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Statisztikai számjel: 18134591 6820 915 01

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  

A. Befektetett eszközök 23 799 123             22 293 589             
I. Tárgyi eszközök 23 799 123             22 293 589             

1. Ingatlanok 21 112 610             21 172 954             
2. Ingatlanok értékelési különbözete 2 686 035               1 120 635               
3. Gépek, berendezések, felszerelések -                              -                              
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete -                              -                              
5. Beruházások 478                         -                              
6. Beruházásokra adott előlegek -                              -                              

II. Befektetett pénzügyi eszközök -                              -                              
1. Hosszu lejáratú bankbetétek -                              -                              

B. Forgóeszközök 23 560 441             26 268 138             
I. Készletek 1 760                      119                         

1. Ingatlankészletek -                              -                              
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete -                              -                              
3. Közvetített szolgáltatások 1 760                      119                         

II. Követelések 58 180                    96 716                    
1. Követelések 58 180                    96 694                    
2. Követelések értékvesztése (-) -                              -                              
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete -                              22                           
4. Forintkövetelések értékelési különbözete -                              -                              

III. Értékpapírok 96 370                    4 672 913               
1. Értékpapírok 94 823                    4 485 783               
2. Értékpapírok értékelési különbözete 1 547                      187 130                  

a) kamatokból, osztalékokból 2 419                      119 067                  
b) egyéb 872 -                        68 063                    

IV. Pénzeszközök 23 404 131             21 498 390             
1. Pénzeszközök 20 823 985             20 964 160             
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 2 580 146               534 230                  

C. Aktív időbeli elhatárolások 325 264                  117 634                  
1. Aktív időbeli elhatárolások 325 264                  122 519                  
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) -                              4 885 -                     

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 98 -                          -                              

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen 47 684 730             48 679 361             

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  

E. Saját tőke 47 460 590             48 464 052             
I. Induló tőke 36 259 422             37 588 712             

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 12 957 056             11 257 933             
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 10 928 851 -            9 928 642 -              
3. Előző évek forgalma alapján az év eleji induló tőke 34 231 217             36 259 421             

II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 11 201 168             10 875 340             
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1 307 772 -              1 526 065 -              
2. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 1 287 335               1 882 888               
3. Előző évek befektetési jegyek értékkülönbözete 1 462 423               1 441 986               
4. Értékelési különbözet tartaléka 5 266 542               1 841 657               
5. Előző évek eredménye 1 525 712               4 492 640               
6. Üzleti év eredménye 2 966 928               2 742 234               

F. Céltartalékok -                              -                              
G. Kötelezettségek 143 874                  131 314                  

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 20 007                    20 049                    
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 122 779                  110 905                  
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 1 088                      360                         

H. Passzív időbeli elhatárolások 80 266                    83 995                    

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen: 47 684 730             48 679 361             

Budapest, 2013. április 25.

A tétel megnevezése 2011.12.31 2012.12.31

Erste Alapkezelő Zrt.

A tétel megnevezése

Mérleg

2012.12.312011.12.31
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Statisztikai számjel: 18134591 6820 915 01

Eredménykimutatás

Adatok: ezer forintban

2011.12.31 2012.12.31

I. Értékesítés nettó árbevétele 1 745 619            1 899 700            

II. Egyéb bevételek 176 332               411 204               

III. Eladott áruk beszerzési értéke 1 777                   3 922                   

IV. Működési költségek 674 574               663 358               

V. Egyéb ráfordítások 214 012               422 241               

VI. Pénzügyi műveletek bevételei 2 002 109            1 729 807            

VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 66 769                 208 956               

VIII. Rendkívüli bevételek -                           -                           

IX. Rendkívüli ráfordítások -                           -                           

VIII. Fizetett, fizetendő hozamok -                           -                           

XI. Tárgyévi eredmény 2 966 928           2 742 234           

Budapest, 2013. április 25.

Megnevezés

Erste Alapkezelő Zrt.  
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1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan 
Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása 

 
Az Alap neve 
 
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap 
 
Az Alap rövidített elnevezése 
 
Erste Euro Ingatlan Alap 
 
Az Alap típusa, fajtája 
 
Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó 
befektetési alap. 
 
Az Alap futamideje 
 
Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed. 
 
Felügyeleti nyilvántartásba vétel  
 
Az Alap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye (PSZÁF határozat száma: E-III/110.310-
1/2006.; kelte: 2006. január 30.) alapján, a nyilvántartásba vételt követően (lajstromszám: 1111-169) kezdte 
meg működését. 
A piaci viszonyok változását követve az Alap alapkezelője kérte a kezelési szabályzatának módosítását, és a 
Colliers Magyarország Kft. értékbecslőként való közreműködését, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete az E-III-120.035/2009 számú 2009.április 29-i keltű határozatában engedélyezett. 
Az Alap befektetési szabályainak és a nettó eszközérték számítás szabályainak módosulása a fenti határozat 
közzétételét követő 30 napon lépett hatályba, ezzel az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap lett, 
továbbá a befektetési jegyek alapcímlete 1 HUF-ról 1 EUR-ra változott. 
 
Befektetési jegyek előállítása 
 
A befektetési jegyek alapcímlete 1 EUR, azaz egy euro. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált 
formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. 
 
 
A portfólió lehetséges elemei 
 
Az Alapkezelő az ingatlanportfolióba hozamnövelő és tőkenövekedési céllal olyan ingatlanokat várárol – 
melynek során figyelembe veszi az adott régió területi, népességi, gazdasági, infrastrukturális és egyéb, az 
ingatlan értékére ható tényezőit, azok közép és hosszú távú változásait és ezek hatását a teljes 
ingatlanportfolióra a kockázatok csökkentése és az elérni kívánt hozam céljából. 
 
Euroban vagy magyar forintban kibocsátott állampapírok és az ilyen értékpapírokra vonatkozó egy évnél 
nem hosszabb hátralevő futamidejű visszavásárlási megállapodások, hitelintézeteknél nyitott látra szóló és 
lekötött betétek és fedezeti ügyletek. 
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Az Alap 2009.06.03-ig érvényes adatai 
 
Az [origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása 
 
 
Az Alap neve 
 
[origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja 
 
 
Az Alap rövidített elnevezése 
 
[origo] klikk Ingatlan Alapok Alapja 
 
 
Az Alap típusa, fajtája 
 
Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési 
alap. 
 
 
Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte 
 
Lajstromszám: 1111-169 
PSZÁF határozat száma: E-III/110.310-1/2006. 
PSZÁF határozat kelte: 2006. január 30. 
 
 
Az Alap futamideje 
 
Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2006. január 30-tól) határozatlan ideig terjed. 
 
 
Befektetési jegyek előállítása 
 
A befektetési jegyek alapcímlete 1 Ft, azaz Egy forint. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált 
formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. 
 
 
Az [origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alap portfoliójának lehetséges elemei 
 
Az alap befektetési politikája szerint saját tőkéjét legalább 80%-os arányban Magyarországon nyilvánosan 
forgalomba hozott kollektív befektetési értékpapírokba, illetve a fennmaradó legfeljebb 20%-nyi részt 
pénzpiaci eszközökbe – ideértve a nyilvánosan forgalomba hozott nyíltvégű pénzpiaci alapok (pl. [origo] 
klikk Pénzpiaci Alapok Alapja) által kibocsátott befektetési jegyeket is – fekteti. 
Az Alap befektetései között az Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap által kibocsátott befektetési jegyek aránya 
meghaladhatja a saját tőke 25%-át (elérheti akár a 100%-ot is). 
 
 
Az Alapkezelő 
 
Erste Alapkezelő Zrt.  
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 
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A Letétkezelő 
 
ERSTE Bank Hungary Zrt. 
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054  
 
A Forgalmazó 
 
Erste Befektetési Zrt. 
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  
cégjegyzékszáma: 01-10-041373  
 
Az Erste Befektetési Zrt. forgalmazó Ügynöke 
 
ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózata 
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 
 
 
Az Alap könyvvizsgálója 
 
Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
Székhelye:    1037 Budapest, Máramaros u. 64/b 
(000858 MKVK nyilvántartási szám, T-000858/98 Felügyeleti nyilvántartási szám) 
 
Könyvvizsgáló neve: Gyimesi Katalin 
Lakcíme:     1037 Budapest, Máramaros u. 64/b 
(003948 MKVK nyilvántartási szám, E-003948/97 Felügyeleti nyilvántartási szám.) 
 
 
Az Ingatlanértékelő 
 
Colliers Magyarország Kft.  
Székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 41. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-166209 
 
Az Alap képviseletére jogosult, az éves beszámolót aláíró személyek 
 
dr. Mesterházy György Tibor 
Erste Alapkezelő Zrt. igazgatósági tag 
Lakcíme: 1052 Budapest Bécsi utca 5. 1.em. 7.A. 
 
Pázmány Balázs 
Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 
Lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István u. 103. 
 
 
A könyviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat ellátásával megbízott személy: 
 
Krajcs Katalin 
1106 Budapest, Gépmadár u. 11. 
Könyvizsg. kam. tag. szám: 005074 
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2.  A számviteli politika fő vonásai 
 
 
2.1.  Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség 
 
Az Alap számviteli rendszerét a 2001. január 1-jén hatályba lépett  2000. évi C. tv. (Számviteli törvény), 
valamint a 215/2000. Kormányrendelet előírásai alapján alakítottuk ki. 
Az Alap könyveit, nyilvántartásait a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint vezetjük. Az 
adatrögzítés és a nyilvántartások vezetése során biztosítjuk az eszközökben, illetve forrásokban 
bekövetkezett változások mérését és összesítését, továbbá biztosítjuk az éves beszámoló készítési 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat.  
 
Az Alap üzleti éve megegyezik az adott naptári évvel. 
A mérlegkészítés időpontja: 2013. március 31. 
 
 
2.2. Értékelési módszerek 
 
Az Alap eszközeit és kötelezettségeit a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.) alapján kialakított 
kezelési szabályzatba foglalt értékelési szabályok szerint értékeljük. 
Az alap könyveiben az ingatlanokat az értékelés időpontjában, a befektetési politikában rögzített egyéb eszközök 
esetében negyedévente a tárgy negyedévet követő  első napjára meghatározott eszközérték alapján kerül elszámlásra a 
főkönyvi számlákon az  értékelési különbözet az értékelési különbözet tartalékával szemben. 
Az ingatlanok értékelése a Tpt. szabályai szerint a bérbeadási céllal beszerzett ingatlanok esetében 3 
havonként, az építetett  ingatlanok értékét havonként határozza meg az Alap ingatlanértékelő társasága. 
Az Ingatlanok bruttó értékének összetevői: bekerülési érték, az ingatlan vétel előkészítéséhez kapcsolódó 
ingatlanbecslési díj, az ügynöki díj, ügyvédi díj valamint az ingatlan számla szerinti árának 2%-át kitevő 
illeték. 
Az Alap az ingatlanok esetében 100%-os maradványértéket határoz meg. 
Értékpapírok: a mérleg fordulónapján érvényes piaci értéken kerülnek a mérlegbe, külön soron feltüntetve 
ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott piaci érték és a beszerzési érték 
vagy kötési ár különbözetéből adódó - értékelési különbözet összegét.  
Az értékelési különbözet megbontásra kerül kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékelési különbözetre. 
Az Alap portfoliójában szereplő értékpapírok készlet elszámolásánál, értékelésénél  a FIFO módszert 
alkalmazzuk.  
Származtatott ügyletek: a mérlegfordulónapján érvényes piaci értéken történik az értékelése, mely ezen 
ügyletek esetében a jövőbeni várható eredményt jelzi. A devizaügyletek tekintetében az értékelés napján 
érvényes MNB árfolyamot figyelembe véve kerül megállapításra a piaci érték. 
Három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló 
követelések: bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt összegében 
kerülnek kimutatásra. 
Három hónapon túli lejáratú forintkövetelések: bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. A három 
hónapon túli lejáratú forintkövetelések keletkezésekor értékvesztés kerül elszámolásra, mely a mérlegben 
külön soron negatív előjellel jelenik meg. 
Forint pénzkészlet: a banki számlakivonatokkal egyező értéken kerülnek kimutatásra. 
Aktív és passzív időbeli elhatárolások: bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, 
visszaírással növelt összegében kerülnek kimutatásra. Aktív időbeli elhatárolások keletkezésekor 
értékvesztés kerül elszámolásra – kivéve a pénzeszközökre időarányosan járó kamat összegét -, mely a 
mérlegben külön soron negatív előjellel jelenik meg. Az aktív időbeli elhatárolásokon belül a 
pénzeszközökre időarányosan járó kamat összegét a 215/2000. Kormányrendelet előírásaitól eltérően, élve a 
Számviteli törvény 4. §. (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel – az Alap könyvvizsgálójának egyetértése 
mellett - nem számoljuk el értékvesztésként. Meggyőződésünk szerint ezen elszámolási mód biztosítja az 
időbeli elhatárolás, az összemérés és a valódiság elvének érvényesülését. 
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Kötelezettségek: szerződés szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegbe. 
Az Alap a devizakészleteket, a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és a külföldi pénzértékre szóló 
kötelezettségeket azok bekerülésekor az MNB által közzétett devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
veszi fel könyveibe. 
A devizaeszközök és devizakötelezettségek  esetében az Alap a  215/2000 (XII.11.) Korm.rendelet  7. § (11) 
b) pontja szerint számolja el az árfolyam-különbözeteket. 
 
2.3. Amortizációs politika 
 
A tárgyi eszközök maradványértékének meghatározása az ingatlanok esetében egyedileg ingatlanonként 
történik. 
Az értékbecslő értékelésének megfelelően az ingatlanok értéke a könyvekben mindig a piaci értéket mutatja. 
 
A számviteli politikában rögzített eszközcsoportok maradványérték és amortizációs kulcsainak leírása: 
 
Eszközcsoport Maradványérték 

 (a bekerülési érték %-ban) 
Értékcsökkenés 

Telek 100% nincs 
Épület Építmény 100% nincs 

 
Az ingatlanok maradványértékének változtatására akkor kerül sor, ha az ingatlan működtetésében 
bekövetkező változás ezt indokolja. 
Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra ha a gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat 
befolyásoló negatív események következnek be. 
Gépek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyi eszközök az Alap portfóliójában a Tpt. szabályainak 
megfelelően nincsenek. 
 
3 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
3.1 Befektetett eszközök 
 
Az Alap befektetett eszközei között szereplő ingatlanok bérbeadási célú ingatlanok funkcionális kategóriák 
szerinti megbontás alapján kerül bemutatásra piaci értéken és a könyv szerinti értéken. Az ingatlanok piaci 
értékének meghatározása euroban történik. A könyvekbe történő rögzítésekor az értékelés napján érvényes 
MNB deviza árolyamot alkalmazzuk a piaci érték meghatározásához. Az alkalmazott árfolyam a számviteli 
politikában választott árfolyamnak megfelelően a mérlegfordulónapra érvényes MNB árfolyam.  
 
Bérbeadási célú ingatlan 
 
  HUF és EUR adatok: ezerben 

  

Piaci érték 
EUR 

Piaci érték 
HUF* 

Nettó könyv 
szerinti érték HUF 

Telek - felépítménnyel                         -                             -                             -     

Irodaingatlan                  1 070                   311 680                  284 302     

Kereskedelmi ingatlan                 74 484              21 696 444              20 611 936     

Vegyes hasznosítású                     980                   285 464                  276 716     

Összesen               76 534            22 293 588            21 172 954     
* 2012.12.28-i MNB árfolyam: 1 EUR 291.29 HUF    
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3.2 Készletek 
 

Az Alap készletei között közvetített szolgáltatások szerepelnek mérlegfordulónapon. 
 

3.3 Követelések 
 

Az Alap követelés állományának jellege szerint az alábbi részletezés szerint alakult: 
 

  adatok: ezer forintban  

Megnevezés                  Összeg  

Ingatlan bérbeadásából származó követelés                         52 993     

Befektetési jegy forgalmazásából eredő követelés                         43 701     

Követelések összesen                        96 694     
 
3.4 Értékpapírok 
 

Mérleg fordulónapon az alap eszközei között lévő értékpapír állomány a következők szerint alakul: 
 

Magyar Államkötvény     

          adatok: forintban 

Értékpapír Nettó  Nettó Értékkül. Bruttó  Értékkül. 

megnevezése beszerzési érték piaci érték árf. kül.-ből piaci érték kamatból 

REPHUN 
2013/02/06 2 896 900 178  2 950 844 164  53 943 986  3 069 911 094  119 066 930  

Összesen 2 896 900 178  2 950 844 164  53 943 986  3 069 911 094  119 066 930  

      

Befektetési jegy     

          adatok: forintban 

Értékpapír Nettó  Nettó Értékkül. Bruttó  Értékkül. 

megnevezése beszerzési érték piaci érték árf. kül.-ből piaci érték kamatból 

Erste Euro 
Pénzpiaci 
Befektetési 
Alap 1 588 882 663   14 119 110  1 603 001 773    

Összesen 1 588 882 663    14 119 110  1 603 001 773  0  

           

Mindösszesen 4 485 782 841    68 063 096  4 672 912 867  119 066 930  
 

3.5 Pénzeszközök 
 

A pénzeszközök mérlegsor az alábbiak bemutatott tételeket tartalmazza 

   adatok: ezer forintban  

Megnevezés  Összeg EUR                   Összeg  

Látra szóló forint számla                             1 200     

Látra szóló EUR számla            3 623 991                         1 034 821     

Lekötött betét - HUF-ban                         246 931     
Lekötött betét - EUR-ban          69 328 250                       19 681 208     

Pénzeszközök összesen                   20 964 160     

Deviza készletek értékelési különbözete                         534 230     
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3.6 Aktív időbeli elhatárolások 
 
Az éven belüli időtartamra lekötött bankbetétek mérleg fordulónapjáig időarányosan járó kamatának összege 
117.634 eFt, bérleti díj 4.885 eFt, mely összeg értékvesztésként elszámolásra került.  
 
3.7 Saját tőke 
 
3.7.1   Induló tőke 
 
Az induló tőke alakulását a táblázat adatai mutatják 

adatok: euroban adatok: ezer forintban

Megnevezés Összeg Összeg
Mérleg fordulónapján forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke 140 460 175         37 588 712          
Tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke 134 646 346         36 259 421          
Tárgyévben eladott befektetési jegyek névértéke 39 391 972           11 257 933          
Tárgyévben visszaváltott befektetési jegyek névértéke 33 578 143 -          9 928 642 -            
 
 
3.7.2   Tőkenövekmény 
 
3.7.2.1 Befektetési jegy forgalmazása során felmerült értékkülönbözetből származó tőkeváltozás 
 
A befektetési jegy forgalmazása során felmerülő értékkülönbözet a befektetési jegy eladásakor, illetve 
visszaváltásakor keletkező, a befektetési jegy árfolyamértéke és névértéke közötti különbözet. Euro 
befektetési jegyek forgalmazásának adatai a következők: 
 

adatok: euroban adatok: ezer forintban

Megnevezés Összeg Összeg
Mérleg fordulónapján forg. lévő befektetési jegyek értékváltozása 6 887 409             1 798 809            
Előző évek visszaváltásából eredő tőkenövekmény 5 473 604             1 441 986            
Tárgyévben eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 6 596 829             1 882 888            
Tárgyévben visszaváltott befektetési jegyek értékkülönbözete 5 183 024 -            1 526 065 -            
 
 
3.7.2.2 Tőkenövekmény értékelési különbözetből 
 
 
Az értékelési különbözet tartaléka a mérleg fordulónapján az Alap portfóliójában levő befektetési eszközök 
értékelési különbözetét mutatja eszköz tipusonkénti megoszlásban. 
 

adatok: ezer forintban

Megnevezés                 Összeg
Ért. kül. tart. (ÉP kamat) 119 067                       
Ért. kül. tart. (ÉP árfolyam) 68 063                         
Értékelési különb tartaléke-devizás tételek 533 892                       
Értékelési különbözet tartaléka (ingatlanok) 1 120 635                    
Tőkenövekmény az Alap portfóliójában szereplő eszközök értékelési különbözetéből 1 841 657                    
 
3.7.2.3 Tőkenövekmény eredményből 
 
Az előző évek eredménye 4.492.640 e Ft nyereség, a tárgyévi eredmény 2.742.234 e Ft nyereség.  
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3.8 Céltartalék 
 
Az Alapnál céltartalékot nem képeztünk. 
 
3.9  Kötelezettségek   
 
3.9.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
 

  adatok: ezer forintban  

Megnevezés                  Összeg  

Garanciális kötelezettségek                         20 049     

Rövid lejáratú kötelezettségek                         20 049     
 
3.9.2  Rövid lejárató kötelezettségek 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbik szerint alakul: 
 
  adatok: ezer forintban  

Megnevezés                  Összeg  

Deviza hitel                              545     

Szállitói kötelezettségek                         13 793     

Illeték kötelezettség - ingatlanhoz kapcsolódó                         18 318     

Nem számlázott szállítás                              591     

Felügyelettel szemb.kötelezettségek                           2 842     

Garanciális kötelezettségek                         24 091     

Adó kötelezettségek                         50 560     

Helyi adó kötelezettségek                              165     

Rövid lejáratú kötelezettségek                       110 905     
 
3.10. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A passzív időbeli elhatárolások tételei között az alább felsorolt tételek kerültek könyvelésre: 
 
  adatok: ezer forintban  

Megnevezés                  Összeg  

Letétkezelési díj                     6 192     

Forgalmazási díj                    42 109     

Könyvvizsgálati díj                        600     

Karbantartási  költségek                        457     

Ügyvédi díj                        100     

Ügyviteli díj                          30     

Szakértői díj                        105     

Hitel kamat                            2     

Hitel rendelkezésre állási díj                        124     

Bérleti díj                     33 609     

Bérlethez kapcsolódó díj                        667     
Összesen                  83 995     
4. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések 



Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap 
 

Erste Alapkezelő Zrt.  2012. december 31. 14 

 

Az Alap 2012. évi bevételei   
 adatok ezer forintban 

  Összes bevétel 

Értékesítés nettó árbevétele            1 899 700     
 - Ingatlan bérbeadásából származó bevétel              1 869 999     

 - Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó bevétel                  25 779     

 - Földhasználati díjbevétel                           -     

 - Ingatlan eladásból származó bevétel                           -     

 - Közvetített szolgáltatás                    3 922     

Egyéb bevételek               411 204     
 - Ingatlan (bef.eszköz) értékesítés eladási ár                 392 404     

 - Befektetési jegy visszaváltási jutalék                    1 921     

 - Bekerülési értéket nem módosító nyereség jellegű különbözet                           -     

 - Késedelmi pótlék                           -     

 - Képzett értékvesztés kivezetése                          4     

 - Káreseményekkel kapcsolatos bevétel                       768     

 - Kártérítés, bánatpénz, kötbér                  14 144     

 - Egyéb bevételek                    1 963     
  
Az Alap 2012. évi költségei, ráfordításai  
  

  
Összes költség, 

 ráfordítás 
Eladott áruk (továbbszámlázott szolgáltatások) 
beszerzési értéke                   3 922     
 - Eladott ingatlan beszerzési ára                           -     

 - Közvetített szolgáltatás                    3 922     

Működési költségek összesen               663 358     

 - Alapkezelői díj                 119 647     

 - Letétkezelői díj                  64 097     

 - Ingatlan értékbecslés                    7 151     

 - Forgalmazói díj                 435 858     

 - Biztosítási díj                    4 909     

 - Megbízási díj                       249     

 - Könyvvizsgálati díj                    1 150     

 - PSZÁF eljárási díj                           -     

 - Keler eljárási díj                           -     

 - Ingatlan kezelési, üzemeltetési díj                  14 321     

 - Ingatlan karbantartási díj                    8 932     

 - Társasházi tulajdonok után fizetett közös költség                           -     

 - Bérleti, használati díj                       704     

 - Hirdetés, reklám                           -     

 - Jogi költségek,ügyvédi-, közjegyzői díj                    2 402     

 - Ügyviteli díj                       165     

 - Szakértői díj                       315     
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 - Más vállalkozó által végzett szolg díja                           -     

 - Ingatlanügynöki jutalék                           -     

 - Közigazgatási díjak                          3     

 - Bank költség, rendelkezésre tartási díj                    2 201     

 - Ingatlan-közmű, energia költség (víz, csatorna, gáz, áram)                    1 254     

 - Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei                           -     

Egyéb ráfordítás összesen               422 241     
 - Ingatlan értékesítés beszerzési ár                 345 744     

 - Felügyeleti díj                  10 730     

 - Ingatlan adók- helyi adók                  60 860     

 - Értékvesztés                    4 885     

 - Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások                           -     

 - Kártérítés, bánatpénz, kötbér                           -     

 - Késedelmi kamatok, pótlékok                         22     

 - Bekerülési értéket nem módosító veszteség jellegű különbözet                           -     

 - Terven felüli értékcsökkenés                           -     

 - Egyéb ráfordítások                           -     
  

Az Alap 2012. évi pénzügyi eredménye  
  

Pénzügyi műveletek bevétele összesen            1 729 807     
 - Kamatbevétel pénzintézettől                 584 428     

 - Értékpapírok kamatbevétele -                42 026     

 - Értékpapírok árfolyamnyeresége                  23 267     

 - Külföldi eszközök és kötelezettségek 
   átváltáskori árfolyam nyeresége              1 164 138     

 - Határidős ügyletek árfolyam nyeresége (fedezeti)                           -     

Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen               208 956     
 - Hitelintézetnek fizetett kamat                         21     

 - Értékpapírok árfolyamvesztesége                           -     

 - Külföldi eszközök és kötelezettségek 
   átváltáskori árfolyam vesztesége                 205 007     

 - Határidős ügyletek árfolyam vesztesége (fedezeti)                    3 928     
  

Az Alap 2012. évi rendkívüli eredménye  
  

Rendkívüli bevételek összesen                           -     
 - Elengedett tartozás                           -     

 - Véglegesen átvett pénzeszközök                           -     

Rendkívüli ráfordítások összesen                           -     
 - Térítés nélkül átadott eszköz                           -     

 - Véglegesen átadott pénzeszközök                           -     
    

Az Alap tárgyévi eredménye  2 742 234 
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5. Egyéb kiegészítések 
 
Az Alap által felvett hitelek kondíciói az alábbiak:  
 
 
Az Alap által felvett hitelek kondíciói az alábbiak:  
 
Hitel nyújtó:  ERSTE Bank Hungary Nyrt. 
Hitel keret összege:                      1 000 000.00 EUR  
Hitel összege:                            2 000.00 EUR  
Futamidő lejárata: 2013.10.10 
Kamat típusa: változó 

Kamat: 
1 havi EURIBOR kamatbázis + 4.5 %/év 
kamatfelár 

 

Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok 

Az alapnak tárgyidőszak végén határidős ügylete nem volt. 

 

Kapott bankgaranciák:  

 
A hitel fedezetéül az ingatlan portfólió egyes elemei szolgálnak biztosítékul. 
 
Az Alap részére nyújtott bankgaranciákat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az Alap nem alanya a társasági és iparűzési adónak. A helyi önkormányzati adórendeletek építmény és 
telekadó kötelezettségei terhelik az Alapot. 
Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött biztosítási 
szerződés biztosítottjaként biztosítja az Alap portfóliójában lévő ingatlanokat a biztosítási szerződésben 
rögzített kockázatok szerint. 
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6. Cash-flow kimutatás 
 

adatok: ezer forintban

Sorszám A tétel megnevezése 2011.12.31 2012.12.31

1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 4 906 190          2 992 752 -          

2      1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) + 366 316              340 236              

3      2. Elszámolt amortizáció + -                         -                          

4      3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4 994 -                 4 881                  

5      4. Elszámolt értékelési különbözet + 4 668 536           3 424 885 -          

6      5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete + -                         -                          

7      6. Ingatlan befektetések értékesítésének, eredménye + 68 037                46 660 -               

8      7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye + -                         23 267 -               

9      8. Befektetett eszközök állományváltozása + -                         -                          

10      9. Forgóeszközök állományváltozása + 50 737 -               36 873 -               

11    10. Rövid lejáratú kötelezettésgek állományváltozása + 49 540                12 602 -               

12    11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása + 12 016 -               42                       

13    12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása + 225 381 -             202 745              

14    13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása + 46 791                3 729                  

15    14. Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása 98                       98 -                      

16 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 3 419 601 -         599 082 -             

17    15. Ingatlanok beszerzése - 6 085 722 -          1 159 791           

18    16. Ingatlanok eladása +    84 600                392 404              

19    17. Befolyt bérleti díjak +    1 675 471           1 859 596           

20    18. Értékpapírok beszerzése - 114 681 -             8 379 730 -          

21    19. Értékpapírok eladása, beváltása +    95 566                3 826 455           

22    20. Kapott hozamok +        925 165              542 402              

23 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 2 007 744          1 686 093           

24     21. Befektetési jegy kibocsátás +                                  14 244 391         13 140 821         

25     22. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -       -                         -                          

26     23. Befektetési jegy visszavásárlása -                  12 236 623 -        11 454 707 -        

27     24. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -       -                         -                          

28     25. Hitel, illetve kölcsön felvétele +               -                         -                          

29     26. Hitel, illetve kölcsön törlesztése -            -                         -                          

30     27. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -        24 -                      21 -                      

31 IV. Pénzeszköz változás 3 494 333          1 905 741 -          
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7. Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 
 

adatok: ezer forintban

Mutató megnevezés Érték
Arány 

2012.12.31.

 48 464 052
 48 679 361

  215 309
 48 679 361

 26 268 138
rövid lejátatú kötelezettség   110 905

 2 742 234

 48 464 052

 2 742 234
 4 040 711

Tőkestruktúra (II.)

Likviditás 

Vagyonarányos 
jövedelmezőség

Bevételarányos 
jövedelmezőség

0.44%

23685.26%

5.66%

67.87%

saját tőke
források

Számítás módja

99.56%Tőkestruktúra (I.)

saját tőke

eredmény
bevételek

idegen forrás
források

forgóeszközök

 eredmény
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8. Az Alap befektetési eszközállománya a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint 
 

Portfólió jelentés ingatlanalapra

Alapadatok:

Alap neve, Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
Lajstromszáma: 1111-169
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: Erste Bank Hungary Zrt.
NEÉ számítás típusa:
Tárgynapi eszközérték Tárgy –1 napon készül  

  Tárgynap (T): 2012.12.28
  Saját tőke: 165 959 099.77
  Egy jegyre jutó NEÉ: 1.1828
  Darabszám: 140 311 262

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

      
I. Összeg/Érték (%)
I/1 Hitelező Futamidő

2 379.76 0
I/2. 774 187.04 0.47

  Alapkezelői díj miatt  35 874.18 0.02
  Letétkezelői díj miatt  19 218.32 0.01
  Forgalmazói díj 130 684.57 0.08
  Ingatlan értékelő díja miatt 6 880.56 0
  Audit díj 2 012.59 0
  Biztosítási díj -137.13 0
  PSZÁF díj 9 736.47 0.01
  Ügyvédi díj 307.81 0
  Közzétételi ktg. miatt  0.00 0
  Költségként elszámolt egyéb tétel miatt  6 042.29 0

  Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség  563 567.38 0.35
I/3. 0

0
I/4. 0

0
776 566.80 0.47

II. ESZKÖZÖK 
Összeg/ Forgalmi 

érték
(%)

II/1. 3 597 892.05 2.17
0

II/2. 170 373.23 0.10
Bérleti díj 134 040.68 0.08

36 332.55 0.02
II/3. Bank   Futamidő  70 374 787.19 42.40
II/3.1. 28 361 168.00 17.11

HUF 1 657 512.00 0.4
EUR Erste Bank Zrt. 62 5 008 900.00 3.02
EUR Erste Bank Zrt. 63 3 512 292.57 2.12
EUR Erste Bank Zrt. 63 1 502 225.00 0.91
EUR Erste Bank Zrt. 63 3 001 335.00 1.81
EUR OTP 91 3 147 081.34 1.9
EUR OTP 91 3 510 547.91 2.12
EUR OTP 91 1 001 808.24 0.6
EUR OTP 91 2 016 753.58 1.22

EUR OTP 91 5 002 712.36 3.01
II/3.2 42 013 619.19 25.29

EUR Erste Bank Zrt. 182 1 523 231.25 0.92
EUR Erste Bank Zrt. 175 4 053 427.78 2.43
EUR Erste Bank Zrt. 189 506 326.67 0.31
EUR Erste Bank Zrt. 182 2 002 555.56 1.21
EUR OTP 182 3 046 890.26 1.84
EUR OTP 182 1 038 179.07 0.63
EUR OTP 182 3 113 629.75 1.88
EUR OTP 182 3 538 835.49 2.12
EUR OTP 182 1 544 075.79 0.93
EUR OTP 182 2 019 989.10 1.22
EUR OTP 182 1 017 988.42 0.61
EUR OTP 175 2 015 178.29 1.21
EUR OTP 183 5 018 876.85 3.01
EUR OTP 174 3 011 108.33 1.81
EUR OTP 180 2 004 602.69 1.21
EUR OTP 96 3 507 383.54 2.11
EUR OTP 181 3 051 340.35 1.84

II/4 Értékpapírok (összes): Megn. Devizanem Névérték 16 058 614.10 9.68
MÁK 2013/K EUR 9955000 10 398 813.81 6.27
Erste Euro Pénzpiaci befektetési jegy EUR 5120601 5 659 800.29 3.41

Tárgy – 1 napi eszközállomány
Tárgy – 1 napi árfolyam adatok
Tárgy – 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok 

Hitelállomány (összes): 

Folyószámla, készpénz:
    
Egyéb követelés:

    

KÖTELEZETTSÉGEK 

Egyéb kötelezettségek:
Erste Bank Hungary Zrt.: 2013.10.09

Céltartalékok 
    
Passzív időbeli elhatárolások:

3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):  

     
   Kötelezettségek összesen:  

Lekötött bankbetétek: 
Max. 3 hó lekötésű:  
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II/5 Ingatlanok Típus, cím Hrsz. Beszerzési ár -HUF 76 534 000.00 46.12
II.5.1. Ingatlanok : 76 534 000.00 46.12

Budapest Vénusz u. 2. Kereskedelmi ingatlan 200626/1 352 912 397 1 249 000 0.75
Budapest Párkány u 10. Kereskedelmi ingatlan 25776/18 254 763 022 889 000 0.54
Budapest Üllői út 753. Kereskedelmi ingatlan 147117 289 322 616 1 088 000 0.66
Budapest Bakancsos u. 5. Kereskedelmi ingatlan 121127/40 273 446 560 922 000 0.56
Budapest Vörösvári út 98. Kereskedelmi ingatlan 16918/15 194 799 409 766 000 0.46
Miskolc Klapka u. Kereskedelmi ingatlan 13066/9 240 117 436 873 000 0.53
Marcali Szigetvári u. 3. Kereskedelmi ingatlan 1172/3 359 804 081 1 286 000 0.77
Komló Alkotmány utca Kereskedelmi ingatlan 3676/1 483 175 296 1 686 000 1.02
Kecel Vasút u. 14. Kereskedelmi ingatlan 13 383 137 110 1 374 000 0.83
Nyírbátor Váci Mihály u. Kereskedelmi ingatlan 18/1, 18/2 497 088 015 1 761 000 1.06
Székesfehérvár Pozsonyi út 10/A Kereskedelmi ingatlan 2724/8 549 217 664 1 961 000 1.18
Győr Fehérvári út 20. Kereskedelmi ingatlan4651/10, 4651/10/A 554 024 100 1 905 000 1.15
Aszód Kossuth út 15. Kereskedelmi ingatlan 788 127 070 196 443 000 0.27
Mezőkövesd Mátyás kir. út 100. Kereskedelmi ingatlan 1087 136 089 193 441 000 0.27
Petőháza Petőfi u. Kereskedelmi ingatlan 269/109/A/3 456 882 948 1 627 000 0.98
Petőháza Petőfi u. Kereskedelmi ingatlan 269/109/A/3 119 395 869 471 000 0.28
Heves Fő út 39. Kereskedelmi ingatlan 1393 119 630 157 423 000 0.25
Csongrád Fő u. 26. Kereskedelmi ingatlan 629/A/1 101 644 674 354 000 0.21
Kaposvár Fő u. 37-39. Kereskedelmi ingatlan 372/3/A/5 188 585 878 673 000 0.41
Budapest Szilágyi E. Fasor 63. Kereskedelmi ingatlan 13043/23/A/1 167 290 069 622 000 0.37
Budapest Tétényi u. 31. Kereskedelmi ingatlan 3302/47 195 491 502 738 000 0.44
Budapest Rózsa u. 77. Kereskedelmi ingatlan 71422/153 181 468 443 686 000 0.41
Budapest Csikó sétány 2. Kereskedelmi ingatlan 213002/24 322 302 799 1 162 000 0.7
Budapest Egressy út 178/C Kereskedelmi ingatlan 31373/9/A/32 329 596 235 1 172 000 0.71
Gyöngyös Dobó u. 5. (Mátrai út) Kereskedelmi ingatlan 1758 431 650 997 1 640 000 0.99
Szántód 70-es számú főút Kereskedelmi ingatlan 874/A 460 459 121 1 440 000 0.87
Szántód 70-es számú főút Kereskedelmi ingatlan 874/A 249 687 397 1 207 000 0.73
Ócsa Szabadság tér 1. Kereskedelmi ingatlan 1900/1 605 509 635 2 220 000 1.33
Mosonmagyaróvár Aranyossziget u. 1. Kereskedelmi ingatlan 1842/6 330 671 670 1 120 000 0.67
Dunaújváros Magyar út 11. Kereskedelmi ingatlan 1498/3 309 162 936 1 146 000 0.69
Sárbogárd Ady Endre u. 212. Kereskedelmi ingatlan 491 298 268 901 1 088 000 0.66
Tapolca Kazinczy tér Kereskedelmi ingatlan 3437/49 487 098 844 1 810 000 1.09
Bátonyterenye Városház út 3. Kereskedelmi ingatlan 2748/59/A/1 94 215 240 353 000 0.21
Pécel Kossuth tér 1. Irodaingatlan 1234/A/2 284 302 189 1 070 000 0.64
Sümeg Kossuth Lajos u. 3. Kereskedelmi ingatlan 1188/1 107 627 557 402 000 0.24
Zalaszentgrót Batthyány u 2/A. Kereskedelmi ingatlan 010223/1 223 953 952 845 000 0.51
Jászapáti Petőfi S u. 8. Kereskedelmi ingatlan 2805/1 235 239 326 866 000 0.52
Gyöngyös Vásár u. 3. Kereskedelmi ingatlan 4046/10 323 451 734 1 064 000 0.64
Kaposvár Raktár u. 40. Kereskedelmi ingatlan 5376/6 329 555 351 1 296 000 0.78
Bátaszék Bajai út 3. Kereskedelmi ingatlan 1216/1 304 886 209 1 122 000 0.68
Harkány Ady Endre út 1/a Kereskedelmi ingatlan 2365/2 329 859 703 1 223 000 0.74
Szolnok Városmajor u. 34. Kereskedelmi ingatlan 776/14 121 744 081 601 000 0.36
Dombóvár Köztársaság u. 7. Kereskedelmi ingatlan2172/1, 2172/2, 2172/3, 2172/4, 2873/2 2 666 245 843 10 068 000 6.07
Kazincbarcika Mátyás király utca 58. Kereskedelmi ingatlan 1078/2 62 245 425 243 000 0.15
Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 4-6. fsz. 4. Kereskedelmi ingatlan 235/A/50 560 977 422 2 049 000 1.23
Kunhegyes Béke u. 2-4. Kereskedelmi ingatlan 1977 307 290 007 1 090 000 0.66
Budapest Bartók Béla út 48. fsz: 1. Kereskedelmi ingatlan 4246/2/A/1 0 0 0
Törökszentmiklós Kossuth Lajos u. 141. Vegyes hasznosítású 5/3/A/27, /29, /30 276 715 766 980 000 0.59
Kisvárda Városmajor u. 68. Kereskedelmi ingatlan 0247/9 338 628 276 1 211 000 0.73
Kazincbarcika Mátyás király utca 58. Telek - Kereskedelmi ingatlan1078/2 428 840 624 1 506 000 0.91
Balatonfüred  Széchenyi út 55. Kereskedelmi ingatlan 69/45 3 721 854 437 13 012 000 7.84
Budapest Pablo Neruda u. 1-2 fsz. Kereskedelmi ingatlan 62321/4/A/1 405 555 781 1 290 000 0.78

II.5.2. Építés alatt álló ingatlanok 0
0

II/6. Aktív időbeli elhatárolások (összes):  0
      0

166 735 666.57 100.47   Eszközök összesen:   
 
 
 
Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A hozam a  
befektetési jegyek nettó eszközértékének emelkedésén  keresztül  mérhető. Az Alapkezelő folyamatos napi 
nettó eszközértéken történő visszavásárlási kötelezettség vállalásával biztosítja a befektetők számára, hogy 
befektetési jegyeik vagy egy részük visszaváltásával tetszőleges időpontban hozzájussanak a felhalmozott 
hozamhoz. 
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem 
jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. 

Budapest, 2013 április 25. 

 

_______________________________             
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Bankgaranciák

Tárgy ALAP Kibocsátó bank Bankgarancia száma Kibocsátás dátuma Érvényesség Érték összesen

Felújítással, kivitelezéssel kapcsolatos 
bankgaranciák

Kazincbarcika, Mátyás kir. u. belterület 1078/2 hrsz  
alatti ingatlan jótállási/szavatossági és az adásvétellel 

kapcsolatos kötelezettségek biztosítására
euro "EMEL" ÉPKERSZOLG Kft. 6500 Baja, Grassalkovich u. 3. CIB Bank Zrt. 3EG27392 2010.09.24 2013.07.27 60 000 €

Balatonfüred, Széchenyi út 55. hrsz: 69/45 alatti ingatlan 
kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségek 

biztosítására
euro Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. Raiffeisen Bank Zrt. IGTE038079 2010.03.24 2013.03.31 373 250 €

Balatonfüred, Széchenyi út 55. hrsz: 69/45 alatti ingatlan 
kivitelezésével (pótmunkák) kapcsolatos kötelezettségek 

biztosítására
euro Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. Raiffeisen Bank Zrt. IGTE038411 2010.05.04 2013.03.31 10 100 €

Bérleti, üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos 
bankgaranciák

Petőháza, hrsz: 269/109 alatti ingatlan bérleti 
szerződése alapján a Bérlő kötelezettségeinek 

biztosítására
euro dm Kft. 2046 Törökbálint, Depo Citibank Zrt. 107521 2012.09.11 2013.09.15 8 158.00 €

Szántód, Siófoki út 874 hrsz. alatti ingatlan bérleti 
szerződése alapján a Bérlő közelezettségeinek 

biztosítására
euro dm Kft. 2046 Törökbálint, Depo Citibank Zrt. 109517 2012.04.25 2013.04.20 2 603 195 Ft

Budapest, III. ker. Pablo Neruda u. 1-2. alatti ingatlan 
bérleti szerződése alapján a Bérlő kötelezettségeinek 

biztosítására
euro TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. Citibank Zrt. 109025 2012.05.07 2013.05.13 36 107.94 €

Bankgaranciát nyújtó
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1. A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezők 
 
2012. I. Negyedév 
 
2012. első negyedévét vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a január-márciusi időszak során a befektetők 
kockázati vállalási hajlandósága megnövekedett. Ezen időszakban a kockázatos eszközöknek általánosan emelkedett 
az ára, míg a biztonságosnak tekintett eszközök korábbi áremelkedése megtörni látszott.  
 
Úgy a nemzetközi, mint pedig a hazai tőkepiaci indexek egy viszonylag erős negyedévvel kezdték az évet. Ha  csak 
az index mozgásokat figyeljük, azonban már akkor is láthatunk némi különbséget a nagy nemzetközi és a hazai 
mutatók között. Míg az idei év során a legfontosabb nemzetközi részvényindexek (MSCI World Free, DJEU50, DAX, 
NIKKEI S&P) folyamatos emelkedést tudtak felmutatni, addig a hazai részvényindexnél éppúgy, mint a hazai 
kötvények teljesítményét reprezentáló indexeknél vagy az EURHUF kurzusnál az volt tapasztalható, hogy egy 
egységes januári gyengülést követően februárig erőteljesen erősödtek, majd innen a negyedév végéig egy oldalazó 
mozgást folytattak. 
 
Természetesen a nemzetközi szintéren és Magyarországon is mások voltak a körülmények. Január 6-val 
Magyarország valamennyi nagy nemzetközi hitelminősítőnél a befektetésre nem ajánlott kategóriába került, ráadásul 
valamennyi rating cégnél mindezt a minősítést negatív kilátással kapta meg. Mivel tavaly a Kormányzat által 
körvonalazott IMF megállapodás lehetősége is folyamatosan tolódott és az EU is a hiteltárgyalások feltételéül újabb 
és újabb igényeket jelentett be a magyar állampapír hozamok az év elején 11% közelébe ugrottak és a hazai 
fizetőeszköz is újabb csúcsra 324-es szintig gyengült az euróval szemben. Január közepén a magyar miniszterelnök 
Brüsszelben az Európa Parlament előtt engedékenynek és kompromisszmkésznek mutatkozott, mely szereplést 
követően a piacok elkezdték árazni egy gyors IMF megállapodás lehetőségét, azonban a tárgyalások megkezdésének 
csúszásával ez a kezdeti optimizmus alábbhagyott és a hazai indexek a negyedév végéig már csak egy oldalazó 
mozgást produkáltak.  
 
A nemzetközi piacokon ezzel szemben a pozitív hangulat a negyedév egészében kitartott, így a legnagyobb indexek 
hónapról – hónapra emelkedést tudtak felmutatni. Az emelkedésnek a motorja azonban meglátásunk szerint nem a 
fundamentumok gyors javulása volt, hanem sokkal inkább a piacra kerülő pótlólagos likviditás támogatta az 
árfolyamokat, illetve sok esetben a pozitív idei első negyedévi teljesítmény a tavalyi veszteségek technikai 
korrekciójaként is felfogható. Természetesen a piacok megnyugvását az is segítette, hogy az EU-t vezető 
Németország kinyilvánította, hogy az Unió beteg emberét jelentő Görögország euróövezetből való kilépését továbbra 
is megpróbálja megakadályozni, és úgy tűnt, hogy a fokozódó belső társadalmi elégedetlenség ellenére a görögök is 
elkezdték egy restriktívebb költségvetési politika végrehajtását, ami a megmentésüket célzó újabb 130 milliárd eurós 
mentőcsomagnak is a feltételét jelentette. Ezen tényekre a befektetői kockázatvállalási hajlandóság növekedett, január 
közepétől az euró is  enyhén erősödött és a válsághelyzetekben biztos menedéknek számító aranynál is a negyedév 
végén már egy mérsékelt csökkenést lehetett megfigyelni. Az európai periféria országok állampapír piacain a 
decemberi és a február végi LTRO tenderek eredményezte likviditás bőség nyomán egy erőteljes hozamcsökkenésnek 
lehettünk a szemtanúi.     
 
Márciusra megnyugvás látszott az Európai adósságválság kapcsán is. A görög helyzet ismételten – bár megint csak 
időlegesen - rendeződni látszik, hiszen a  görögök adósság leírásába és kötvénycseréjébe a magánbefektetők 85,8%-
ka belegyezett és az EU is döntött egy újabb 130 mrd eurós segélycsomagról. A fentiek eredményeképp Görögország 
a 350 milliárd eurós adósságállományát 100 milliárd euróval tudta csökkenteni.  
 
A negyedév első hónapját követően megnyugvás mutatkozott a hazai befektetések kapcsán. A Magyarországról szóló 
hírek - januárral ellentétben - már ugyan nem egy hamarosan bekövetkező államcsőd vizionálásáról szóltak, de a 
tudósítások nem is a magyar gazdaság átütő sikereiről számoltak be. Annak ellenére, hogy igazán jó hírek nem láttak 
napvilágot, a külföldiek tulajdonában levő állampapír állomány 4219 milliárd forintos értékével március végére új 
rekordot ért el. Az év végén még 3800 mrdFt alatt levő állomány 4100 mrdFt közelébe növekedett, majd egy hirtelen 
ugrással március 28-án újabb +141 mrdFt-os emelkedés volt megfigyelhető.  
 
 
2012. II. negyedév 
 
Ha a 2012. év második negyedévének tőke-, és pénzpiaci folyamatait bemutató grafikonokat vizsgáljuk, feltűnik, 
hogy 2012. második negyedévében a piacok meglehetősen Janus arcúak voltak. A negyedév első két hónapjában 
alapvetően a depressziónak a jelei voltak megfigyelhetők a tőkepiaci befektetők körében, míg május-június fordulóján 
a piacokon lezajlott hirtelen trendváltást követően a befektetők „risk on” üzemmódba kapcsoltak és a korábbi borút 
derűsebb hangulat követte.  
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Ha részletesen vizsgáljuk 2012. második negyedévében a főbb indexeket azt tapasztaljuk, hogy az indexek 
meglehetősen egységesen viselkedtek. A negyedév első felében a kockázat kerülés volt jellemző valamennyi piacra, 
ennek során a  főbb tőzsdemutatók (DAX, S&P, MSCI WF, NIKKEI) csökkenést szenvedtek el. Ha a devizákat 
vizsgáljuk, akkor úgy globálisan, mint a hazai piac tekintetében az figyelhető meg, hogy a kockázati éhség 
tekintetében május-június fordulóján változás állt be. Úgy az EURHUF mint az EURUSD lokális szélsőértékre került. 
A magyar állampapír hozamok szintén május végén – június elején voltak a lokális maximumukon. A 10 éves 
futamidejű magyar referenciahozam június 1-én 8,95%-os szinten tetőzött. Ezzel párhuzamosan a  biztonságot jelentő 
német és amerikai állampapírok hozama a mélyben maradt. Május-június fordulóján az éven belüli futamidejű és a 
kétéves német állampapírok is negatív(!) hozammal forogtak és ugyanezen időszakban, június elsején a hosszabb 
futamidejű biztonságos befektetéseket megtestesítő német és amerikai 10 éves futamidejű állampapírok hozama 
mindenkori minimum szintjükre jutott, mely az amerikai 10 éves kötvény esetében 1,45%-os, míg a német 10 éves 
kötvény esetében 1,17%-os hozamot jelentett. Június elejétől azonban a befektetők a kockázatosabb eszközök felé 
fordultak és a tőkepiaci indexek alapvetően emelkedtek. Ez – többek között - a tőzsdeindexek emelkedésében, a 
fejlődő piaci kötvényhozamok csökkenésében, a devizák dollárral szemben való erősödésében, illetve hazai 
szemszögből vizsgálva a forint erősödésében és a magyar kötvényhozamok csökkenésében mutatkozott meg.  
 
Kérdésként természetesen felmerül, hogy mi a hajtóereje a tőkepiaci trendek látványos május végi, június eleji 
megfordulásának. Egyrészt a június 17-i görög választások eredményeként a korábbi félelmekkel ellentétben nem 
tudott az az eurószkeptikus szélsőbaloldali Sziriza nyerni, amelynek a hatalomra kerülésétől a piaci szereplők a 
korábbi görög IMF csomag feltételeinek radikális felülvizsgálatát, így a jövőbeli görög költségvetési kiadások 
megnövekedését és az adóbevételek jelentős csökkenését várták volna. Egy esetleges EU szkeptikus választási 
győzelem első körben az eurózónából történő görög kilépést valószínűsítette, melyet második körben dominó 
hatásként követhetett volna egy az euró egységét veszélyeztető támadás a többi MEDCLUB ország ellen, ami az euró 
és azzal párhuzamosan az Európai Unió hosszútávú fennmaradását is veszélyeztethette volna. Természetesen a görög 
probléma még most az EU mellett elkötelezett pártok kormányalakításával sem zárult le véglegesen, hiszen a 
társadalmi feszültségek - melyek az EU ellenes görög pártok megerősödéséhez vezettek, és mely erősödés kiváltó oka 
az évek óta tartó görög megszorításokban keresendő - továbbra is fennállnak.   
 
A kedvező görög választási eredményeken túlmenően tovább javított a befektetői hangulaton az is, hogy a június 28-
29-én tartott EU csúcs a piacokat megnyugtató döntéseket hozott. Ezek közül a piacok számára az egyik legfontosabb 
hír az volt, hogy a válságkezelő alapok (EFSF, ESM) számára - a tagállamok által történt elfogadást követően - 
megnyílhat az a lehetőség, hogy a másodlagos állampapír piacokon kötvényvásárlásokkal leszorítsák a hozamokat. 
Mivel az alapok vásárlásának nem előfeltétele valamiféle jövőbeli makrogazdasági vállalás, a döntés szinte 
automatikus stabilizátor a spanyol és a görög állampapír piacokon. A bejelentést követően az olasz és a spanyol 
hozamok csökkeni kezdtek, melyet valamennyi piaci szegmens a kockázatok csökkenéseként azonosított. A 
döntéshozók vélekedése szerint a válságkezelő alapok másodlagos állampapírpiaci vásárlása egyben azt is jelenti, 
hogy a periféria országok állampapír hozamai hosszabb távon is alacsonyabbak lesznek, mely a hosszútávú 
finanszírozásuk lehetőségeit is növeli. 
 
További döntés volt a június végi EU csúcson, hogy a résztvevők elfogadták a 120 milliárd eurós keretösszegű, a 
gazdasági növekedést elősegítő intézkedéseket és az európai országok  pénzügyi stabilitását elősegítő úgynevezett 
„Növekedési Paktum”-ot. Ennek eredményeként az Európai Beruházási Bank (EIB) hitelkapacitása 60 mrd euróval 
nőni fog, melyet gazdaságélénkítő programokra fognak felhasználni. Hasonló nagyságrendű forrást jelent a 
tagországoknak járó, de fel nem használt támogatások átcsoportosítását lehetővé tevő összeg. 
 
A csúcson hozott további intézkedések pontosították az állandó válságkezelési alap (ESM) működését illetve az 
eurózóna bankjaira kiterjedő, várhatóan az ECB alá rendelt  egységes európai bankfelügyelet év végéig történő 
felállítását.  
 
Ha a hazai piacra ható tényezőket vizsgáljuk, akkor ismét nem haladhatunk el szó nélkül a magyar (gazdaság)politika 
árfolyamalakító szerepe mellett. A negyedév során a jelentős nemzetközi hatások közepette is megmaradt a magyar 
bel-, és gazdaságpolitika árfolyamalakító hatása. Ez a magyarázata annak, hogy addig míg a nemzetközi indexek a 
negyedév alatt számottevő veszteséget tudtak felmutatni, a forint közel 3%-os mértékben erősödni tudott és a magyar 
kötvényindexek (MAX, CMAX) negyedéves hozama is meghaladta az 5%-ot. A 3%-os forinterősödés és a 3 évnél 
hosszabb futamidejű állampapírok 100 bázispontos negyedéves hozamcsökkenése ráadásul olyan makrogazdasági 
helyzetben következett be, amikor a legfrissebb adatok alapján a magyar gazdaság teljesítménye az első negyedévben 
1,3%-kal csökkent, miközben az – előző negyedévekben a növekedés húzóerejeként azonosított - export orientált ipari 
termelés már csökkent (2012 április: -0,2%), és a lakossági fogyasztás is zsugorodik.    
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A magyar állampapírok és a forint iránti bizalmat egyértelműen a kormány és az IMF-EU közötti tárgyalások 
megkezdésével kapcsolatos befektetői-elemzői esélylatolgatás határozta meg. A piacok számára fontos irányjelző 
volt, hogy az április 24-én tartott Orbán – Barosso találkozón a magyar miniszterelnök kötelezettséget vállalt rá, hogy 
a Kormány a jegybanktörvényt az Európai Bizottság észrevételeinek megfelelően a jegybanki függetlenség biztosítása 
érdekében átdolgozza és a felmerült további vitás kérdéseket (adatvédelmi hivatal, bírák nyugdíjazása, 
igazságszolgáltatási reform)  is rendezi. A magyar kormányfő tárgyaláson mutatott konstruktív hozzáállása és  
kompromisszum készsége a piacoknak egy egyszeri de erőteljes impulzust jelentett, mely a kötvényhozamok 100 
bázispontos szakadását és a forintnak az euróval szemben 10 egységgel történő erősödését vonta maga után.   
 
Fontos mérföldkő volt a magyar gazdaságpolitika számára, hogy az ECOFIN június 22-i ülésén döntött arról, hogy 
Magyarország ugyan a 2004. óta tartó túlzott deficiteljárás hatálya alól nem kerül ki, viszont a kohéziós támogatások 
2013. január 1-i befagyasztásáról szóló - mintegy 500 millió eurós elvonást jelentő – határozatát megszüntették. Az 
ECOFIN döntésében a Kormány által április végén bemutatott, a 3%-os költségvetési hiány és a  költségvetési 
egyensúly hosszabb távú fenntarthatóságát biztosító Széll Kálmán Terv 2.0 központi szerepet játszott. A terv az idei 
év tekintetében 150 milliárd forintos míg a jövő évi terv tekintetében 600 milliárd forintos (további 450 milliárd 
forintos) költségvetési egyenleg javulást céloz meg. A Kormány szerint a tervezett javulás 60%-át a bevételi oldal, 
míg 40%-át a kiadási oldal fogja biztosítani.  
 
 
2012. III. negyedév 
 
Ha megvizsgáljuk a harmadik negyedévi pénz,- tőke,- és árupiaci grafikonokat azt láthatjuk, hogy az árfolyamok 
alapvetően megtartották az első negyedév végén kapott lendületüket és a befektetői kockázati éhség erősödésével 
tovább gyarapodtak. A negyedéves részvényindex teljesítményeket vizsgálva látható, hogy az európai indexek – amik 
a görög helyzet tavaszi eszkalálódása miatt az első negyedévben meglehetősen negatív jövőképet áraztak be – a 
harmadik negyedéves jobb teljesítményükkel felzárkóztak az amerikai tőzsdeindexekhez. Ennek során a DAX a 
harmadik negyedévben 12,47 %-os, a DJEU50 átfogó európai index 8.37 %-os teljesítményt ért el, míg az S&P, a 
Dow Jones és a Nasdaq indexek egységesen 4-6 % közötti negyedéves teljesítményt tudtak felmutatni. (Éves 
teljesítmények tekintetében a DAX 22% feletti növekedése meghaladja mind a vezető amerikai indexek 20 % alatti 
teljesítményét, mind pedig a DJEU50 index januártól számított 5,94%-os hozamát.) A negyedév során a hazai 
kötvényindexek korábbi jó teljesítménye is fennmaradt, így a MAX és a CMAX is 5% közeli negyedéves 
teljesítményt ért el, amelynek eredményeként a hazai kötvényindexek éves teljesítménye a negyedév végén 15 % 
környékén alakult. A kockázatvállalási hajlandóság fokozódását mutatja, az is, hogy a hároméves futamidejű olasz 
állampapírok hozama 0,7 százalékpontos negyedéves csökkenéssel 5,1 százalék alá csökkent és a negyedév végén az 
euró a dollárhoz képest a negyedév eleji szintjéhez képest erősödött. Ha az árupiacok negyedéves teljesítményét 
vizsgáljuk akkor azt láthatjuk, hogy a nyári hónapokban a befektetői kockázati éhség (no meg a likviditás) 
megnövekedésének eredményeként az arany és a Brent árfolyama is több mint 10 %-kal erősödött.  
 
A fentiekben bemutatott indexalakulások alapján látható, hogy a nyári hónapokban a globális pénzpiaci hangulat 
számottevően javult. A befektetői optimizmust az európai válság kezelésével kapcsolatos bejelentések és az újabb 
amerikai monetáris lazításra vonatkozó várakozások táplálták. Az amerikai jegybank szerepét betöltő  FED végül 
szeptember közepén jelentette be új, havi 40 milliárd dolláros eszközvásárlási programját, ami azonban az előző 
mennyiségi lazításokhoz képest már nem határoztak meg időbeli korlátot. A mennyiségi lazítás kapcsán már többször 
kritikaként hangzott el, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kötvények visszavásárlásra fordított összeg 90%-ban 
pénz és tőkepiacokra áramlik és ott okoz árfolyam emelkedést ahelyett, hogy a bankok azt a gazdasági szereplők 
számára kihiteleznék. Azonban az amerikai lakosság esetében megfigyelhető, hogy a pénzügyi eszközök magas 
arányt képeznek a megtakarításaikon belül, így az árfolyam emelkedés a vagyonhatáson keresztül mégiscsak növeli a 
lakossági fogyasztást, vagyis a program - ha közvetett módon is de - ösztönzi a gazdasági növekedést és segíti a 
program munkahely teremtő céljának elérését.  
 
Az európai válságkezelés kapcsán az idei évben a legjelentősebb változás az volt, hogy az ECB az amerikai jegybank 
szerepét betöltő FED-hez hasonlóan a célfüggvényébe az infláció elleni küzdelem mellett fokozatosan felvette a 
gazdaság élénkítésének szempontjait is. Ennek keretében a tavalyi év novemberével megkezdődően döntött két, a 
piacok számára egyenként 500 milliárd eurós keretösszegben pótlólagos forrást biztosító LTRO (Long-Term 
Refinancing Operation) csomagról, illetve döntött a pénzügyi stabilitási alapnak az ESM/EFSM-nek a felállításáról, 
valamint a ezeknek az alapoknak az állampapír piacokon történő szerepvállalásáról is. Ezek a lépések a korábbi, csak 
az infláció elleni küzdelmet megfogalmazó ECB célkitűzéshez képest módosulást jelentenek és kezdenek némiképp 
hasonlatossá válni a FED gazdasági növekedést is szem előtt tartó irányelveihez.  
 
Az idei év során ez idáig a magyar gazdaság esetében egyértelműen a recesszióba csúszásnak lehettünk a tanúi. A 
recesszió fő oka a belső kereslet gyengesége volt. A belső keresletet részben a válság előtt felhalmozott magán és 
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kormányzati adósságok leépítése fogta vissza, részben pedig a bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és a 
szigorodó hitelezési feltételek. A fiskális hiánycélok tartása várhatóan idén és jövőre is visszafogja a belső keresletet, 
csakúgy mint a bankokra kivetett adók miatt lecsökkent méretű bankrendszer finanszírozási képességének 
gyengülése. A jövő évi gazdasági növekedés forrása az export marad amit várhatóan az európai konjunktúra várt 
élénkülése is támogat. 
 
Ha már a negyedéves hazai fejleményeket vizsgáljuk, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a külföldi 
befektetők tulajdonában levő forint állampapír állomány ismét új csúcsára jutott. A forintban nominált állampapír 
állomány alakulását vizsgálva az tűnik fel, hogy 2011/2012 fordulóján történt ország leminősítések ellenére a 
külföldiek tulajdonában levő forint kötvény állomány az elmúlt háromnegyedévben folyamatosan emelkedett, mely 
szeptember végén 4850 milliárd forint közelében jár. Az állománynövekedés eredményeként az összes forintban 
kibocsátott állampapír 43 százalékát  már külföldiek birtokolták. Érdekes megfigyelni, hogy ez a külföldi 
állománynövekedés milyen szorosan összefüggést mutat a külföldi euró-likviditás változásával, míg a magyar állam 
adósságbesorolásának változásával már nem volt ilyen szoros az összefüggés.  
 
Az állampapír piacon megfigyelt trendek - Magyarország bóvliba vágása ellenére a külföldi állampapír hányad 
növekszik - felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai gazdaságpolitikai intézkedések mellett a nemzetközi likviditás 
alakulásának mennyire fontos szerepe van. Ennek kapcsán az előttünk álló negyedévek során kiemelt szempont lehet 
a külföldi likviditás változása, illetve a nemzetközi befektetők kockázatvállalási hajlamának változása. 
 
A negyedév során két alkalommal is alapkamatot csökkentett az MNB. Mind a két kamatdöntésnél is látszódott, hogy 
az Orbán kormány által kinevezett külső tagok négy szavazata az MNB szakmai stáb véleményét képviselő belső 
tagok szavazatával nem egyezett meg, melynek eredményeként került sor a kamatvágásra. A második döntést 
követően meglehetősen furcsa üzenete volt annak, hogy a Jegybanktanács akkor vág kamatot, amikor a Jegybank 
szakmai stábja a friss inflációs jelentésében az inflációs pálya megemeléséről értekezik és leszögezi, hogy a 3 %-os 
inflációs cél elérésére 2014. második feléig nem lát lehetőséget.  
 
 
2012. IV. negyedév 
 
Pozitív hangulatban telt az év utolsó negyedéve: Görögország megkapta az újabb mentőcsomagot, az amerikai 
jegybank, a Fed pedig egyértelművé tette, hogy addig nem emeli a kamatokat, amíg a munkanélküliségi ráta 6,5 
százalék fölött, a várható infláció pedig 2,5 százalék alatt marad. Az amerikai költségvetési szakadékkal kapcsolatos 
bizonytalanság azonban visszafogta a kockázatvállalási kedvet és az amerikai részvénypiac csak az év utolsó napján 
tudott a november végi szint fölé lendülni, miután az utolsó pillanatban megszületett a megállapodás a szakadék 
elkerüléséről. Az európai és a feltörekvő piaci részvényindexek viszont komolyabb mértékben emelkedtek, míg a 
japán jen több mint két éves mélypontra esett a dollárral szemben, miközben az euró másfél százalékot erősödött. Az 
arany gyengén szerepelt, az olaj lényegében stagnált. A negyedév győztese a japán piac volt, amely ezúttal 17% felett 
hozott, míg az amerikai indexek nem tudták tartani az előző negyedévi szinteket. 
 
Szegmensenként vizsgálva a hazai tőke-, és pénzpiaci indexek elmúlt negyedévét megállapíthatjuk, hogy az indexek 
eszközosztálytól függően vegyes teljesítményt mutattak. Így a hazai részvények árfolyamalakulását reprezentáló BUX 
index az elmúlt negyedévben 2,23 %-kal csökkent, míg a hazai kötvényindexek közül a hosszabb futamidejű MAX 
index 5,17 %-kal, az éven belüli papírokat is tartalmazó MAX Composit index értéke pedig 4,70 %-kal emelkedett.  
A hazai piacon tevékenykedő ingatlan befektetési alapok 2012. negyedik negyedéves teljesítményét vizsgálva 
megállapítható, hogy a BIX index 0,91 %-kal csökkent, mely jelentősen elmaradt az RMAX index 2,06 %-os 
negyedéves növekedésétől.  
 
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 2012. negyedik negyedévében lemaradó volt. A BUX index az időszak első 
felében óvatos emelkedést mutatott, majd november közepétől jelentős mértékben esett. Legmagasabb értékét október 
17-én érte el, amikor 19500 pont felett is járt, míg a legalacsonyabbat november 28-án 17462 ponttal. A második 
negyedévben a blue chipek közül egyedül az OTP tudott emelkedni 6,55%-ot, míg a Magyar Telekom 11,76%-kal, a 
MOL 3,35%-kal, a Richter Gedeon pedig 6,68%-kal értékelődött le. A négy papír mindegyike - eltérő okokból - 
eladói nyomás alatt volt. A Richter Gedeon részvénye november végével kikerült az MSCI EM indexből, a magyar 
kormány pedig januártól közműadót vezet be, amely negatívan érinti a MOL-t és a Magyar Telekomot. Emellett a 
bankadó állandóvá tételéről is döntöttek, ami az OTP számára kedvezőtlen. 
 
A tőkepiacok szempontjából kiemelt fontosságú amerikai döntésre az idei év elején került fel a végső pont, miután a 
Fehér Ház és a kongresszusi republikánusok kompromisszumos törvényjavaslatát a szenátus után a képviselőház is 
megszavazta, s Barack Obama aláírásával életbe léphet a „pénzügyi szakadékot” (fiscal cliff) elkerülő vagy legalább 
is elhalasztó megállapodás. A megegyezés értelmében a 450.000 dollárnál többet kereső amerikai adófizetők az addig 
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35%-os mértékű adójának 39,6%-ra emelésével úgy tűnik, hogy legalább időlegesen elkerülhetővé vált az, hogy az 
amerikai GDP közel 4%-át elérő automatikus költségvetési kiigazítás életbe lépjen, mely egyes elemzői vélemények 
szerint nemcsak az USA-t hanem az egész világgazdaságot is a recesszióba ránthatta volna. (A „fiscal cliff” jelentette 
automatikus költségvetési kiigazítás az addigi adó- és járulékkedvezmények eltörlését, valamint az adók és járulékok 
emelését foglalta volna magában annak érdekében, hogy az amerikai államadóság és a költségvetési hiány az USA-
ban mindenképpen csökkenjen.) A legmagasabb jövedelmű amerikaiakat érintő adóemelés eredményeként ugyan az 
USA recesszióba csúszása rövidtávon elkerülhetővé vált, azonban a magas államadósság továbbra is problémát 
jelenthet. Ha egy kicsit távolabbról nézzük az amerikai gazdaságot, akkor azt láthatjuk, hogy a hagyományos 
monetáris politika eszközei jórészt kimerültek és a fiskális politika gazdaságösztönzésének is határt szab az 
államadósság magas szintje.    
 
Európában sikerült elvi megállapodásra jutni a görög helyzet kapcsán a nemzetközi feleknek, és a  Bundestag is 
megszavazta a változtatásokat. Az IMF feladta a veszteség leírás követelését, cserébe a görög állam jelentős 
kedvezményeket kapott az Európai felektől. Olcsóbb lett a safe haven országok finanszírozásánál is a görög állam 
hitele. Az euró zóna tagok vállalták, hogy a közvetlenül nyújtott hitelek kamatát 100 bázisponttal csökkentik, emellett 
az EFSF által nyújtott hitelek kamatfizetési periódusát 10 évvel eltolták, lejáratát 15 évvel meghosszabbítják. 
Lényegében burkolt leírásról volt szó. A spanyol hozamok közel tíz hónapos mélyponton voltak, ilyen körülmények 
között még a várakozásokon felüli hiány mellett sem akartak segítséget kérni. 
 
Októberben a kormányzat első 550 milliárdos költségvetési kiigazító csomagja szinte csak ortodox elemeket 
tartalmazott,  a piaci szereplők egyöntetűen úgy ítélték meg, hogy ezzel lényegében az EU/IMF megállapodást 
készítette elő a magyar vezetés. Azonban az EU/IMF számára a tervezett megszorítások a túlzott deficit eljárás alól 
történő kikerüléshez nem voltak elegendőek, így novemberben a kormányzat közzétette a harmadik Matolcsy-
csomagot is. Sok meglepetést nem tartogatott: durva adóemelések a vállalati szektornak, azon belül is az eddig is 
leginkább célzott vállalatoknak. Az összességében 850 milliárdosra tervezett csomag túlnyomó részét 
adóintézkedések adták. A gazdaságpolitika már csak számok teljesítésére fókuszált, a hiányt az Európai Bizottság 
módszerei szerint is 3% alá szeretnék nyomni, hogy végleg kikerüljön a túlzott deficit eljárás alól hazánk, és így az 
egyetlen kártyát is kivegye Brüsszel kezéből. A hónap végén S&P leminősítette hazánk adósságát, melynek jelentős 
kötvénypiaci hatása nem volt. 
 
A negyedév során megjelent növekedési adatok elszomorító hazai képet festettek, a visszaesés 1,5%-os volt (A végső 
GDP adat 2012. évre -1,7%-ot mutat.). A mezőgazdasági teljesítmény húzta le a növekedési számot, a teljes gazdaság 
visszaeséséből 1,1%-nyit magyarázott. A termelési oldalon nincs szektor, amelyik húzni tudná a gazdaságot. Az ipar 
harmadik negyedéve stagnál (minimálisan zsugorodik is), a szolgáltatások csökkenése egyre nagyobb (-0,7% év/év). 
Felhasználás szempontjából hasonlóan szomorú képet kapunk: a belföldi piacok erőteljesen csökkentek: mind a 
háztartások fogyasztása (-3,9% év/év), mind a beruházás (- 3,6% év/év) masszív visszaesésben voltak, az egyenleget 
pedig a külkereskedelmünk és az állami fogyasztás javította valamelyest. A másik oldalon a globális hozamvadászat 
közepette a 10 éves állampapírok hozama hétéves mélypontra süllyedt, miközben decemberben 5 000 milliárd forint 
fölé emelkedett a külföldiek részesedése az állampapírpiacon (ez megközelíti a 43%-t). Év végén szinte eufórikus volt 
a hangulat a hazai kötvénypiacon. Csak decemberben a hozamok a futamidő függvényében 30-70 bázisponttal 
csökkentek.  
 
Ingatlanpiaci körkép 
 
 
Iroda piac 
 
A 2012-es év során a bérbeadási teljesítmény kb. 345 ezer m2 körül alakult, ami 2011-hez képest 13 %-os csökkenést 
mutat. Mégis az egész évet tekintve az aktivitás stabilnak volt mondható és a 2010-es évhez képest 17 %-os 
növekedést jelentett.  
Továbbra is dominálnak az újratárgyalások; a nagyobb, 5.000 m2 feletti bérlők többsége továbbra is a maradást 
részesíti előnyben, mivel a bérlők változatlanul jelentős kedvezményeket képesek elérni a szerződések 
hosszabbításával. A 2012-es év legjelentősebb újratárgyalásai között említhetjük az IT Services Magyarország 
(13.000 m2 + 3.000 m2 bővülés), a Morgan Stanley (11.000 m2), a Citybank (9.700 m2), valamint a Vodafone (8.000 
m2) tranzakcióit. 
A bérlői kedvezmények nem csak az újratárgyalásokra jellemzőek, egyre erősebb az a trend, hogy a bérbeadók 
hajlandóak nagyon vonzó kedvezményeket kínálni a bérlőknek, ezzel biztosítva a működéshez szükséges folyamatos, 
stabil bevételt. 
A teljes modern irodaállomány 2012-ben 23.000 m2-el nőtt, köszönhetően 3 irodaház átadásának, ezek a Váci út 
vonzáskörzetében található Skanska által fejlesztett Green House, a XIII. kerületi Madarász Irodapark II. üteme, 
valamint a belvárosi IQ Offices irodaépülete. 
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Fejlesztői oldalon némi aktivitás volt tapasztalható az irodapiacon: 3 új projekt fejlesztése is megkezdődött, melyek 
közül 2013-ban egyedül a Váci Greens Irodaház átadása várható. 
Az üresedési ráta a 2011 év végi 19,2 %-ról 2012 közepére 21,3 %-ra nőtt, az átlagos telítettség alapján továbbra is a 
pesti belváros épületei a legjobban kihasználtak, az üresedés itt továbbra is 17 % alatt van. 
Az „A” kategóriás ingatlanok kínálati bérleti díjai az előző évekhez hasonlóan 9-12 €/m2 körül mozognak, míg a „B” 
kategóriás irodáknál 7-9 €/m2 a jellemző. 
 
 
Kereskedelmi ingatlanok 
 

Magyarországon a bevásárlóközpontok építésének üteme a gazdasági helyzet, a piaci telítettség és az építési tilalom 
hatására teljesen lecsökkent, új projektek indítására csak nagyobb, tapasztalt fejlesztők vállalkoznak, elsősorban 
budapesti helyszíneken. 
A hazai kiskereskedelmi piacot továbbra is kettősség jellemzi: míg egyes kereskedők évek óta veszteséggel küzdenek, 
addig más szektorokban új üzletekkel, új koncepciókkal bővülnek a versenytársak, illetve új cégek lépnek a piacra. 
A korábban indított fejlesztéseknek köszönhetően 2012-ben több bevásárlóközpont is megnyitotta kapuit: az év első 
felében a siófoki Sió Pláza (18.000 m2), mely az Erste Ingatlan Kft. fejlesztésében valósult meg, a XII. kerületi 
Hegyvidék Bevásárlóközpont (6.200 m2), melyet a WING fejlesztett, valamint a belvárosi Váci 1 üzletház (11.000 
m2) egyes részei (a teljes átadás 2013 év végére várható) kerültek átadásra. 
Folyamatban van továbbá a fővárosi Árkád Bevásárlóközpont bővítése, a 20.000 m2-es második ütemmel az Árkád az 
ország legnagyobb bevásárlóközpontjává fog válni 68.000 m2-es területével. 
2012-es évben jelentős átrendezések történtek: az Electroworld után a Digidog is csődbe ment, az év végén 
bejelentették a Bricostore áruházak bezárását, valamint a Cora áruházak eladását az Auchan-nak, a Cora lánchoz 
tartozó Match és Profi diszkont üzleteket pedig a CBA, valamint a Coop csoport vásárolta meg. 
2012-ben új piaci szereplővel bővült a drogária piac: a The Body Shop az Aréna Plázában és az Alle-ban nyitottam 
meg első márkaboltjait. Az Andrássy úti luxusmárkák sora is tovább bővült a svájci óracég, az Hublot, valamint a 
S.T. Dupont márkaboltjának megnyitásával. 
Az üzlethelyiségek piacán a jellemző bérleti díjak továbbra is stagnálnak: a bevásárlóközpontokra átlagosan havi 60-
80 €/m2 bérleti díj a jellemző, az Andrássy úti üzletek díjai 30-60 € /m2 körül, míg a Váci utcai legmagasabb díjak 40-
100 €/m2 körül mozognak. 
 
 

Ipari, logisztikai piac 
 

Az elhúzódó euró-övezeti válság, a hazai gazdasági kilátások és a belföldi kereslet stagnálása igen érzékenyen érinti a 
logisztikai szektor teljesítményét, így nem meglepő, hogy a 2012-es év az újépítésű, bérbeadásra kínált ipari 
ingatlanok piacán visszafogott aktivitást hozott, mindössze 16.500 m2 új épület került átadásra (a korábbi években 
évente 100-150 ezer m2 új fejlesztés volt a jellemző), így a teljes spekulatív állomány 1,8 mill m2 felett maradt.  
A bérbeadások azonban a korábbi évhez hasonló eredményt hoztak, az év végéig 130.000 m2 területre kötöttek bérleti 
szerződést, melyből 74 ezer m2 volt új szerződés, 48 ezer m2 parkon/épületen belüli bővülés, míg kb. 6.000 m2 
területre előszerződést kötöttek. 
Az üresedési ráta 19,4 %-ra csökkent a korábbi évekre jellemző 20-22 %-os szintről, ez kb. 350.000 m2 szabad 
területet jelent. Fontos azonban megjegyezni, hogy az üres területek földrajzilag, illetve méret szempontjából nem 
egységesek, nagyobb, egybefüggő üres területeket már alig találhatunk. 
A raktározási, illetve logisztikai piac stagnálása teret enged a meglévő, jól megközelíthető raktárépületek alternatív 
hasznosításának is. Erre jó példa néhány ingatlan szórakoztató- illetve sportközponttá való átalakítása, mint amilyen a 
Dunakeszin található Élményváros játszóház. 
Az agglomerációs bérleti díjak jellemzően 3-4 €/m2 körül mozogtak, míg a budapesti logisztikai ingatlanokra 4,25-5 
€/m2 bérleti díjak voltak jellemzőek. 
 
Befektetési ingatlan piac 
 

2012-ben újra nagyon mély szintre zuhant a hazai ingatlanbefektetési tranzakciók volumene, mindössze 120 millió 
eurós teljesítménnyel még a 2010-es, drámaian alacsony számokhoz képest is alulteljesített, a két évvel ezelőtti szint 
felét érte csak el. Az ingatlan tanácsadók mindössze három jelentős tranzakciót regisztráltak, melyből kettő a görög 
Bluehouse Capital nevéhez fűződik, egy pedig a dubaji Al Habtoor Grouphoz. A görög befektető az Inforpark E 
épületét és a Carpathian magyar portfolióját vásárolta meg, míg a dubaji cég a Le Meridien szálló tulajdonát szerezte 
meg. 
Az alacsony aktivitás továbbra is a finanszírozás hiányának, valamint a bizonytalan gazdasági környezetnek 
köszönhető. A piacon lévő néhány vevő elsősorban a kiskereskedelmi projektek iránt, illetve az „A” kategóriás 
irodaépületek iránt érdeklődik, azonban többségükre az egyenlőre túl magas hozamelvárások jellemzőek. 

Forrás: Eston International, Colliers International, www.portfolio.hu 



Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 
______________________________________________________________________________________________ 

Erste Alapkezelő Zrt.  2012. december 31. 29

Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések – Erste Euro Ingatlan Alap 
 
Az Euro Ingatlan Alap a 2011-es előkészületeknek köszönhetően 2012. elején megvásárolt egy Tesco áruházat, így 
2012. januárjától a két meglévő vidéki áruház mellett egy fővárosi Tesco is a portfolió részét képezi. Az év során más 
akvizíciós tevékenység nem történt és az aktuális gazdasági helyzet tükrében 2012 év végén az Ingatlan Alap 
rövidtávú tervei között sem szerepelt ingatlan vásárlás. 
 
Az Erste Euro Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a 
lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, éven 
belüli lejáratú állampapírokba, vagy más Alapokba (jelenleg Erste Euro Pénzpiaci Alapba) helyezi ki. 
 
 
2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 
 
Az elmúlt évben a Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem következett be. A 2009. évi tulajdonos váltást 
követően a társaság 100%-os tulajdonosa Erste Asset Management GmbH. A cégjegyzékbe történő bejegyzés 2009. 
február 9-én történt meg. 
 
Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os közvetett tulajdonában álló társasága, mely 
stratégiai irányítási feladatai mellett biztosítja az alap-, és vagyonkezelési üzletág infrastruktúráját. A 
tulajdonosváltozás  a Társaság működését, üzletpolitikáját, az ügyfelekkel kialakított kapcsolatot nem befolyásolja. 
 
A Társaság irányítási struktúrájában változás nem következett be a tavalyi évben. A Társaság tevékenységi körében 
jelentős változás nem következett be a 2012. évben. Az Alapkezelő az év során elindította Diszkrecionális 
Portfoliókezelés (DPM) tevékenységét. Év végén a Társaság harmincnégy befektetési alapot kezelt, ami három 
alappal több, mint az azt megelőző év végén.  
 
A 2012-es esztendőben az Alapkezelő tovább bővítette befektetési alapjainak palettáját. Az év első negyedévében 
2012.03.07-én szabadfutamidejű kötvény alap kategóriában az Alapkezelő létrehozta az Erste Nyíltvégű Tartós 
Árfolyamvédett Kötvény Alapját. Az Alapkezelő hasonló konstrukcióval a Magyar Posta hálózatban elindította 
2012.04.13-án Magyar Posta Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alapját. Az év negyedik negyedévében szabad 
futamidejű kötvény kategóriában az Alapkezelő létrehozta Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok 
Alapját. Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja 2012. augusztus 26.-án Erste Európai Részvény Befektetési 
Alappá változott. Az Erste Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap befektetési politikája és elnevezése 2012. 
október 30.-án változott Erste DPM Alternatív Alapok Alapjára. 
 
A 2012-es év folyamán az Alapkezelő befektetési alapokban kezelt állománya áprilisig csökkent, majd onnantól 
kezdve évvégéig növekvő tendeciát mutatott. A tavaly év végi piaci bizalmatlanság, megemelkedett országkockázat, 
valamint a devizahitelek végtörlesztésének lehetősége rányomta bélyegét a befektetési alapok állományának 
növekedésére. Január hónapban mind a végtörlesztés, mind az Erste Bank Hungary Zrt. által történt nagy mértékű 
fiókbezárás következtében a befektetési alapokból történő visszaváltás jelentősen megemelkedett. Május volt az első 
pozitív hónap ahol az értékesítés számai meghaladták a visszaváltást. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 
összértéke 400 milliárdos állományról év végére 469 milliárdra tudott növekedni, ami az értékesítés fellendülésének 
és a kimagasló hozamoknak volt köszönhető. A befektetési alapokban kezelt állomány +6,6%-os növekedésnek felel 
meg a tavalyi év végéhez képest. A nyilvános befektetési alapok piacán az Alapkezelő részesedése az év végén 
14.63% volt. 
 
A vagyon és portfoliókezelés növekedést nem tudott felmutatni az év májusáig. Júniusban  az Erste Önkéntes 
Nyugdíjpénztárba olvadt a Bábolna Önkéntes Nyugdíjpénztár, aminek következtében emelkedett a kezelt vagyon. Az 
Alapkezelő az év december hónapjában az Erste Befektetési Zrt. ügyfelei részére DPM vagyonkezelési szolgáltatást 
indított. A nem befektetési alapokban kezelt vagyon az év eleji 74,1 milliárdról 85 milliárdra növekedett az év végére, 
ami közel 15%-os állománynövekedésnek felel meg. A teljes vagyonkezelés megoszlásában a magánnyugdíjpénztári 
vagyon tovább csökkent és harmadik legnagyobb ügyfélkörnek kezelt vagyonná lépett elő a DPM vagyonkezelés. 
 
Budapest, 2013. április 25. 
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