
Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tájékoztató a 
választható befek-
tetési portfóliókról

Ma tegyünk a holnapért!
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A választható befektetési portfóliókról

Önkéntes Pénztárunk azért alakította ki a választható portfóliókból álló befektetési 

rendszert, hogy tagjaink életkoruknak, hozamelvárásuknak és kockázatvállalási 

hajlandóságuknak megfelelően választhassanak befektetési portfóliót. 

(Befektetési portfólió: a különböző típusú, kockázatú, hozamú értékpapírokból és 

egyéb befektetési eszközökből a vagyonkezelők által képzett „kosár”.) Tagjaink 

jelenleg 5 különböző típusú és kockázatú portfólió közül választhatnak.

Miért fontos a megfelelő 
portfólió megválasztása?
Az Ön által befizetett tagdíjakat a nyugdíjpénztár vagyonkezelője befekteti, és hozamokkal 

gyarapítja. A várható nyugdíjszolgáltatás mértékét az elért hozam jelentősen befolyásolja. 

Fontos tehát, hogy a megtakarítás időtartamának megfelelő kockázatú és hozamelvárású 

befektetést válasszon, hiszen így tovább növelheti leendő nyugdíjszolgáltatásának mértékét.

Milyen eszközalapok, portfóliók 
közül választhatok?
Klasszikus portfólió („A” eszközalap)
Ezt az alacsony kockázatú portfóliót azoknak ajánljuk, akiknek 5 vagy annál kevesebb évük 

van a nyugdíjba vonulásig és a biztonságot részesítik előnyben. Célja a biztonságosabb 

értékpapírok kiválasztásával a befizetések értékének megőrzése, valamint az infláció feletti 

hozam elérése. A portfóliót ezért szinte kizárólag állampapírok alkotják, így az Ön nyugdíjcélú 

megtakarításának értéke a piaci viszonyoktól függően egyenletesen, nagyobb ingadozások 

nélkül gyarapodhat.

Ötféle befektetési 
portfólió közül 
választhat!



54

Kiegyensúlyozott portfólió („B” eszközalap)
Közepes kockázatú portfóliónkat azon ügyfeleinknek javasoljuk, akik 5-15 év múlva vonulnak 

nyugdíjba. Célja a befektetett eszközökön közép- és hosszú távon magas hozam realizálása, valamint 

a portfólió összetételének folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával a befektetési 

kockázatok minimalizálása, ezért jelentős részben állampapírokat tartalmaz. A portfólió kisebb 

részét kitevő hazai és nemzetközi részvények a befektetési eredményeket ebben az időtávban 

jelentősen javíthatják, ezzel arányosan azonban a kockázatot is növelik. Ez az Alapportfólió, melybe 

belépéskor a tag eltérő döntésének hiányában a befizetései befektetésre kerülnek.

Szakértői portfólió („E” eszközalap)
Ezt a portfóliót azoknak ajánljuk, akik nem rendelkeznek kellő jártassággal a befektetési 

területen, ezért a portfólió összetételének megválasztását teljesen a vagyonkezelőre 

szeretnék bízni. Így nem szükséges a befektetési piac változásait folyamatosan figyelniük, 

mert a megfelelő időpontban a megfelelő részvény-kötvény arány kiválasztásáról szakértőink 

döntenek helyettük. Ez a közepesnél magasabb kockázatot képviselő portfólió nem követ egy 

állandó részvény-kötvény arányt. A vagyonkezelő az összetétel dinamikus változtatásával 

törekszik a hozam maximálására közép és hosszú távon.

Növekedési portfólió („D” eszközalap)
Ezt a magas kockázatú portfóliót elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek a nyugdíjba vonulásig 

legalább 15 évük van hátra. Célja hosszú távon (15-20 év) magas hozam realizálása. 

A portfólióban jelentős súlyt képviselnek a hazai, valamint a világ legnagyobb, tőkeerős, vagy 

ígéretes növekedési lehetőségekkel bíró tőzsdéin jegyzett társaságok részvényei, mely jelentős 

árfolyamkockázatot jelent.

Klímaváltozás portfólió („F” eszközalap)
Ezt a portfóliót azoknak ajánljuk, akik hajlandóak a magas hozam reményében magas kockázatot 

vállalni egy olyan iparágba való befektetéssel, amely a Földünket sújtó klímaváltozás elleni 

tevékenységével minden bizonnyal az elkövetkező évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő 

területe lesz. A portfólió választásával Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez. Célja 

hosszú távon magas hozam realizálása elsősorban olyan vállalatok értékpapírjaiba történő 

befektetéssel, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő 

üzleti lehetőségek kiaknázásából, alternatív erőforrások hasznosításából (pl. megújuló energia) 

és mezőgazdasági tevékenységből származik.

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári portfóliók eszközallokációi

Klasszikus 100%

Kiegyensúlyozott 76,5% 20% 3,5%

Szakértői 100%

Növekedési 50,5% 45% 4,5%

Klímaváltozás 50% 50%

   Kötvények   Egyéb: Ingatlan alap; Kockázati Tőke és Származékos Alap

   Részvények    A vagyonkezelő belátása szerint a törvény adta limitek között 

szabadon dönthet, nincs előre meghatározott eszközallokáció. 

A portfólió abszolút hozam elérésére törekszik.

A nyugdíjpénztári befektetésekre vonatkozó elveket és szabályokat a Pénztár Alapszabálya, 

a Választható Portfóliós Szabályzat, illetve a Befektetési Politika tartalmazza. 

Ezen szabályzatokat megtalálja pénztárunk honlapján, valamint kérésére pénztárunk eljuttatja 

azt Önnek.

Az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári portfóliók besorolása a befektetési 
idő és kockázati besorolás alapján

Portfólió neve Javasolt befektetési idő (nyugdíjig hátralévő idő)
1-5 év 5-10 év 10-15 év 15+ év

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Szakértői

Növekedési

Klímaváltozás

Portfólió neve Kockázati besorolás (1 = alacsony, 5 = magas)
1 2 3 4 5

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Szakértői

Növekedési

Klímaváltozás
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Hogyan választhatok portfóliót?

A pénztárunkba újonnan belépők a belépési nyilatkozat megfelelő rovatának kitöltésével 

választhatnak portfóliót. A tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjaink az erre a célra 

rendszeresített – Önkéntes nyugdíjpénztári portfólióválasztási adatlap című – nyomtatvány 

kitöltésével és a Pénztár ügyfélszolgálati irodáiban történő leadásával, illetve postai úton 

bármikor kezdeményezhetnek portfólióváltást. A pénztár internetes oldalán elérhető Online 

Ügyfélszolgálaton, előzetes regisztrációt követően a pénztártagok szintén benyújthatják 

portfólióváltási igényüket. Portfólióválasztás hiányában tagjainkat  automatikusan a 

Kiegyensúlyozott portfólióba soroljuk.

Mekkora költsége van a 
portfólióváltásnak?
A belépéskor a portfólióválasztás ingyenes. A portfólióváltás adminisztrációs 

díja a pénztártag befektetett vagyona aktuális forintértékének 0,1%-a, azaz egy 

ezreléke, de legfeljebb 2 000 Ft. A portfólióváltás díját a nyugdíjpénztár a tag által 

befizetett tagdíjból (a befektetés egyéb költsége jogcímen) vonja le. Amennyiben 

a pénztár az adminisztrációs díjat a befizetett tagdíjból levonni nem tudja, úgy 

a választott szolgáltatás kifizetésekor vonja le a kifizetendő összegből.

A portfólióváltás lehetséges kockázatai

Miután a nyugdíjpénztári megtakarítások hosszú távra tervezett befektetésekben kamatoznak, 

a portfóliók közötti váltás komoly kockázatot rejthet. A részvényt nagyobb arányban tartalmazó, 

kockázatosabb befektetési csomagokat egy esetleges pénzügyi válság nyomán ugyan nagyobb 

veszteség sújtja, hosszú távon azonban nagyobb nyereséget is hozhatnak, a veszteségek és 

nyereségek tehát nagy valószínűséggel idővel kiegyenlítik egymást. Ha Ön például alacsony árfolyam 

szinten részvény portfólióból állampapír portfólióba vált (ami azt jelenti, hogy a befektetésen éppen 

mutatkozó veszteséget realizálja, váltja valóra), akkor anélkül szenvedi el az éppen aktuális válság 

negatív hatásait, hogy a jövőben valószínűsíthető áremelkedések hasznát élvezhetné. Természetesen 

a döntést Önnek kell meghoznia ebben a kérdésben.

Honnan értesülhetek befektetéseim 
teljesítményéről?

A www.aegonnyugdij.hu weboldalon naponta frissített információt talál a nyugdíjpénztári 

eszközalapok árfolyamairól. A portfóliók összehasonlítására alkalmas adatok az MNB 

honlapján (http://felugyelet.mnb.hu) is megtalálhatóak. 

Pénztárunk – a törvényi kötelezettségének megfelelően – minden év június 30-ig 

számlaértesítő levélben tájékoztatja tagjait a tárgyévet megelőző év befizetéseiről, az elért 

hozamokról és az előző év december 31-ei aktuális önkéntes pénztári számlaegyenlegről. 

Online ügyfélszolgálatunk segítségével bármikor lekérdezheti aktuális számlaegyenlegét, 

módosíthatja szerződésadatait, és még számos ügyet intézhet otthonról! Ha szeretné igénybe 

venni szolgáltatásunkat, kérjük, regisztráljon a www.aegonnyugdij.hu oldalon!

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári befektetési eredmények,  
záró piaci érték és az infláció

2013. évi nettó  
hozamráta (%)

10 éves átlagos  
nettó hozamráta*  
(2004–2013) (%)

10 éves vagyon-
növekedési mutató* 

(2004–2013) (%)

Portfólió vagyon 
2013. 12. 31.  

(záró piaci érték) eFt 

Klasszikus portfólió 7,12 7,53 7,49 10 585 504

Kiegyensúlyozott portfólió 8,98 7,25 7,29 82 379 618

Növekedési portfólió 9,27 8,61 8,42 12 922 224

5 éves átlagos  
hozamráta  

(2009–2013) (%)

5 éves vagyon-növe-
kedési mutató  

(2009–2013) (%)

Szakértői portfólió** 8,33 10,00 9,89 11 775 307

Klímaváltozás portfólió** 16,39 10,46 9,97 1 946 553

* A 10 éves átlaghozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni 
számlájának átlagos hozamát jellemzi.

**   A Szakértői és Klímaváltozási portfólió 2008 februárjában indult, így 10 éves átlaghozam és vagyonnövekedési mutató 
nem áll rendelkezésre. Helyettük a 2009–2013. év átlagos eredményét tüntettük fel a jogszabályoknak megfelelően.

2013. évi infláció (dec/dec) 10 éves átlagos infláció (2004–2013)

Infláció 0,4% 4,58%

Forrás: saját pénztári hozamadatok, valamint a KSH-tól kapott inflációs adatok
Az egyes portfoliók referenciaindex hozamrátáját a www.aegonnyugdij.hu weboldalon tekintheti meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőre nézve!



Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
1399 Budapest, Pf. 717
www.aegonnyugdij.hu
ügyfélszolgálat: 06-1-477-4890

www.aegonnyugdij.hu 
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