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Közgyűlési határozatok 
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült 

jegyzőkönyv kivonata 

 

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz 
igénybevételével (Webex alkalmazás) került megtartásra.  

Az ülés időpontja: 2021. május 28. 09:30 

Jelenlévők:  
   az Igazgatótanács elnöke 
   az Igazgatótanács egy tagja 
   az ügyvezető Igazgató 
   a jogi, compliance és szolgáltatási igazgató 
   a könyvvizsgáló 
    
    
Jelen lévő küldöttek/pótküldöttek: 
 

  Körzet és képviselt pénztártagok száma 
1. Budapest-Pest                  

9271 fő   
2. Budapest-Buda               

18523 fő    
3. Pest megye                      

19605 fő   
4. Kelet-Dunántúl                   

15896 fő   
5. Közép-Dunántúl             

13149 fő   
6. Nyugat-Dunántúl            

21566 fő   
7. Észak-Magyarország      

26834 fő   
8. Dél-Alföld                            

23899 fő   
9. Dél-Dunántúl                  

19012 fő   
 
   
A közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 167.755 pénztártagot képviselnek, míg 
a Pénztár tagjainak száma 167.755 fő. Részvételi arány: 100 %. A küldöttközgyűlés 
határozatképes volt.  

1/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát 
hitelesítőknek Láng-Miticzky Balázst és Marusinecz Tamást megválasztotta. 
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Az ülés napirendje: 
1. 2020. évi éves beszámoló elfogadása 
2. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, EB, 

Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető) 
3. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról 
4. Egyebek 

2/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat. 

1. Napirendi pont – 2020. évi éves beszámoló elfogadása 

A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező beszámoló, az éves beszámoló főbb számai 
a következők: 

  adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 2019.12.31 2020.12.31 változás 

Mérleg főösszeg 218.315 228.027 9.712 

Saját tőke 2.281 2.149 -132 
ebből tartalék tőke 2.241 2.280 +39 

ebből működési és kiegészítő 
vállalkozás mérleg szerinti eredménye 39 -131 -170 
Fedezeti tartalék 209.551 219.496 +9.945 
Likvidítási tartalék 372 390 +18 

2019.01.01. Nyitó taglétszám: 174.238 fő 

2020.12.31. Záró taglétszám: 169.980 fő. 

A Pénztár könyvvizsgálója ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, 
miszerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad az Allianz Hungária 
Nyugdíjpénztár 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az 
ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben 
foglaltakkal összhangban. Véleménye szerint az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2020. évi 
üzleti jelentése az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2020. évi éves pénztári beszámolójának 
adataival összhangban van. 

Mindezek alapján a Pénztár 2020. évi éves beszámolóját a közgyűlés részére elfogadásra 
javasolja. A részletes könyvvizsgálói jelentés a jelen jegyzőkönyv mellékleteként annak 
elválaszthatatlan részét képezi. 

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár könyvvizsgálója által auditált, az Allianz 
Hungária Nyugdíjpénztár 2020. éves beszámolóját és üzleti jelentésében foglaltakat és azt a 
Közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 

 

3/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2020. évi 

éves beszámolóját, valamint a 2020. évi Üzleti jelentését 
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3. Napirendi pont – Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, EB, 
Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető) 

 

A letétkezelő által megküldött 2020. évi éves letétkezelői beszámoló: 
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Igazgatótanács beszámolója 

A Pénztár Igazgatótanácsa a hatályos jogszabályok és pénztári szabályzatok értelmében 
évente egy alkalommal beszámol munkájáról a Nyugdíjpénztár közgyűlése részére. Ismerteti 
a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező beszámolót. 

A Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa (továbbiakban IT) 2020. évben is az Önkéntes Kölcsönös 
Pénztárakról szóló törvények, a Számviteli törvény, valamint azok gazdálkodásáról, 
beszámoló és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló Kormányrendeletek, továbbá az 
Alapszabályban, Ügyrendjében foglaltak szerint szervezte és végezte munkáját. 

Az IT személyi összetételében az év közben nem történt változás. Az Igazgatótanács 
létszáma 3 fő maradt továbbra is.  

Az IT 2020. évben az éves munkatervében meghatározottakon felül a Magyarországon 
2020. márciustól fennálló pandémiás helyzet miatt (Covid19) kihirdetett veszélyhelyzet alatt, 
- a korábban kialakított témafelelősi rendszer mellett - a Pénztári szolgáltatások zavartalan 
nyújtásához és szervezeti működéséhez kapcsolódóan is hozott további döntéseket. 

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről) és az azt 
követő azonos tartalmú jogszabályok - amely valamennyi jogi személy tekintetében speciális 
szabályokat állapított meg a veszélyhelyzet időtartama alatt -, lehetővé tette, hogy az 
igazgatótanácsi ülések elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lebonyolíthatók 
legyenek, így az Igazgatótanács a veszélyhelyzet kihirdetését követően megtartott üléseit 
Zoom, illetve Webex alkalmazáson keresztül tartotta. 

Az IT 2020. év folyamán 6 ülést tartott és 9 alkalommal ülésen kívül hozott határozatot. 

Az IT munkája során többek között 

- előkészítette a közgyűlések összehívását, azok előterjesztéseit, majd 
levezette a közgyűléseket; 

- megvizsgálta a 2019. évi éves beszámolót, 2020/2021 évi pénzügyi terveket; 
- Alapszabály, IT hatáskörébe tartozó szabályzatok naprakészségét 

biztosította; 
- Rendszeresen beszámoltatta a pénztár munkaszervezetét, vagyonkezelőt, 

befektetésekért felelős vezetőt, belső ellenőrzést, adatvédelemért felelős 
vezetőt. 

- Döntést hozott a pénztári szabályzatokban és jogszabályokban előírt 
kérdéskörökben (pl. tagi kölcsön kamat-, költségmértékének megállapítása). 

- A mindenkori piaci helyzethez alakította a Pénztár befektetési politikáját; 
- A szervezeti változások, a jogszabályváltozások, valamint a változó pénztári 

eljárásokra történő reagálás keretében módosította a Pénztár szabályzatait; 
- vizsgálta a pénztártagok azonosítotti státusát, különös tekintettel az új 

pénzmosási törvény rendelkezéseire – azzal kapcsolatos új pénztári 
eljárásokat jóváhagyta, beszámoltatás útján felügyelte, 

- VPR szabályzatot módosította 
- ingatlan értékesítése körében a szükséges döntéseket meghozta, 

beszámolókat tudomásul vette 
- kiküldések felügyelete (egyenleg értesítő, adóigazolás, nem fizető tagok 

felszólítása stb.) 
- Az MNB határozatában foglaltak teljesítése 
- Döntéseket hozott a szervezet működését érintő kérdésekben (ügyvezető 

igazgató hatásköre, pénztári szolgáltatások, eljárási folyamatok) a 
Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet alatt. 
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- Felügyelte és közreműködött a Pénztárnál 2020. augusztus - 2021. március 
között zajló MNB Felügyeleti ellenőrzés során bekért adatok átadásában, 
kérdések megválaszolásában 

 

Ellenőrző Bizottság beszámolója 

A Pénztár Ellenőrző Bizottsága a hatályos jogszabályok és pénztári szabályzatok értelmében 
évente egy alkalommal beszámol munkájáról a Nyugdíjpénztár közgyűlése részére. 
Ismertetésre került a közgyűlés részére előzetesen megküldött, a jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan részét képező 2020. évi beszámolót, mely tartalmazza – külön mellékletben 
- az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait 

A Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban EB) a 2020. évben is az Önkéntes 
Kölcsönös Pénztárakról szóló törvény, a Számviteli törvény, valamint az azokhoz kapcsolódó 
gazdálkodásról, beszámoló és könyvvezetési kötelezettségekről szóló Kormányrendeletek, 
továbbá az Alapszabályban foglaltak és Ügyrendjében meghatározottak szerint szervezte és 
végezte munkáját. 

Az EB éves munka/ülésterve szerint dolgozott, melynek összeállításánál figyelembe vette a 
belső ellenőrzés tervezett és éven belül az adott időszakra ütemezett vizsgálatait.  

2020-ben nem történt változás az EB szervezetében, az év folyamán 3 fővel látta el 
feladatát és a tárgyévben személyi változás sem következett be. 

Az EB 2020. évben három önálló ülést tartott, melyeken figyelemmel kísérte a pénztár 
működését, gazdálkodását, a tervek megvalósulását, a taglétszám alakulását.  

Az EB elnöke vagy felhatalmazott tagja rendelkezésre állt, hogy felkérés, ill. szükség esetén 
saját döntése értelmében jelen legyen az Igazgatótanács ülésein. 

Az EB az év során is támaszkodhatott a Pénztár belső ellenőri munkatársának munkájára, 
aki az EB által is véleményezett, megvitatott, javaslataival kiegészített és jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján dolgozott. 

2019 második féléve óta a belső ellenőrzési tevékenységét egy fő részmunkaidős 
munkavállalóval megerősítve végzi. Ugyancsak az éves ellenőrzési terv végrehajtása 
érdekében egy tervezett vizsgálat elvégzésére (panaszkezelés) külső szakértő került 
felkérésre.  

A Felügyelet 2020-ban nem rendelt el eseti vizsgálatot.  

Az EB munkaterve alapján vizsgálta: 

A Pénztár belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzések tervezésénél szempont volt, hogy a 
vizsgálatok lefedjék a Pénztár teljes tevékenységét, terjedjenek ki a munkafolyamatba 
épített, illetve a vezetői körbe tartozó ellenőrzések megtörténtének vizsgálata mellett az MNB 
által a Nyugdíjpénztárra vonatkozó ajánlásokra, a határozati megállapítások végrehajtására, 
azok utóellenőrzésére, a jogszabályi változásoknak való megfelelésre.  

A belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok jelentéseit, a vizsgált egység észrevételeit, 
az összeállított feladatterveket, azok megvalósulásának menetét. 

Az év során továbbra is kiemelt elvárás volt a korábbi ellenőrzések utóvizsgálata, áttekintve 
a két vizsgálat közötti időszakban hozott intézkedéseket, vizsgálva azok hatásait, sürgetve 
az elmaradt intézkedések megvalósítását, a hibás gyakorlatok megszűntetését, a 
hiányosságok pótlását. Ezeket a vizsgálatokat támasztotta alá a belső ellenőr által 
működtetett monitoring rendszer. 
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Az EB megvizsgálta és egyeztette az Igazgatótanács által előterjesztett anyagokat: 

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésén előterjesztendő 2019. évi 
beszámolóját. 

A Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervét. 

A Pénztár alapszabályát és egyéb a törvényi előírások alapján, illetve a belső működéssel 
kapcsolatban kialakított és módosított szabályzatokat. 

 

Az EB az alábbi témakörökkel foglalkozott részletesebben és a következőket 
állapította meg: 

• Az Ellenőrző Bizottság a belső ellenőrzés 2021. évi munkatervét módosításokkal 
elfogadta. 

• Rögzítette, hogy a belső ellenőrzés által kidolgozott monitoring feladat-követési 
rendszert ülésein értékeli, a feladatok teljesítéséről tájékoztatást kért, az arról készült 
beszámolókat megvizsgálta és tudomásul vette. 

• Az Ellenőrző Bizottság elfogadta és tudomásul vette a belső ellenőrzés beszámolóit a 
2020. évben lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, tapasztalatairól, a megállapítások 
kockázati értékeléséről. 

• Az Ellenőrző Bizottság elfogadta az Alapszabály és a Szolgáltatási szabályzat 
módosításait. 

• az Ellenőrző Bizottság az Igazgatótanácsnak a Pénztár 2019. évi beszámolójára 
2021-2023. évi pénzügyi terveire vonatkozó, könyvvizsgáló által megvizsgált 
jelentéseit megtárgyalta, a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 

• Az Ellenőrző Bizottság egyhangú határozattal elfogadta a Belső ellenőri jelentéseket, 
a jelentésekben meghatározott feladatokkal és azok végrehajtását határozataiban 
elrendelte. 

Az EB megállapításai a Pénztár működésével kapcsolatosan 

A Pénztár gazdálkodása továbbra is kiegyensúlyozott és stabil. 

Befektetési politika: A pénztár választható portfóliós rendszert működtet. Ennek keretein 
belül igyekszik továbbra is biztonságra törekvő befektetési politikát folytatni. A befektetési 
tevékenységek eredmény 2020-ban a piaci átlagot meghaladó volt. 

A számviteli és ügyviteli rendszer: Az analitikus és főkönyvi számviteli elszámolások 
komolyabb hibák nélkül működnek. 

A Pénztár tagszervezése folyamatos.  

Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető beszámolója 

Ismertették a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelentést, mely során részletezi a 
portfoliók 2020. teljes éves eredményeit. 

Portfóliók teljesítménye 2019.12.31-től 2020.12.31-ig  

Portfóliókezelt állomány
Portfóliókezelői bruttó 

hozam

Benchmark 

hozam
Alul / Felülteljesítés Kezdő dátum Kezdő vagyon Záró dátum Záró vagyon

Allianz Önk. Klassz. 1,27% 1,05% 0,22% 2019.12.31 6 800 128 111 2020.12.31 7 363 533 548

Allianz Önk. Kiegyen 3,69% 2,71% 0,98% 2019.12.31 171 457 029 390 2020.12.31 176 304 522 278

Allianz Önk. Növek. 5,50% 3,96% 1,54% 2019.12.31 23 082 051 136 2020.12.31 25 904 079 212

Allianz Önk. Kockáz. 6,26% 4,23% 2,03% 2019.12.31 6 571 809 601 2020.12.31 8 334 840 796

Allianz Önk. Likvid 1,29% 1,08% 0,20% 2019.12.31 370 504 687 2020.12.31 389 348 159

Allianz Önk. Működ. 1,33% 1,08% 0,24% 2019.12.31 2 350 003 298 2020.12.31 2 188 787 415  
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Beszámolójában részletesen kitér az alábbiakra: 

• USA – monetáris politika 
• USA állampapírpiac 
• Eurózónás Gazdasági adatok 
• EKB – monetáris politika 
• Eurózónás állampapírpiac 
• Kína 
• hazai Gazdasági adatok 
• Hazai monetáris politika 
• Gyorsan Változó Állampapír-finanszírozás 
• Hazai állampapírpiac, államilag garantált kötvények 
• Jelzáloglevelek, vállalati kötvények 
• Nemzetközi részvénypiacok 
• Régiós részvénypiacok 
• Hazai részvénypiac 

Ismertették a Pénztár befektetésekért felelős vezetőjének – mint a pénztár vagyonkezelést 
végző munkatársának – a beszámolóját, ami a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi 
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Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár éves beszámolóit (Igazgatótanács, 
Letétkezelő, Befektetésekért felelős vezető, Vagyonkezelő) és azokat a Közgyűlés részére 
elfogadásra javasolta. 

4/2021. (V.28.) Küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2020. évi Pénztári beszámolókat 

(Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető) 

3. Napirendi pont – Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése részére a Pénztár Igazgatótanácsa a 
281/2001. (XII.26) Korm. Rendelet 16.§ (8) pontja értelmében beszámol a Befektetési 
Politika módosításáról. 

A Pénztár Igazgatótanácsa 2021. március 10- hatállyal az alábbi indoklással módosította az 
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési politikáját. 

1. SFDR rendeletnek történő megfelelés 

2. Egyéb okok 

A Befektetési Politikát a Pénztár a hatályos jogszabályhoz igazította, illetve a 
folyószámlapénz aszimmetrikus kezelése miatt épített be egy új rendelkezést. 

A gazdaság várható újraindításával javul annak teljesítménye, az infláció várható 
emelkedésével várhatóan emelkednek a kötvényhozamok, ezért javasolt a befektetési súlyok 
változtatása is:  

+2% BUX + 1% CETOP, -3% MAX változtatás. Ez a módosítás 2021. április 1. nappal lépett 
hatályba, ezért a Befektetési Politikában külön táblázatban került megjelenítésre. 

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Befektetési Politika módosítására vonatkozó 
tájékoztatást és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 

5/2021. (V.28.) Küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési Politikájának 

módosításáról szóló beszámolót 
 

4. Napirendi pont – Egyebek 

Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 10 óra 15 perckor az ülés 
lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését. 


