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A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a 2014-es üzleti évről december 31-ei 

fordulónappal elkészítette éves beszámolóját, amely mérlegből, eredmény 

kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.  

 

A  Nyugdíjpénztár pénzügyi és   gazdálkodási tevékenységét  az elmúlt üzleti 

évben is az érvényben lévő jogszabályok, az Alapszabály, a Számviteli Politika 

és az egyéb Szabályzatokban foglaltak szerint végezte.  

 

A mérleg forduló napja után nem következett be a mérlegadatokat befolyásoló  

lényeges vagy jelentős esemény. 

 

A testületi szervek működése jogszabályszerű volt. A Küldöttközgyűlés és az 

Igazgatótanács által hozott határozatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént.   

A Nyugdíjpénztár a döntések meghozatalánál és a tett  intézkedéseknél 

mindenkor a pénztártagok érdekeit szem előtt tartva járt el.  

 

A Nyugdíjpénztár működésének folyamatos ellenőrzése  biztosítva volt. Ebben 

az évben felügyeleti szervünk, a Magyar Nemzeti Bank is tartott átfogó 

vizsgálatot, a hozott határozat ismertetése a  2014. október 30-án tartott 

Küldöttközgyűlésen megtörtént.  

 

Pozitívan értékelhető, hogy az ellenőrzés során pénzügyi és számviteli 

hiányosság megállapítására nem került sor. 

 

A gazdálkodási tevékenységet értékelve kedvező, hogy az új belépő 

pénztártagok száma és a tagdíjbevétel is meghaladta a tervezett mértéket, amely 

elsősorban arra vezethető vissza, hogy a VBKJ (Cafeteria) kereten felül a  MÁV 

csoport 1,5 %-os, a GYSEV Zrt.  3,5 %-os, a Rail Cargo Hungaria Zrt.  0,25 %-

os tagdíj kiegészítést nyújt a munkavállalók részére. Emellett 148 munkáltatóval 

állunk szerződéses kapcsolatban, akik munkavállalójuk tagdíját részben vagy 

egészben átvállalják. A fedezeti tartalék bevétele 3,9 milliárd Ft, a fedezeti 

tartalék  kiadása 2,3 milliárd Ft volt. A fedezeti tartalékot érintő fizetési 

kötelezettségünknek határidőben maradéktalanul eleget tettünk.  

 

Tagi kölcsön folyósítására 131.789 eFt összegben 514 pénztártag részére került 

sor. Sajnos 96 pénztártag a felvett tagi kölcsönt nem fizette vissza, ezért a 

18.526 eFt hátralék összegét az egyéni számlával szemben érvényesítettük.  

 

Az egyösszegű és járadékszolgáltatásra kifizetett összeg 543.110 eFt, a 

kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett összeg 88.335 eFt volt. A 

fizetési kötelezettséget 448 pénztártag részére teljesítettük. 
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A 10 éves várakozási idő leteltével a tagsági viszony fenntartása mellett 3.358 

pénztártag élt a hozam és tőke kifizetés lehetőségével. A teljes összeg kifizetése 

mellett 616 pénztártag szüntette meg a tagsági viszonyát. A kifizetésre került 

összeg 1.541.925 eFt. 

 

A likviditási tartalék bevétele 10.841 eFt, a kiadása 720 eFt volt.  

 

A működési tevékenység bevétele a MÁV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. 

által nyújtott működési támogatást, továbbá  a  nem fizető pénztártagok 

hozamából levont, közvetlenül a tartalék tőkében jóváírt 14.769 eFt figyelembe 

vételével  147.120 eFt, a kiadás 153.380 eFt volt. A működési támogatásnak 

köszönhetően a  Nyugdíjpénztár csak 6.260 eFt negatív eredménnyel zárta az 

évet. 

 

A Nyugdíjpénztár három vagyonkezelővel áll szerződéses kapcsolatban. Az 

Igazgatótanács az eddigi gyakorlatának  megfelelően  kiemelt figyelmet fordított 

a vagyonkezelők munkájának, teljesítményének, eredményének folyamatos 

vizsgálatára, ellenőrzésére és negyedévenkénti értékelésére. A Befektetési 

Politikában és a Vagyonkezelési Irányelvekben foglaltak 2014. évben 

maradéktalanul teljesültek. 

 

A vagyonkezelési tevékenység eredményét reprezentálja az év folyamán elért 

hozam. A beszámolási időszakban a pénztártagok egyéni számláján felosztott 

hozam 1,4 milliárd Ft, a bruttó hozamráta értéke a -0,2 %-os  éves átlagos 

infláció mellett  6,90 %, a költségekkel csökkentett nettó hozamráta értéke 6,36 

% volt. A  Nyugdíjpénztár átlagos nettó hozamrátája  az elmúlt tíz évben 6,95 % 

volt, amely  2,74 %-kal haladta meg az azonos időszakban mért inflációt.  

 

A Vasutas Nyugdíjpénztár beszámolási időszakot záró taglétszáma 22.581 fő, 

vagyona 24,9 milliárd Ft. 

 

A Nyugdíjpénztár vagyonából a szolgáltatások finanszírozására szolgáló 

fedezeti céltartalék összege 24.512.438 eFt, a működési kiadások fedezetét 

biztosító működési tartalék 54.068 eFt, az időlegesen fel nem használt 

pénzeszközök gyűjtésére, valamint a fedezeti és működési alap általános 

tartalékaként szolgáló likviditási tartalék 279.652 eFt. 

 

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár jövőbeni működése szempontjából egy 

pozitív  folyamat indult el a legnagyobb munkáltatók részéről, amely a jövőt 

illetően  kedvezően befolyásolja majd a munkavállalók öngondoskodási 

törekvéseinek erősítését. A MÁV csoport a Választható Béren Kívüli 

Javadalmazási rendszer keretösszegén felül 2014. január 1-jétől az alapbér 2 %-
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át,  GYSEV Zrt.  a cafeteria kereten felül   az alapbér 3,5 %-át és a Rail Cargo 

Hungaria Zrt. az alapbér 0,75 %-át  tagdíj kiegészítésként átvállalja. 

 

Ezen túlmenően a legnagyobb munkáltatói tagok a Nyugdíjpénztár részére 

működési támogatást is nyújtanak. 

 

Ezen kedvező  változás  figyelembevételével a jövőt illetően növekvő 

taglétszámmal és tagdíjbevétellel számolunk. 

  

A vagyonkezelők tevékenységének folyamatos ellenőrzésével és   rendszeres 

beszámoltatásával  legfontosabb célunk a változó körülményekhez igazodva, a   

biztonságos  vagyonkezelés és  a kedvező reálhozam biztosítása.  
 

Az előremutató, pozitív irányú változások, a rendelkezésre álló működési és 

likviditási tartalék hosszú távon biztosítja a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 

stabil és biztonságos működését. 

 

 

Budapest, 2015. április 23. 

         

                                        
              Gaskó István 

    Igazgatótanács elnöke 

 


