BEFEKTETfSI POLITIKA

I

Az ELMU Nyugdijp6nzt6r ( tov6bbiakban : P6nztir ) befektet6seinek c6lja, alapelvei

l. I Altaldnos rendelkezdsek

A Plnztir

befektet6si politik6ja a vonatkoz6 jogszab6ll rendelkez6sek, kiil6n6sen az 6nk6ntes
K6lcs6n<is Biztosit6 P6nztarak6l sz6l6 1993. 6vi XCVI. tdrveny ( tovribbiakban : 6pt. ), valamint az
dnk6ntes kdlcsdnds nyugdijp6nztarak befektet6si 6s gazd6lkoddsi szab6lyair6l sz6l6 281i2001. (
26. ) Kormrinyrendelet ( tov6bbiakban : 6br. ) 6ltal meghatrirozott hat6lyos el6ir6sok alapjan k6sztilt.
A befektet6si politika 6sszhangban van a p6nzt6r bels6 szabiiyzataival.
A befektetesi politik6ban lefektetett alapelvek, szabiilyok aPflnztfu eg|szere 6rv6nyesek.
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Pinztdr befektetdseinek cdlja, alapelvei, pinztdrtagi

6s

pinztdri drdekek

A fd c6l a t6ke 6s a bev6telek

re6l6rt6kenek gyarapitasa, szern el6tt tartva a p€nztartagok legf<ibb
kockiiaatmegosztrls erdek6ben a Pdrztir jelenleg n6gy vagyonkezel6t

erdek6t, a biztons6got. A
alkalmaz.
A befektet6si tev6kenys6get a P&utir tgy alakitja, hogy a P€rutitr folyamatos likviditasanak
fenntart6sa mellett a tag ( ill. kedvezm6nyezett ) ker6s6re a szolg6ltatast biztositani tudja.

A P6nzt6r a mtik6d6si 6s a likvidit6si tartal6kot kiildn portfoli6ban kezeli ( Hold II. portfoli6 ).
Az alacsony kock6zat miatt az P5nztitr az egy6ni 6s a szolg6ltat6si szrfunl6kat egysdgesen, ugyanrigy
kezeli.

a vagyont els<isorban magyar rillampapirokba, 6rt6kpapirokba, Magyarorsz6gon
6s
forgalomba hozott r6szv6nyekbe, kiilftildi 6s belfiildi bet6tbe, befektet6si alapok
kibocs6tott
jegyeibe, kdtv6nyekbe, ingatlanbefektet6si alapjegyekbe, jelz6loglevelekbe 6s egy6b eszkdz6kbe
fekteti, a 4. pontban felsorolt megk<it6sekkel 6s silyokkal . Az eldbbi befektet6si formik 6sszeni
kombin6liisa, valamint a befektet6si form6kon beliili szektori6lis, tertileti 6s instrument6lis megoszt6s
r6v6n a Pdnztir igyekszik kihaszn6lni a piaci tendenci6kb6l fakad6 el<iny6ket, mik<izben a

A

P5nzttr

befektet6sek kockiizat6t cscikkenti.

2.

A befektet6si potitika meghatiroz6sa, ellen6rz6se, m6dositisa

A befektet6si politik6t a PEr.ztAr lgazgat6tanircsahatirozza meg.
A befektet6si politik6ban foglalt rendelkez6sek v6grehajtris66rt, a szab6lyok teljesiil6s66rt az IT elndk
felel6s. A befektetesi politika teljestil6s6t az Ellen6rz6 bizotts6g kijelSlt tagja ellen<irzi.
Az lgazgatbtanitcs a d6nt6seknel figyelembe veszi az Osszhangszab6l\ri ( 28112001 . Korm.rend. 2.
sz. mell. (1) bek. e) pontja ).
I

A vagyonkezel6k a kdzvetett befektetesi instrumentumok alkalmaziisa

sor6n kdtelesek biztositani az
6sszhangszab6ly betart6s6t.
A Pinztir lgazgat6tandcsa a befektet6si politika v6grehajt6s6t, eredm6nyeit folyamatosan 9rtdkeli, az
6rt6kel6srcil az 6ves besz6mol6t elfogad6 kdzgyfil6sen ad sziirnot.
A Pirrztir Igazgat6tan6csa 6vente, a p6nztigyt tervet elfogad6 kdzgytil6st megelciz6en d6nt6st hoz a
befektet6si politika fenntart6sa vagy m6dosit6sa k6rd6s6ben, 6s err6l a k<izgyil6st tij6koztatja . A
Igazgat6tan6cs indokolt esetben birmikor egyhangri d6nt6ssel
befektet6si politik6t
megvdltoztathada, illetve a P6nztir vagyonkezel6i is tehetnek javaslatot.

az

A

befektet6si politika megvrlltoz6sir6l a Ptnztir vagyonkezel6it irrisban 6rtesiteni kell. A
vagyonkezelSknek az 6rtesit6s klzhezvfltel6t k6vet6 90 napon beliil biaositaniuk kell a befektet6si
politikrinak val6 megfelel6st.

3.

A P6nzt6r szolgiltat6i

A P5nztir a vagyon6nak kezel6s6t kdzvetve, befektet6si szolg6ltat6kon kereszttil val6sitja meg.
A P5nzthr a jogszab6lyi el6irasoknak megfelel6en egy let6tkezel6t alkalmaz. A Pdnztir let6tkezel6je
az Unicredit Bank Hwgary Zrt.
A P6nztrir vagyonkezel6inek szdma ndgy.
A P6nzt6r a szolg6ltat6i kivrilaszt sihoz piiyiaatot ir ki.
A pitlyiaatok elbir6lis6nak szempontjait az lgazgat6tanacs a pilyAzat kiir6sakor rdgziti ( itr,
referenciiik, garanci5lis k6rd6sek, stb. ), 6s azoknak 6sszhangban kell 6llniuk a pdnztirlagok
6rdekeivel.

vagyonkezel6 kiv6laszt6sa eset6n els6dleges szempont a szakmai tapasztalat, valamint a
vagyonkezel6 kor6bban el6rt eredm6nyei hasonl6 befektet6si politik6t alkalmaz6 pdnztirak eset6ben.

A

Let6tkezel6 v6laszt6s eset6n az lgazgatitan cs a szolg6ltat6 piaci
szem el6tt.

megbizhat6s6g6t tartja

El6irrinyzott megosztis

C6g neve, cime

CIB Alapkezel<i 2rt.(1027 Budapest, Medve

j6 hir6t,

u. 4-14.)

32%

Generali Alapkezelci Zrt. ( 1066Bp.,Ter6zkn.42-44 )

l7o/o

Amundi Befektet6si Alapkezel6 2n.0011 Bp, F6 u. 14. )
Hold Alapkezelci Zrt.
I 123 Bp., Alkot6s u. 50

32%

t9%

Az el6irAnyzotl megoszt6Ls az egyenll arriny a vagyonkezekik kdzdtt,
teljesitm6ny 6s a dijazis alapjin az lgazgatitanics ezt feliilbir6lhatja.

de a

vagyonkezel6i

A Hold Alapkezelf 2r7., a Generali Alapkezel6 6s az Amundi Alapkezel6 Zrt. abszoltt hozamra
tdrekv6 befektet6si strat6gi6t folyat.

A Hold Alapkezelci

referenciaindexe: 1007o-ban az RMAX index t6rgyid6szaki v6,ltozisa, a
Generali Alapkezel6 referenciaindexe RMAX + 50 brizispont, mig a Amundi Alapkezell Zrt.
referenciaindexe az RMAX index.
A-CIB Alapkezel6 Zrt. benchmark k6vet6 vagyonkezel6st folyat.
6s vagyonkezel6i a hat6lyos jogi szab6lyoziis 6s a megkdtdtt szerz6d6sek
alapjin v€gzik tev6kenys6giiket, melyet az IT eln<ik folyamatosan ellen<iriz.
A vagyonkezel6 a szerz6d6sben, illetve a jogszab6lyban meghat6rozott kereteken beliil saj6t
hataskdrben jogosult ddnteni a befektet6si tev6kenys6gr6l.
A vagyonkezel6i dij meg6llapitrisa a hat6lyos szerz6d6sek szerint tdrt6nik, a vagyonkezel6k a saj6t
kezel6sben l6v6 befektet6si Sllom6nyra nem szSmithatnak fel dijat.
A vagyonkezel6 az tigyleteir6l a sz6mviteli tdrv6nynek megfelel6 bizonylatot k6szit, melyet legalibb
heti gyakoris6ggal kiild meg a P6nzt6mak. Emellett kdteles a szerz6d6sben meghatiirozott havi 6s
6vi besziirnol6kat hat6rid6re eljuttatni.
A vagyonkezel6 munk6j6t az lgazgatbtanircs akkor tartja elfogadhat6nak, ha a szolg6ltat6 hat6rid6re
eleget tesz a fenti k6telezetts6geinek, a tudomisuka jutott adatokat 6s informrlci6kat bizalmasan
kezeli, 6s a mrlsik f6l el6zetes irdsos felhatalmazSsa n6lkiil nem szolgiltatja ki ( kiv6ve a hat6srigi
megkeres6st ), valamint a piaci viszonyhoz m6rten az elv6rhat6 hozamot el#. az lgazgat6tan6cs Sltal
kialakitott befektet6si keretszab6lyok betart6sa mellett.

A Pdruthr let6tkezel6je

A

P6nzt6r a vagyonkezel6k befektetesi tev6kenysdg6t a let6tkezel<itcil kapott adatok, kimutatiisok
figyelernbev6tel6vel 6rt6keli, oly m6don, hogy az egyes vagyonkezelSk iital el6rt eredmenyek
re6lisan <isszem6rhet6ek legyenek.

A

let6tkezel6 gondoskodik a let6ti 6rz6sbe dtadott 6rt6kpapirok let6ti 6rz6s6rcil, ellfltja az
6rt6kpapirok let6ti 6rz6s6vel, valamint az ,lrtlkpapirugyletek lebonyolit6s6val kapcsolatos technikai
teendciket.

A

a

P6nzt6rak mrik6d6s6r6l 6s gazdrilkodris6r6l rendelkez6 jogszab6lyokban el6irt
kcitelezetts6g6nek eleget t6ve folyamatosan figyelanmel kis6ri a P6nzt6r vagyonkezel6s6t ell6t6
szewezetek tev6kenys6g6t, 6s ellen6rzi, hogy a p6nzt6ri vagyon a p€ruttr gazdiikod6sit szab6lyoz6
mindenkor 6rv6nyben l6v5 jogszab6lyok adta keretek kdzdtt kertiljdn befektet6sre.
A let6tkezelci a jogszab6lyokban el6irt rendszeress6ggel 6s m6don meg$atirozza a pdnztiti eszkdzdk
piaci 6rt6k6t.
Az lgazgat6tan6cs megfeleltinek 6rt6keli a let6tkezel6 munk6j6t, amennfben a szolgtitat6 az
6rv6nyes Eljdr6si rendben foglalt teend6it marad6ktalanul teljesiti. a vagyonkezel6i alsz6mla
k6szp6nzegyenlege ut6n j6r6 kamatot j6v ina,
p6rutirak gazd6lkodrlsrit szab6lyoz6
korm6nyrendelet alapjrin meghatarozza a P €rutir eszk6zeinek piaci 6rtdk6t.

let6tkezel6

a

A P€rvtir lgazgat6tanicsa halad6ktalanul beavatkozik, ha a let6tkezel6 vagy a vagyonkezel6k
jogszab6lys6rt6s6nil vagy szerztid6sszeg6s6r6l megbizonyosodik. Enyh6bb esetben a P6nzt5r felhivja
az llleto szolgrlltat6t az el6ir6sok megszeg6s6nek azomtali kikiisz6b<il6s6re; srilyosabb esetben
int6zkedik a szolg6ltat6val k<it<itt szerz<id6s felbont6sdr6l, illetve sziiks6g eset6n m6s jogi l6p6seket
tesz.
A P6rztitr a let6tkezel6vel, illetve a vagyonkezel6kkel kdtdtt szerz6d6seken keresztiil gondoskodik a
piaci 6tlagnak megfelelS, vagy a Pdnztir szinnira enn6l kedvezSbb dijaz6s meg6llapit6s6ra,
amennyiben ez 6sszhangba hozhat6 a biztons6gos szolgdltat6i tev6kenys6ggel.
saj6t kezel6sben l6v<i befektet6si alapok dijaz6s6t az 6rv6nyes vagyonkezel6i szerz<id6sek
rendezik.

A
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4.a. A P6nztir befektet6seinek referenciSi, keretszabilyai

A P5nztir portfoli6j6ra vonatkoz6 befektet6si ar6nyok 6s referenciaindexek a P6nztitr likvidit6si 6s
fedezeti tartal6k6ra egyarrint 6rv6nyesek. A munkrlltat6kt6l befoly6 mrik<id6si adom6nyokat a
P6nzt6r banksz6ml6n tartja, ebbdl fedezve a miik6d6si kiad6sokat, a b6r,- 6s j6rul6k k6lts6geket. A
tagdijakb6l keletkez<i mrikcid6si bevetelek a mrik6d6si tartal6kba keriilnek, amelyre ugyanivon
befektet6si szab6lyok vonatkoznak, mint a m6sik ket tartal6km. Sziiksdg eset6n ( pl. szolg6ltat6sok
teljesit6se, feliigyeleti dij kifizet6se, stb. ) a P6nztrlr napi miikcid6s6hez n6lktldzhetetlen dsszeget a
banksziml6jrin tart.

A teljes p6nzt6ri portf6li6ra vonatkoz6 befektet6si szabrilyok az al6bbiak:

Min ariny
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Befektet6si eszkiiztik
K6szp6nz, bet6t
Hazai 6llampapirok

Kiilft;ldi
6llampapirok
Egy6b kdtv6nyek,
k<itv6nyalapok,
illetve jelz6loglevelek
R6szvaryek, illetve

35

C6l6rt6k (%)
17,5o

16szv6nyalapok

Szdrmaztatott vagy
garant6lt alap
Nyersanyagpiaci
alapok
Kiil ft ildrin bej egyzett
befektet6si alap

befjegye

Kock6zati
t6kealapjegy
Magyar hitelint6zeti
k6tv6ny
Kilfttldi gazd.szerv.,
hitelint6zeti k6fv6ny
Magyar 6nkorm.k6tv
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Referenciaindex iisszet6tele:
870h

RMAX
MAX

5o/o

CETOP2O

lo

MSCI World
MSCI GEM
DBLXDBCT
BUX

3o/o
2o/o

lo/o

t%

A Plnzt r a referenciaindexet

megk6zelit6leg tudja megallapitani, tekintettel arra, hogy a negy
vagyonkezel6 teljesen elt6r6 szerz1dis 6s befektet6si keretrendszer szerint dolgozik.
A szerz6d6sek harmadik f6l (m6sik vagyonkezel6 ) rflszere titkosak, a konkret adatok a P6nzt6r
sz6khely6n megtekinthet6ek.
Vriltoz6s eset6n az Igazgat6tan6cs m6dositja a befektet6si politik6t.
vagyonkezel6si szerz6d6sekben rogzitett minimum 6s maximum arinyok, illetve
referenciaindexek 6sszess6g6ben dsszhangban 6llnak a teljes p6nzt6ri portfoli6ra vonatkoz6
arrinyokkal, illetve referenciaindexszel.
A P6nzt[r lgazgatitan csa a 3% m6rt6kri referenciaindext6l val6 negativ elt6r6st m6g elfogadhat6nak
tartja, amennyiben a piaci kdrtilm6nyek ezt indokolt6k; enn6l nagyobb elteres eset6n az
Igazgat6tan6cs az irv€nybet l6vci vagyonkezel<ii szerz6d6s fjrat6rgyalisrit kezd,emdnyezi.

A

4.b. A Pfnztfri portfoliri lej6rati szerkezet6nek meghatSrozdsa:

lej6rati szerkezet meghat6rozrisrin ii a Pdnztir jelenleg kell6 szabad mozg6steret biztosit a
vagyonkezel6k szimira. Nagyobb m6rt6kr.i plnztin kifrzet€s eset6n a Pfnzlitr a befektet6si politika
ezen pontjiit m6dositja a felmeriilt ig6nyeknek megfelel6en. A kockrizat minimalizrllisa miatt az
lgazgat6tantrcs a hosszabb t6vt befekteteseket prefer6lja, valamint elviirja a vagyonkezekiktril, hogy
a vesztes6ggel t6rt6n6 elad6s lehetds6g6vel csak indokolt esetben 6ljenek, 6s ezt egyeztess6k a
P €rut r v ezetosf g6v el.

A

A

PEnztAr

a ktilfttldi

r6szvenyek teljesitm6ny6t az

MNB hivatalos deviza-klz€pArfolyam6nak

segits6g6vel 6rt6keli.

Az

egyes vagyonkezel6i szerz6d6sek a fentiekt6l elter6 ar6nyokat tartalmazhatnak, a fenti
ar6nyoknak a P €nztir egdsz6re kell 6rv6nyesiilnitik.
A vagyonkezel6si szerzdd6sekben kikdtdtt korLitokat annak figyelembe v6tel6vel kell a P6nztrimak
meghataroznia, hogy a vagyonkezelok kiz r6lag a sajrit kezelesben l6v6 vagyonr6l rendelkeznek
informrici6val, ugyanakkor a P6nztin egdsz&e vonatkoz6 befektet6si limitnek e t6nl6l fiiggetlentil
meg kell felelni.

Az egyes vagyonkezel6i szerz6d6sekben rdgzitetl.6s jelen szab6lyzatban meghatrlrozott arrinyokt6l
val6 elt6r6st a P1nztlr let6tkezel6je jelzi az IT elndk fel6.

5

A

Penzthr eg6sz6re vonatkoz6 megfelel6st a let6tkezel6 a szdmviteli t6rv6nynek megfelel6 kdnyv
szerinti 6rt6ken vizsgrilja. A vagyonkezel6i szerz6d6sben meghat6rozott keretszabiilyok betart6s6t a
let6tkezel6 a vagyonkezel6 6ltal kezelt portfoli6r6sz piaci 6rt6k6n ellen6rzi.
<isszet6tele a befektet6si politik6ban, illetve a vagyonkezel6i
szerz6d6sekben rdgzitett hat6rokat 6tl6pi, a let6tkezel6 halad6ktalanul gondoskodik az IT eln6k
ir6sos t6j6koztat6s6r6l. Ezt k6vet6en a P6nzt6r Igazgat6tan6csa m eglozza a sztks6ges d<int6seket.
A let6tkezelci az ekiir6soknak t6rt6n<i megfelel€sr6l is ir6sban 6rtesiti a P6nztirt.

Amennyiben

a Plnztir portfoli6

A

befektet6si politika tartalmi kivonata a P6nztir lgazgat6taniicsa 6ltal meghatrirozott c6lokat,
alapelveket, a szolg6ltat6k megnevez6s6t, a befektetds f6bb keretszabdlyait 6s a referenciaindexeket
tafialmazza, amelyet a P6nzt6r az rij bel6ptikkel ismertet.

Jelen szab|lyzat az elfogadds napj6n l6p hat6lyba.

Budapest, 2018. m6rcius 5.
ELMT, Ny iJCJ
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