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Bár a hazai lakosság nagyobb része még mindig az állami 
ellátásra épít majdani nyugdíja első számú forrásaként, 
növekszik azoknak az aránya, akik tervezik, hogy hosszú 
távra félretesznek a jövőben – mondta az Aegon Prémium 
Üzletág Ügyfélklubjában tartott előadásán Horváth 
Gyula, az Aegon Biztosító vezérigazgató-helyettese. 
Véleménye szerint a nyugdíjcélú megtakarítások – így a 
nyugdíjbiztosítások – növekedéséhez hozzájárulhatnak az 
állami ösztönzők is.

A nyugdíjcél még mindig alulértékelt a megtakarítások 
között, és a magyar lakosság időskori évekre való 
felkészültsége sem megfelelő – jelentette ki az Aegon 
Prémium Üzletág Ügyfélklubjában tartott előadásán Horváth 
Gyula, az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. pénzügyi 
vezérigazgató-helyettese.

A vezérigazgató-helyettes szerint az egyik oldalról egy sor 
objektív körülménnyel is számolni kell, amelyek befolyásolják 
a nyugdíjhelyzetet Magyarországon: ilyen például az 1980 
óta csökkenő népesség, a folyamatosan öregedő társadalom, 
amelynek következtében 2050-re – ha nem következik be 
jelentősebb változás - 20-ról 30 százalékra növekszik az 
időskorúak aránya, és egy aktív korúra már egy nyugdíjas 
fog jutni. Mindennek következtében 2050-re a bruttó 
hazai termék 13 százalékát kell majd nyugdíjra fordítani 
Magyarországon, szemben a mai 9 százalékkal. Amennyiben 
a különbözetet nem tudja a társadalom adóemeléssel 
finanszírozni, a nyugdíjak átlagos szintje a jelenlegi 
kétharmadára csökken.

A nyugdíjrendszer emellett több, alig kezelhető kockázattal 
is küzd: ilyen a rugalmatlanság a már fizetett járadékoknál 
– amelyeket nominálisan nem lehet, vagy politikailag 
nagyon veszélyes csökkenteni -, a rendkívül erős függés 
a demográfiai helyzettől, a hosszú távú gazdasági 
változásoktól, illetve a rövidtávon is erős kitettség a 
gazdasági ciklusoknak.

Az objektív tényezők kezelésére több eszköz is rendelkezésre 
áll, ám azt látni kell, hogy ezek önmagukban nem elegen-
ők a rendszer ellentmondásainak kezelésére. Ilyen a 
nyugdíjkorhatár emelése, a helyettesítési ráta csökkentése, 
vagy a felosztó-kirovó rendszer módosítása. Utóbbi egyik 
eleme lehet az alapnyugdíj bevezetése, amelynek lényege, 
hogy az alacsony összegű, ám alanyi jogon járó járandóságon 
felüli részt a munkáltató, illetve a munkavállaló feladata 
előteremteni. A gyermekvállalás és a bevándorlás ösztönzése 
szintén a rendelkezésre álló eszköztárhoz tartozik.

A magyar lakosság viszont az objektív összetevőkön túl
a szubjektív paramétereknél sem áll túlságosan jól. 
Az Aegon 2012-től végzett, 15 országra kiterjedő nyugdíj-
kutatása szerint Magyarország az alsó harmadban jár a 
nyugdíjfelkészültségi index (ARRI) értéke alapján: ennek 
értéke nálunk 5 pont a lehetséges 10-ből, miközben a legjobb 
országok 7 pont feletti értékeket produkálnak, míg a 15 
vizsgált piac átlaga 5,8. Figyelemre méltó emellett, hogy a 
klaszteranalízis alapján – amelyben a hasonló paraméterekkel 
rendelkező országokat próbálták csoportokba rendezni – 
Magyarország kilóg a sorból. Ennek leginkább kulturális 
okai vannak: például az, hogy a személyes felelősség 
érzése, nyugdíjtervezési ismeretek és a megtakarítások 
mennyisége alapján is utolsó helyen állnak a magyar háztar-
tások. A magyarok 55 százalékban az államtól várják a 
nyugdíjukat, 19 százalékban a munkáltatói programoktól, 
és 29 százalékban a saját nyugdíjcélú megtakarításokból. 
Magyarországon alacsonyabb az átlagnál azoknak az aránya, 
akik elfogadható megoldásnak tartanák a nyugdíjkorhatár 
emelését, vagy az adók növelését, illetve az állami kifizetések 
mérséklését.

Ami pedig a nyugdíjcélú megtakarításokat illeti: Magyar-
országon mindössze 25 százalék azoknak az aránya, akik 
rendszeresen előtakarékoskodnak, és 19 százalék azoké, akik 
időnként tesznek félre. Biztató ugyanakkor, hogy növekszik 
azoknak a tábora, akik ugyan még nem tettek félre, ám tervezik 
ezt: az Aegon pontosan erre a körre céloz, amelyet segít az 
is, hogy az állam 20 százalékos adókedvezményt kapcsol a 
nyugdíjbiztosítási befizetésekhez is.
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Lakossági állampapírok

A lakossági állampapírok értékesítésének növekedése az 
egyik sikersztori az elmúlt évek gazdaságpolitikájában. A 
lakosság által tartott állampapírvagyon 2012 eleje óta 730 
milliárd forintról 2016. július végére 3700 milliárd forintra 
nőtt, így a lakosság államadósság-finanszírozásában betöl-
tött szerepe is jelentősen emelkedett, súlya immár 15% a 
négy évvel ezelőtti 3%-hoz képest. Eközben a lakosság nettó 
pénzügyi vagyonában is megnőtt az állampapírok súlya, 
2-3%-ról 10% fölé emelkedve.

Ez a folyamat nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a kormány 
egyik fő célja, az állam devizaadósságának csökkentése 
sikerüljön. A kormányzat külső adóssága 20%-ról 15%-ra 
csökkent, míg az államadósságban a devizatartozások aránya 
50% közeléből 27%-ra mérséklődött. Az ország pénzügyi 
sérülékenységének csökkentéséhez tehát fontos elem volt ez 
a stabil, belső finanszírozás.

Megszerezni ezt a finanszírozást azonban nem volt olcsó. 
A lakossági állampapírok kamatozása jóval kedvezőbb, 
mint a kötvénypiacon az intézményi és egyéb szereplők 
által elérhető kamat. Csak példaképpen: egy éves lejáratú 
kamatozó kincstárjegy ma 2,25% kamatot fizet, a banki 
disztribútorok pedig a „normál” állampapírok értékesítési 
jutalékának többszörösét kapják az eladások után. Ezzel 
szemben a jegybanki alapkamat mértéke 0,9%, míg 
az intézményi befektetők hasonló lejáratú diszkont-
kincstárjegyet 0,6% körüli hozamon tudnak megvenni, 2,25% 
feletti hozamot pedig először hétéves lejáratú állampapír 
vásárlásával tudnak elérni. Sőt, ha az értékesítési jutalékot 
is figyelembe vesszük, akkor az államnak jelenleg tizenöt év 
lejáratú állampapírt is olcsóbb eladni a piacon, mint kamatozó

kincstárjegyet, ez a lakossági instrumentum tehát az egyik 
legdrágább finanszírozási forrás.

A lakossági befektetők persze örülnek ennek: a bankbetétek 
kamatát bőven meghaladó kockázatmentes hozam mindig jól 
jön, és a bankok sem bánkódnak annyira: a kapott jutalék elég 
motivációt jelent az eladások pörgetéséhez, még akkor is ha 
közben a lekötött betétállományok és a pénzpiaci alapokban 
tartott vagyon csökkennek.

Vannak azonban hátulütői is a lakossági állampapír-
programnak. Ugyan jó hír, hogy belföldi szereplők tartják az 
állampapírokat, akik általában egy krízis esetén stabilabb 
finanszírozást jelentenek, mint a gyorsabban mozgó külföldi 
pénzek, ellenben nagyon alacsony a lakosság által tartott 
állampapírok futamideje. Az idei 1000 milliárd forintnyi teljes 
lakossági állampapír-állomány növekményből 840 milliárd 
forint különböző éven belüli lejáratú instrumentumban talált 
helyet, a hosszabb lejáratú prémium és bónusz állampapírok 
értékesítése jóval alacsonyabb, ami évről évre magas 
megújítási kockázatot jelent.

A másik kérdés a monetáris transzmisszió hatékonyságával 
kapcsolatos. Az MNB által kívánatosnak tartott rövid 
kamatszint helyett a lakosság annál jelentősen magasabb 
kamatokkal szembesül, amikor a „fogyasztás vagy 
megtakarítás” döntést meghozza, így az adósságstratégia 
valamelyest gátolja a jegybank céljainak elérését is.
A fentiek fényében megállapíthatjuk, hogy a lakossági 
állampapír-program sikeres, de érdemes lehet átgondolni, hogy 
az elért eredmények után még mindig kívánatos-e a bevezetési 
időszak rendkívül vonzó árazását továbbra is fenntartani.

Amennyiben nem szeretné, hogy a jövőben a szerződése alapján hírlevelet küldjünk Önnek, kérjük jelezze a premium.klub@aegon.hu e-mail címre küldött levélben!

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a  http://www.aegon.hu/arfolyamok/ honlapon.

Jogi nyilatkozat:
Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre, sem a tájékoztató 
alapján történő az eszközalap befektetési egységeinek kezelésével, vételével, eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy befektetési stratégiában történő 
részvételre vonatkozó felhívásnak.

Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A biztosító nem tartozik közvetve 
vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása 
a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e 
dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen követett vagy közvetlen felelősség nem 
terheli a biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.  

Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az 
eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket 
tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési 
kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni 
kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem 
jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, 
számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. 
nem realizált hozam miatti veszteség).
Az eszközalapok befektetési egységeinek megvásárlása komoly növekedési potenciált jelent, ám a befektetésből származó kockázatokat a 
szerződő viseli. A biztosító az eszközalapokra sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal, abszolút hozamú befektetéseknél sem, a befektetés 
kockázatát a szerződő viseli. Ez azt jelenti, hogy pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban 
megtakarításának (tőkéjének) akár jelentős részét is elveszítheti. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve 
felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az 
adott termék részletes biztosítási tájékoztatóját és befektetési politikáját. 

Hozamtábla

*Ebben a termékkörben az eszközalap indulásától számított hozamok.

Kockázati
besorolás

időszaki hozam

Az eszközalapok visszatekintő hozama

3 hónap 6 hónap 2 év12 hónap 3 év

Premium
Prestige

Prestige Invest

Melyik termékben érhető el?

2016. szeptember 30.

Pénzpiaci alapok

Kötvény alapok

Generali Cash
Pénzpiaci Alap Eszközalap (HUF)

Aegon MoneyMaxx Expressz

Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)

Aegon Smart Money
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

OTP Prémium Származtatott
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Allianz Europe Equity Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Fidelity European Dymanic Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Fidelity America
Részvény Eszközalap (HUF)

Concorde Nemzetközi
Részvény Alapok Alapja Eszközalap

Fidelity Global Dividend
Részvény Eszközalap (HUF)

Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 
Vegyes Eszközalap (HUF)

Aegon Climate Change
Részvény Eszközalap (HUF)

Abszolút hozamú alapok

Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap

Fejlődő piaci részvények

Fejlett piaci részvények

Globális részvények

Iparági/tematikus részvények

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú
Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)

Concorde Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)

JPMorgan Highbridge US STEEP
Részvény Eszközalap (HUF)

Földrajzi
fókusz

hazai

globális

globális

globális

EU tagországok

EU tagországok

USA

globális

globális

globális

globális

globális

közép-kelet
európai

globális

hazai

hazai

USA

 0.1% 0.1% -0.2% 0.1% 0.8%

 1.3% 1.9% 3.4% 1.5% 2.9%

 0.7% 0.4% 1.2% 0.8% 2.1%

 0.3% 4.9% 15.2% 2.2% 4.7%

 3.9% 3.5% 6.6% 4.4% 7.0%

 4.8% 7.5% 12.6% - -

 4.1% 5.9% 13.4% 5.5% -

 1.4% 4.9% 8.8% 3.3% 7.6%

 1.5% 4.4% 12.9% 6.1% -

 3.0% 3.8% 5.0% - -

 -1.5% 1.1% 5.2% 2.6% 7.1%

 1.7% 1.8% 3.1% 1.8% 3.1%

 1.3% 2.2% 3.7% 1.5% 3.0%

 -2.8% 0.8% 3.0% 2.5% 5.5%

 2.2% 1.7% 5.7% 5.8% -

 0.2% 0.5% 0.7% 1.0% -

 2.9% 5.5% 12.8% 0.9% -

 -0.5% 3.1% 3.2% 2.4% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.7%

6.5%

5.3%

5.9%

11.8%

10.4%

8.9%

11.5%

8.7%

4.1%

11.4%

6.4%

7.6%

5.9%

7.6%

1.3%

3.3%

6.2%

Eszközalap
indulás
dátuma

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2013. április 15.

2012. április 2.

2015. február 16.

2014. május 5.

2012. április 2.

2014. május 5.

2015. szeptember 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  0.6% 0.3% 1.3% - - 0.5% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.2% 1.3% 3.0% - - 
 

3.1% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  2.8% 3.4% 5.9% 2.2% 4.3% 7.6% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  1.8% 3.0% 7.0% 1.9% 4.5% 5.1% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -5.1% -3.5% -4.2% -0.5% 3.1% 4.3% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -4.3% -2.0% -3.0% -3.0% 3.3% 5.2% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  5.4% 10.2% 10.8% - - 7.0% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 5.5% 10.1% 14.2% -2.4% 2.6% 1.4% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 6.3% 16.3% 37.4% - - 2.0% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 4.0% -3.2% 1.8% - - 0.0% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 3.3% 11.0% 15.9% 2.4% 5.0% 3.2% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  5.7% 9.1% 11.3% - - 11.3% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -10.0% -12.9% 4.2% -2.7% -2.4% -1.9% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 2.4% -6.1% -4.0% -2.2% -0.1% 1.4% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  7.5% 13.4% 21.6% 1.1% -1.8% -0.3% 2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globálisAegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)

Vegyes alap

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.1% 1.0% 2.2% - - 0.7% 2015. február 16.


