pénztáraknak a befektetések 
összetételére vonatkozó, az 1. számú mellékletben található rendelkezéseket, valamint a 2. számú 
mellékletben előírt szabályokat 2002. március 31-ig kell először teljesíteniük. 

32. § (1) A befektetési politika 10. § (10) bekezdésében foglalt előírás teljesüléséhez szükséges 
módosításokat legkésőbb 2002. május 31-ig kell az SzMSz-ben rögzíteni. 

(2) E rendelet 14. §-ában meghatározott Pénzkezelési Szabályzatot legkésőbb 2002. március 31-ig kell 
elkészíteni. 

33. § Az egyesülő pénztárak hozamainak a 19. § (3) bekezdés szerinti beszámítását csak a rendelet 
hatálybalépése utáni egyesülések esetében kell elvégezni. 

1. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

1. A pénztári befektetéseket szabályozó törvényi előírások által meghatározott eszközcsoportokba a 
következő eszközök tartoznak: 

a) házipénztár: forint- és valutapénztár; 
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla; 
c) lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg; 
d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények): 
d1) magyar állampapír, 
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet 

vállal, 
d3) külföldi állampapír, 
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet 

vállal, 
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, 
d6) külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, 
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, 
d8) külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, 
d9) magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, 
d10) külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény; 
e) részvények: 
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon 

nyilvánosan forgalomba hozott részvény, 
e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 

kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan 
részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató 
nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé, 

e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény, 

e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan 
részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató 
nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; 

f) befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír: 
f1) Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési 

alapot is, 
f2) külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is, 
f3) egyéb kollektív befektetési értékpapír; 
g) jelzáloglevél: 
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél, 



g2) külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél; 
h) határidős ügyletek; 
i) opciós ügyletek; 
j) ingatlan; 
k) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések; 
l) kockázati tőkealapjegy. 
2. Az (1) bekezdésben leírtaktól eltérően a pénztár nem szabványosított határidős és opciós ügyletet 

csak devizaárfolyam-kockázat fedezeti céllal köthet. 
3. A pénztár nem köteles eladni a tulajdonában lévő, tőzsdéről kivezetésre kerülő részvényt az e 

rendelet befektetési kategóriáinak történő megfelelés céljából. Az ilyen értékpapírok aránya azonban nem 
haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 5%-át. 

4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melyek 
értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. 

5. Az egyéb kollektív befektetési értékpapírokra az e rendeletben a befektetési jegyekre 
meghatározott befektetési előírások az irányadók. 

6. A pénztári portfólió terhére a Tpt.-nek az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szabályainak 
betartásával értékpapír-kölcsönzési ügylet köthető, ezen ügyletek összértéke nem haladhatja meg a 
befektetett pénztári eszközök 30%-át. A pénztári befektetési portfólióban csak értékpapírok kölcsönadása 
lehetséges, kölcsönvétele nem. Az értékpapír-kölcsönzési ügylet futamideje egy évnél hosszabb nem lehet, 
az ügylethez kapcsolódóan megfelelő óvadékot kell kikötni. Értékpapír-kölcsönzési ügylet esetében 
óvadékként csak olyan befektetési eszközök szolgálhatnak, amelyek megszerzését a jogszabályok és a 
pénztár befektetési politikája lehetővé teszik. 

2. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

1. A pénztár az 1. számú melléklet szerinti befektetési formák esetében az alábbi szabályoknak köteles 
megfelelni: 

a) a pénztár csak olyan eszközöket adhat el, amelyek a tulajdonában vannak, nettó „rövid” pozíciók 
nem megengedettek. 

b) 
c) az 1. számú melléklet d5), d6), d9), d10), e2), e4) alpontokban feltüntetett eszközök értékének 

alpontonként számított együttes aránya nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 10-10%-át, és 
együttes arányuk nem haladhatja meg a befektetetett pénztári eszközök 30%-át; 

d) a g1), g2) alpontokban meghatározott eszközök együttes aránya nem haladhatja meg a befektetetett 
pénztári eszközök 25%-át; 

e) a pénztár portfóliójában az f) alpontban feltüntetett eszközök együttes aránya nem haladhatja meg a 
befektetett pénztári eszközök 50%-át oly módon, hogy az egy befektetési alapba történő befektetés 
maximum 10%-a, az egy alapkezelő által kezelt befektetési alapok jegyeinek együttes aránya legfeljebb 
30%-a lehet a befektetett pénztári eszközöknek; 

f) az f) pontban feltüntetett eszközökön belül az ingatlanba befektető befektetési alapok, valamint a j) 
pontban feltüntetett eszközök együttes aránya nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 10%-át, 
úgy, hogy a j) pontban feltüntetett eszközök legfeljebb a befektetett pénztári eszközök 5%-át tehetik ki; 

g) a pénztár a h) és i) pontban meghatározott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthet, a 
spekulációs célú kötés nem megengedett. Fedezeti célú az olyan ügylet, amelyet a pénztár portfóliójában 
már meglévő eszközökre, az azok tartásából adódó kockázat csökkentésére kötik. Fedezeti ügylet esetén 
szükséges egy előzetes kockázati kitettség, amelyre irányul a fedezés. Arbitrázs célú az az ügylet, amely 
során egyazon időpontban és ugyanazon eszközre vonatkozóan vételi és eladási ügylet kötődik, és 
amelynek eredményeként nem keletkezik nettó „hosszú” vagy „rövid” pozíció. 

2. A befektetési szabályoknak való megfelelés szempontjából az egyes eszközök piaci értékét kell 
figyelembe venni. Az egyes befektetési eszközök arányának számításakor az egyes befektetési eszközökhöz 
kapcsolódó származékos ügyletekben megtestesülő - a befektetési alapokra vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint meghatározott - nettó pozíciót is figyelembe kell venni. Ha a piaci árfolyamok mozgása vagy 
értékpapír-kölcsönzési ügylet óvadékának portfólióba kerülése következtében a fenti szabályok sérülnek, 
akkor a vagyonkezelő 30 naptári napon belül köteles az arányokat a meghatározott korlátokon belülre vinni. 
Amennyiben a közvetlen ingatlanbefektetésekre vonatkozó befektetési korlátozások kizárólag a piaci 
árfolyamok mozgása vagy szolgáltatások kifizetése miatt sérülnek, akkor az előírt arányok helyreállítására a 
pénztárnak 6 hónap áll rendelkezésére. 



3. A pénztár házipénztárában, annak napi zárásakor legfeljebb 500 000 Ft értékű készpénz tartható. Ha a 
pénztárnak több telephelye van, akkor ennek az előírásnak az egyes telephelyekre külön-külön kell 
érvényesülnie. 

4. A pénztár a járadékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve a 
szabályzataiban foglaltak szerint köteles pénztári befektetett eszközeit likvid eszközben tartani, különös 
tekintettel a nem tőzsdei ügyletekre. 

5. Magyarországon bejegyzett származtatott ügyletekbe befektető alap befektetési jegyének, illetve 
a külföldön bejegyzett és a kibocsátás országában származtatott ügyletekbe befektető alapnak minősülő 
befektetési alap jegyének együttes aránya nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 5%-át. 
Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap jegyének, illetve külföldön bejegyzett és a kibocsátás 
országában kockázati tőkealapnak minősülő alap jegyének együttes aránya nem haladhatja meg a 
befektetett pénztári eszközök 5%-át. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja 
meg a befektetett pénztári eszközök 2%-át. 

6. A nem OECD, illetve EGT tagországbeli kibocsátó értékpapírjába történő befektetések aránya nem 
haladhatja meg a külföldi befektetések 20%-át. 

7. 

3. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I. A befektetett pénztári eszközök negyedéves értékének változása 

1. A pénztárak befektetett eszközei értéke alatt az 1. számú mellékletben előírt befektetési formák 
meghatározott piaci értékét kell érteni. Ezen pénztári portfólió értékelésével kell a pénztár gazdálkodását, 
annak alakulását bemutatni. 

2. Az értékelést hozamráta meghatározása céljából a következő időtartamra kell elvégezni: 
a) azon pénztárak esetében, amelyek a tárgyévet megelőző időszakban alakultak, az értékelés kiterjed a 

tárgyév egész időszakára. Az értékelés időpontjai, a 4. számú melléklet szerinti fordulónapok; 
b) azon pénztárak esetében, amelyek a tárgyévben alakultak meg, az értékelés értelemszerűen a 

megalakulástól a tárgyév végéig terjed, a fordulónapok a nyitómérleg dátuma, valamint a 4. számú 
melléklet szerinti fordulónapok. 

3. A pénztár letétkezelője végzi a pénztári eszközök piaci értékének meghatározását. A befektetett 
pénztári eszközök piaci értékét a fordulónapig - függetlenül attól, hogy ez kereskedési nap vagy sem - kötött 
ügyletek kötési pozíciója alapján kell értékelni. Az értékelésnél figyelembe kell venni a fordulónapig még el 
nem számolt ügyletek függő pénzügyi teljesítésének egyenlegét. Amennyiben a pénztár az értékelési 
időszakban letétkezelőt váltott, a megelőző letétkezelő a pénztár rendelkezésére bocsátja a pénztári 
eszközök befektetésére vonatkozó adatokat. 

4. Az értékelés körébe tartozó eszközök teljes körűen megegyeznek a Felügyeletnek küldött negyedéves 
jelentés megfelelő adataival. 

5. A pénztár az értékelést a pénztár egészére elkülönítve, a likviditási, a működési, valamint a fedezeti 
tartalék eszközei szerint, s ezen belül az egyéni számlák tartalékára és a szolgáltatási tartalékokra 
megbontva végzi. 

6. A pénztár könyvvizsgálója az óvatosság számviteli elvének érvényesítése érdekében - külön 
indoklással - alacsonyabb érték megállapítása céljából eltérhet a II. fejezetben leírt értékelési eljárásoktól. 

II. Értékelési szabályok 

A befektetett pénztári eszközök - napi és negyedéves - piaci értékének 
meghatározása 

1. Pénzforgalmi számla és befektetési számla: a számlá(ko)n lévő eszközök megszolgált, de el nem 
számolt időarányos kamattal növelt fordulónapi záróállománya kerül beszámításra. 

2. Házipénztár: a házipénztár értéke a fordulónapi pénztárjelentés záró értéke. 
3. Lekötött betét: a lekötött betétek esetében a betét értéke a megszolgált, de el nem számolt időarányos 

kamattal növelt fordulónapi záró állománnyal kerül beszámításra. 
4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 



a) a pénztár tulajdonában lévő, a tőzsdén jegyzett fix és változó kamatozású kötvények, valamint a 
diszkont kincstárjegyek esetén - az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett államkötvényeket és 
diszkont kincstárjegyeket kivéve - egységesen az értékelési időszakban az utolsó tőzsdei záró nettó 
árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték meghatározásakor 
hozzá kell adni a fordulónapig felhalmozott kamatokat; 

b) az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, kötelező árjegyzésű, 3 hónapnál hosszabb 
hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású, illetve diszkont állampapírok esetén az Államadósság 
Kezelő Központ (a továbbiakban: ÁKK) által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó 
munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a fordulónapig 
felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni; 

c) az elsődleges forgalmazói rendszerben nem kötelező árjegyzésű, 3 hónapnál rövidebb hátralévő 
futamidejű, fix kamatozású és diszkont állampapírok - ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező 
értékpapírokat is - esetén az ÁKK által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon 
közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a 
fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni; 

d) ha tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak - az elsődleges forgalmazói 
rendszerbe bevezetett állampapírokat kivéve - nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érték 
meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a fordulónapig közzétett utolsó, 
forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez 
az adat nem régebbi 30 napnál. A tőzsdén kívüli kereskedelem szerint regisztrált árfolyamok 30 napos 
érvényessége a közzétételben megjelölt időszak, azaz a vonatkozási időszak utolsó napjától számítandó 
akkor is, ha az nem munkanapra esik. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra; 

e) ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly 
módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig 
felhalmozott kamatokat. 

5. Részvények értékelése: 
a) a tőzsdére bevezetett részvényeket a fordulónapi tőzsdei záróárfolyam szerint kell értékelni; 
b) ha az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó tőzsdei záróárfolyamot kell használni, ha 

ez az árfolyam a fordulónaphoz képest 30 napnál nem régebbi; 
c) a tőzsdére nem bevezetett részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti és a BÉT 

hivatalos lapjában közzétett utolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési 
árfolyamát, ha az nem régebbi 30 napnál; 

d) ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor függetlenül annak régiségétől, az utolsó tőzsdei, ennek 
hiányában tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. 

6. A befektetési jegyek (ideértve az ingatlanbefektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet is): 
a) a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyét az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó 

nettó eszközértéken kell figyelembe venni; 
b) zárt végű befektetési alap befektetési jegye esetében az utolsó tőzsdei záróárfolyam és az utolsó 

nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. Az utolsó tőzsdei 
záróárfolyam akkor alkalmazható, ha ez az árfolyam a fordulónaphoz képest 30 napnál nem régebbi. A 
kockázati tőkealap-jegyeket is a zárt végű befektetési alapokra vonatkozó értékelési módszer alapján kell 
értékelni. 

7. Jelzáloglevél: a jelzáloglevelet a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz hasonlóan, a 4.1. pont 
szerint kell értékelni. 

8. Opciós ügyletek: a szabványosított tőzsdei opciók értékelése az utolsó tőzsdei záróáron történik. Ha 
30 napnál nem régebbi tőzsdei záróár nem áll rendelkezésre, akkor az opció belső értékét és időértékét is 
figyelembe vevő módszerrel kell kiszámítani. Ennek hiányában, illetve nem tőzsdei ügyletek esetében, az 
opciót kizárólag a belső értéken kell értékelni, azaz az opció értéke ebben az esetben az opciós kötés kötési 
árfolyamának és az opciós ügylet alapjául szolgáló termék utolsó záró árának különbözete vagy nulla közül 
a nagyobb érték. 

9. Határidős kereskedelem: a fordulónapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az 
adott instrumentumra közzétett fordulónapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett 
elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. 

10. Külföldi befektetések értékelése: 
1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 
a) a pénztár tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó 

nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell 
értékelni; 



b) ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly 
módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetése óta a fordulónapig 
felhalmozott kamatokat. 

2. Részvények értékelése: 
a) a tőzsdére és elismert értékpapírpiacra bevezetett részvényeket a fordulónapi záróárfolyam, annak 

hiányában a fordulónapra nyilvánosságra hozott árfolyam szerint kell értékelni; 
b) ha az árfolyam keletkezésének helyén az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó 

nyilvánosságra hozott árfolyamot kell használni, ha ez az árfolyam a fordulónaphoz képest 30 napnál nem 
régebbi; 

c) ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor a beszerzési árat kell használni. 
3. Befektetési jegyek: 
Befektetési jegyeket a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második 

munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. 
4. A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét a fordulónapon 

közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell 
forintban kifejezni. 

11. Repó (fordított repó): az ügylet árkülönbözetének naptári napra számított időarányos (lineáris) 
része. 

12. Ingatlan: az ingatlanokat a pénztár által meghatározott fordulónapra, de legalább az üzleti év 
fordulónapjára, 3 hónapnál nem régebbi, a pénztártól független ingatlanszakértő által készített értékbecslés 
alapján kell értékelni. Az ingatlan beszerzésének évében a pénztár az ingatlant könyv szerinti értéken is 
értékelheti. A követelés fejében átvett, 10 millió forint bekerülési értéket meg nem haladó ingatlantulajdon 
a pénztár könyvvizsgálója által hitelesített piaci értéken is értékelhető. 

4. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Hozamráták meghatározásának módjai 

1. A pénztár hozamrátái: 
a) A pénztár egészére vonatkozó időszakos (negyedéves, éves) hozamrátát az alábbi idősúlyos 

módszer alapján kell számítani: 

R = (1 + r1)*(1 + r2)*...*(1 + rt)-1 

R = a pénztári portfólió időszakos hozama 
rt = a pénztári portfólió napi hozama 

ahol, 

 

illetve ahol, 

rt = a t. napi idősúlyozású hozam 
Pt = a pénztári vagyon t. napi záró bruttó piaci értéke 
CFt = t. napi pénzmozgás, azaz a nem vagyonkezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetés (előjeles) 

nettó értéke 



b) A napi teljesítményt legalább 8 tizedes jegyig ki kell számolni és a negyedéves, éves hozam 
számításakor nem szabad kerekíteni. A kiszámított negyedéves, éves hozamot két tizedes jegyre kell 
kerekíteni. 

c) A bruttó hozamrátát a kereskedési költségek (jutalékok) levonása után kell számítani. 
d) A nettó, illetve bruttó hozamráta közötti különbségként az adott időszakra vonatkozó befektetési 

vagyonarányos költségeket kell figyelembe venni. 

2. Referenciaindex hozamának számítása: 
Az időszakos (negyedéves, éves) referenciaindex hozamát az alábbi módszer alapján kell számítani: 

R = (1+r1)*(1+r2)*...*(1+rn)-1 

 

ahol 

R = a referenciaindex éves, negyedéves hozama 
rn = a referenciaindex havi hozama 
BMk = a k. referenciaindex 
IBMk(n) = a k. referenciaindex n. havi záró indexértéke 
x, y, z...s = a BM1, BM2, BM3...BMk súlya a portfólióhoz kijelölt referenciaindexekhez 
x+y+z+...+s=100% 

5. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

72MA 

Portfóliójelentés 

Nagyságrend: ezer Ft
Sor-   Könyv szerinti érték Piaci érték Mód 
szám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 

   a b z 
001 72MA1 Portfólió összesen    
002 72MA11 Bankszámlák és készpénz összesen    
003 72MA111 Házipénztár (forint és valuta)    
004 72MA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla    

005 72MA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg    

006 72MA12 Értékpapírok összesen    

007 72MA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)    

008 72MA12101 Magyar állampapír    

009 72MA12102 
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal 

   

010 72MA12103 Külföldi állampapír    

011 72MA12104 
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet 
vállal 

   

012 72MA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény    

013 72MA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által    



nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 

014 72MA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény    

015 72MA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény    

016 72MA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény    

017 72MA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény    

018 72MA122 Részvények    

019 72MA1221 
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott részvény 

   

020 72MA1222 

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél 
éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, 
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 
napon belül folyamatosan legalább két befektetési 
szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé

   

021 72MA1223 
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 

   

022 72MA1224 

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 
hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél 
éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, 
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 
napon belül folyamatosan legalább két befektetési 
szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé

   

023 72MA123 Befektetési jegyek    

024 72MA1231 
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot 

   

025 72MA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye    

026 72MA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési 
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot   

027 72MA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap 
befektetési jegye    

028 72MA124 Jelzáloglevél    

029 72MA1241 
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet 
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél 

   

030 72MA1242 
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél 

   

031 72MA13 Származtatott termékek    
032 72MA131 Tőzsdei határidős ügyletek    
033 72MA132 Tőzsdei opciós ügyletek    
034 72MA133 Repóügyletek    
035 72MA14 Ingatlan    
036 72MA15 Követelések értékpapír ügyletekből    
037 72MA16 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből    



 
 


