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1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása 
 
 
Az Alap neve 
 
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 
 
Az Alap rövidített elnevezése 
 
Erste 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 (2004.03.30.) határozatlan ideig terjed. 
 
Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma kelte 
 
Az Alap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye (engedély száma: III/120.018-1/2004, 
kelte: 2004.03.30.) alapján, a nyilvántartásba vételt követően (lajstromszám: 1211-7) 2004. március 30-án 
kezdte meg működését. 
Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése 2004. március 17. és 2004. március 19. között bonyolódott. 
Jegyzési árfolyam a névérték 100 %-a volt. 
 
 
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. 
 
 
A portfolió lehetséges elemei 
 
Az Alapkezelő az ingatlanportfolióba hozamnövelő és tőkenövekedési céllal olyan ingatlanokat várárol – 
melynek során figyelembe veszi az adott régió területi, népességi, gazdasági és 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. 
Az Alap portfoliójába az ingatlanokon felül a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott, lejáratát 
tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok; látra szóló és lekötött bankbetétek; OECD 
tagállam által kibocsátott, lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok és fedezeti 
ügyletek kerülhetnek. 
 
 
Az Alapkezelő 
 
Erste Alapkezelő Zrt.  
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 
 
 
 



Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap  2009. éves jelentés 
 
 

Erste Alapkezelő Zrt. 2 2009. december 31. 

A Letétkezelő 
 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. 
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  
 
CIB Bank Zrt. 
Székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-041004 
 
Budapest Bank Nyrt.  
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.  
cégjegyzékszáma: 01-10-041037  
Szerződés hatálya: 2007. március 26.-2010. március 6. 
 
Az Erste Befektetési Zrt. forgalmazó Ügynöke 
 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. fiókhálózata 
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 
 
 
Az Alap könyvvizsgálója 
 
Az Alap könyvvizsgálója: Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-666588 
MKVK nyilvántartási szám: 000858 
 
Könyvvizsgáló neve: Kötcseiné Gyimesi Katalin 
Lakcíme:     Budapest Máramaros út 64/b. 
(003948 MKVK nyilvántartási szám, E-003948/97 Felügyeleti nyilvántartási szám.) 
 
Az Ingatlanértékelő 
 
ESTON International Ingatlantanácsadó Zrt.  
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. II. em. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-044419 
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2. Az Alap befektetési eszközállománya a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint 
 
 
 

  
Nyitó eszközérték 

(T. nap: 2008.12.31.) 
(Ft) 

Záró eszközérték 
(T. nap: 2009.12.31.) 

(Ft) 

I.   Ingatlan befektetések 68 389 859 446 57 280 898 577 

I/A.Bérbeadási célú ingatlan 67 449 859 446 57 280 898 577 

      1. Telek 106 925 669 87 462 101 

      2. Iroda ingatlan 32 720 428 800 32 818 960 122 

      3. Kereskedelmi ingatlan 24 269 150 457 14 086 195 942 

      4. Ipari ingatlan 5 014 199 400 4 141 606 086 

      5. Egyéb ingatlan (bankfiók) 5 339 155 120 6 146 674 326 

I/B. Fejlesztés alatt álló ingatlan 940 000 000 0 

      1. Telek 940 000 000 0 

I/C. Eladási célú ingatlan 0 0 

II.  Nem ingatlan célú befektetések 83 722 517 098 48 008 447 232 

II/A. Értékpapírok 21 819 083 995 23 325 317 870 

II/A.1. a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott, 
lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű 
állampapírok 21 819 083 995 23 325 317 870 

     Diszkont kincstárjegy 10 935 348 083 19 157 161 638 

     Államkötvény 10 883 735 912 105 005 600 

     MNB kötvény 0 4 063 150 632 

II/A.2. OECD tagállam által kibocsátott, lejáratát tekintve 
egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok 0 0 

II/B. Látra szóló és lekötött bankbetétek 61 772 364 287 24 597 306 366 

    Folyószámla 49 905 4 349 544 

    Lekötött betét 61 772 314 382 24 592 956 822 

      3 hónapon belüli lekötésű 35 799 999 105 1 027 516 822 

      3 hónapnál hosszabb lekötésű 25 972 315 277 23 565 440 000 

II/C. Devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletek 
árfolyamkockázatának fedezése céljából kötött 
határidős ügyletek  131 068 816 85 822 996 

 
 
 
 
 
 



Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap  2009. éves jelentés 
 
 

Erste Alapkezelő Zrt. 4 2009. december 31. 

3. Befektetési jegy és nettó eszközérték alakulása 
 
Tárgyidőszak: 2009.01.01. - 2009.12.31.   
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009.01.01-én                      80 311 226 979    
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma                      15 747 800 013    
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma                      31 007 907 918    
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009.12.31.-én                      65 051 119 074    
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2009.12.31.-én (Ft) *                      64 848 688 259    
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2009.12.31.-én (Ft) *                                    1.6172    

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték  

 
 
4. Az Alap saját tőkéjének (összesített nettó eszközértékének) és az egy jegyre jutó nettó eszköz- 

értékének alakulása a tárgyévet megelőző három év végén, valamint 2009. évben havi bontásban  
 

Eszközérték érvényességi dátuma 
(hónap utolsó munkanapja) 

Saját tőke (Ft) 
Egy jegyre jutó nettó 

eszközérték (Ft) 

2006.12.29 129 800 448 506 1.2666 
2007.12.29 151 364 138 243 1.3676 
2008.12.31 118 203 476 690 1.4725 
2009.01.30 99 142 984 690 1.4840 
2009.02.27 96 124 897 819 1.4914 
2009.03.31 91 011 424 305 1.5056 
2009.04.30 86 494 352 033 1.5176 
2009.05.29 84 356 974 334 1.5284 
2009.06.30 81 844 274 008 1.5413 
2009.07.31 82 255 128 607 1.5561 
2009.08.31 82 663 047 328 1.5694 
2009.09.30 83 603 837 325 1.5824 
2009.10.30 87 154 737 719 1.5921 
2009.11.30 97 461 438 338 1.6044 
2009.12.31 104 873 062 850 1.6172 

 
 
5. Az Alap hozam adatai 
 
Bemutatásra kerülő időszak 2004. Q1 2004. Q2 2004. Q3 2004. Q4 2005 2006 2007 2008 2009
Időszak záró dátuma 2004.03.31 2004.06.30 2004.09.30 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31

Időszak kezdő dátuma 2004.03.30 2004.03.31 2004.06.30 2004.09.30 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31

Alap nettó hozama (%)* 0.00% 2.04% 3.35% 2.53% 8.56% 7.90% 7.97% 7.67% 9.83%
Származtatott ügylet az Alapban az adott 
időszakban

nincs nincs nincs nincs van van van van van

A származtatott ügyletek összesített piaci
értéke (átlagosan az adott időszakban, %)

nincs nincs nincs nincs 0.018% 0.337% -0.019% -0.252% -0.029%

Tőkeáttétel mértéke N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
* Kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási jutalék), számlavezetési és egyéb költség levonása előtti hozam. 

 
A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényi rendelkezések értelmében a belföldi adóilletőségű 
magánszemélyeknek a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek hozamából származó jövedelmük 
után a fizetendő adó mértéke 20%. Az Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazón keresztül történő 
visszaváltásakor keletkező árfolyamnyereség  is a fent említett 20 %-os kulccsal adózik. 
A 2006. augusztus 31-ig megszerzett befektetési jegyek 2006. augusztus 31-ét követő visszaváltásával 
keletkezett árfolyamnyereség után – a törvényben meghatározott átmeneti rendelkezések értelmében – nem 
kell kamatadót fizetni. 
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Külföldi adóilletőségű magánszemély befektetők adózására a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezmény rendelkezései az irányadók azzal, hogy ezen magánszemélyeknek külföldi adóilletőségük 
igazolásaként a Forgalmazó felé be kell nyújtaniuk az illetékes külföldi adóhatóság által kiállított 
adóilletőségi igazolást is valamennyi adóévre, valamint nyilatkozniuk kell, hogy ők minősülnek 
haszonhúzónak az ügylet tekintetében. Ezen igazolás és nyilatkozat hiányában – függetlenül a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben foglaltaktól – a külföldi adóilletőségű magánszemélyekre a 
belföldi adóilletőségűekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni szükséges. 
Belföldi adóilletőségű gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek 
hozama adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok 
szerint kell az adót megfizetniük. 
A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségűnek minősülő, Magyarországon telephellyel nem 
rendelkező társaságok – amennyiben üzletvezetésük nem Magyarországon van - nem alanyai a magyar 
társasági adótörvénynek.  
Az ellenérték kifizetésére, a készpénzfelvételhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra és költségekre a 
Forgalmazó vonatkozó hirdetményében foglaltak irányadók. 
Az Alap befektetési politikájában referencia index nem került meghatározásra. 
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. 
 
 
6. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei 
 
 
Az Alap által felvett hitelek kondíciói az alábbiak:  
 

Hitel nyújtó:  ERSTE Bank Hungary Nyrt. 

Hitel keret összege:                    60 000 000.00 EUR  

Hitel összege:                      1 000 000.00 EUR  

Futamidő lejárata: 2010.11.30 

Kamat típusa: változó 

Kamat: 
3 havi EURIBOR kamatbázis + 3,50 %/év 
kamatfelár 

 
 
7. Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok 
 

Eszköz Kötés dátum
Lejárat 
dátuma

  Eszköz 
mennyiség 

(EUR) 

Kötési 
árfolyam 

HUF/EUR)

Forduló napi ügylet 
eredménye

FX forward eladási pozíció nyitása 2009.12.08 2010.01.13 59 468 500 270.90 23 704 805 Ft-              
FX forward eladási pozíció nyitása 2009.12.14 2010.01.13 143 841 000 273.51 317 984 504 Ft            
Összesen 294 279 699 Ft             
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8. Az Alap 2009. évi auditált üzleti eredményének bemutatása 
 
Az Alap 2009. évi bevételei   

 Adatok: ezer forintban 

  
Összes bevétel 

Értékesítés nettó árbevétele            5 816 194     
 - Ingatlan bérbeadásából származó bevétel              5 552 036     

 - Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó bevétel                 132 461     

 - Földhasználati díjbevétel, szolgalmi jog                  39 107     

 - Szolgáltatási díjbevétel                  57 956     

 - Közvetített szolgáltatás                  34 634     

Egyéb bevételek          12 084 738     
 - Ingatlan értékesítés eladási ár            11 989 047     

 - Költségek,ráfordítások ellentételezésére kapott bevétel                    6 000     

 - Bekerülési értéket nem módosító nyereség jellegű különbözet                       661     

 - Bírságok, pótlékok, késedelmi kamatok                    1 252     

 - Képzett értékvesztés kivezetése                  21 454     

 - Káreseményekkel kapcsolatos bevétel                  18 498     

 - Kártérítés                  47 826     
  
Az Alap 2009. évi költségei, ráfordításai  
  

  

Összes költség, 
 ráfordítás 

Eladott áruk (továbbszámlázott szolgáltatások) 
beszerzési értéke                 35 442     
 - Közvetített szolgáltatás                  35 442     

Működési költségek összesen            1 198 562     

 - Alapkezelői díj                 549 717     

 - Letétkezelői díj                 134 808     

 - Ingatlan értékbecslés                  22 339     

 - Forgalmazói díj                 348 953     

 - Könyvvizsgálati díj                    3 000     

 - Ingatlan kezelési, üzemeltetési díj                  23 108     

 - Ingatlan karbantartási díj                  30 301     

 - Társasházi tulajdonok után fizetett közös költség                  27 050     

 - Takarítási szolgáltatás                    1 560     

 - Hirdetés, reklám                       274     

 - Ügyvédi, közjegyzői díj                  40 074     

 - Őrzés, vagyonvédelem                    2 158     

 - Szakértői díj                    6 085     

 - Más vállalkozó által végzett szolg díja                    1 169     

 - Közigazgatási díjak                       330     

 - Közjegyzői díj                         19     

 - Bank és nyomtatvány költség                    3 509     
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 - Egyéb szolgáltatások                         83     

 - Energia költség (víz, csatorna, gáz, áram)                    3 762     

 - Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei                       263     

Egyéb ráfordítás összesen          11 499 797     
 - Ingatlan értékesítés beszerzési ár            11 141 954     

 - Felügyeleti díj                  22 392     

 - Helyi adók                 218 487     

 - Értékvesztés                 103 698     

 - Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások                  12 135     

 - Bírságok, pótlékok, késedelmi kamatok                       679     

 - Bekerülési értéket nem módosító veszteség jellegű különbözet                       451     

 - Egyéb ráfordítások                          1     
  
Az Alap 2009. évi pénzügyi eredménye  
  

Pénzügyi műveletek bevétele összesen          10 670 665     
 - Kamatbevétel pénzintézettől              2 853 579     

 - Értékpapírok kamatbevétele              1 995 272     

 - Értékpapírok árfolyamnyeresége                 263 901     

 - Külföldi eszközök és kötelezettségek 
   átváltáskori árfolyam nyeresége                 688 771     

 - Határidős ügyletek árfolyam nyeresége              4 869 142     

Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen            8 184 016     
 - Hitelintézetnek fizetett kamat                 808 821     

 - Értékpapírok árfolyamvesztesége                  63 793     

 - Külföldi eszközök és kötelezettségek átváltáskori árfolyam vesztesége              3 318 768     

 - Határidős ügyletek árfolyam vesztesége              3 992 634     
  

Az Alap 2009. évi rendkívüli eredménye  
  

Rendkívüli bevételek összesen                           -     
Rendkívüli ráfordítások összesen                           -     
    

Az Alap tárgyévi eredménye  7 653 780 
 
Értékesített ingatlanok eredményének bemutatása 
 
  adatok: ezer forintban  

Megnevezés Befektetett eszköz 
Értékesített ingatlan eladási ára  11 989 047 

Értékesített ingatlan nyilvántartási értéke * 12 234 188 
 - Nettó könyv szerinti érték 11 141 954 
 - Értékelési különbözet 1 092 234 
Értékesített ingatlan  eredmény - nyereség -245 141 
*Tartalmazza az ingatlan beszerzés 2%-os illeték kötelezettségét is.
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9. Ingatlanok bemutatása 
 

Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 

 Bruttó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

 Nettó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

Építés, 
használatba 
vétel éve 

Tervezett tartási 
időtávja 

Debrecen Szent Anna ut 14/b 9001/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) 541.00 541.00 2004. év több mint 10 év 

Budapest VII. Erzsébet krt 17  33673/0/A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) 416.00 416.00 2004. év több mint 10 év 

Sárospatak Rákóczi út 40 fsz.3 254/7/A/21 Egyéb ingatlan (bankfiók) 147.00 147.00 2004. év több mint 10 év 

Budapest XVII. Csomafalva u. 1. 139800/3/A/1 Kereskedelmi ingatlan 274.00 274.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Budapest XVII. Pesti út 237/E,F 139800/3/A/21 Kereskedelmi ingatlan 69.00 69.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Budapest XVII. Pesti út 237/E,F 139800/3/A/18 Kereskedelmi ingatlan 170.00 170.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Budapest XVII. Pesti út 237/E,F 139800/3/A/15 Kereskedelmi ingatlan 76.00 76.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Budapest XVII. Pesti út 237/E,F 139800/1/B/6 Kereskedelmi ingatlan 79.00 79.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Budapest XVII. Pesti út 237/E,F 139800/1/A/25 Kereskedelmi ingatlan 79.00 79.00 2004. év kevesebb mint 1 év 

Siófok Tanácsház u.9 6443/4/A/39 Kereskedelmi ingatlan 450.00 450.00 2004. év 5-10 év között 

Lajosmizse Dózsa György u. 20-22. 178 Kereskedelmi ingatlan 1 046.00 1 046.00 2004. év több mint 10 év 

Kistelek Ifjúság tér 5. 507/6 Kereskedelmi ingatlan 944.00 944.00 2004. év több mint 10 év 

Kisújszállás  Deák Ferenc u 13-17. 160/2 Kereskedelmi ingatlan 857.00 857.00 2004. év több mint 10 év 

Solt Kecskeméti út 3/a 2805/9 Kereskedelmi ingatlan 929.00 929.00 2004. év több mint 10 év 

Berettyóújfalu Dózsa György u. 66. 2145 Kereskedelmi ingatlan 1 022.00 1 022.00 2004. év több mint 10 év 

Püspökladány Rákóczi út 5. 1596/1 Kereskedelmi ingatlan 1 000.00 1 000.00 2004. év több mint 10 év 

Szécsény Rákóczi út 110. 478 Kereskedelmi ingatlan 891.00 891.00 2005. év több mint 10 év 

Zalaegerszeg Batthyány u. 14. 3644/3 Kereskedelmi ingatlan 983.00 983.00 2004. év több mint 10 év 

Kiskunhalas Semmelweis tér 30. 2528/20 Kereskedelmi ingatlan 844.00 844.00 2005. év több mint 10 év 

Törökszentmiklós Kossuth út 140. 4033 Kereskedelmi ingatlan 957.00 957.00 2005. év több mint 10 év 

Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5. 21644/A/176 Kereskedelmi ingatlan 1 079.00 1 079.00 2005. év több mint 10 év 

Kalocsa Malatin tér 1. 3035/17 Kereskedelmi ingatlan 991.00 991.00 2005. év több mint 10 év 

Karcag Horváth Ferenc út 2-4. 48/2 Kereskedelmi ingatlan 1 661.00 1 661.00 2005. év több mint 10 év 
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Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 

 Bruttó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

 Nettó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

Építés, 
használatba 
vétel éve 

Tervezett tartási 
időtávja 

Miskolc Király u. 7/a 6571/109 Kereskedelmi ingatlan 892.00 892.00 2005. év több mint 10 év 

Mezőkövesd Mátyás király u. 199. 3769 Kereskedelmi ingatlan 792.00 792.00 2005. év több mint 10 év 

Füzesabony Hunyadi János u.  2869/27 Kereskedelmi ingatlan 1 050.00 1 050.00 2005. év több mint 10 év 

Hajdúböszörmény Bánság tér 1/A. 5576 Kereskedelmi ingatlan 901.00 901.00 2005. év több mint 10 év 

Baja Vörösmarty u. 5 833/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 422.00 422.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest VII. Erzsébet krt. 8. 34562/0/A/9 Egyéb ingatlan (bankfiók) 295.00 295.00 2005. év több mint 10 év 

Kalocsa Szent István u 30. 345/1/A/1-3 Egyéb ingatlan (bankfiók) 310.00 310.00 2005. év több mint 10 év 

Kaposvár Bajcsy Zs. u. 24 346/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 630.00 630.00 2005. év több mint 10 év 

Siófok Fő út 172/A 6284 Egyéb ingatlan (bankfiók) 296.00 296.00 2005. év több mint 10 év 

Székesfehérvár Palotai u. 4. 5531/36/A/11,14 Egyéb ingatlan (bankfiók) 610.00 610.00 2005. év több mint 10 év 

Veszprém Szabadság tér 1 103/2/A/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) 481.00 481.00 2005. év több mint 10 év 

Békéscsaba Munkácsy u. 2 fsz.5. 2932/7/A/35 Egyéb ingatlan (bankfiók) 220.00 220.00 2005. év több mint 10 év 

Kecskemét Nagykőrösi u. 11. 4139/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) 712.00 712.00 2005. év több mint 10 év 

Sopron Előkapu u. 2. földszint 2. 115/2/A/2;8 Egyéb ingatlan (bankfiók) 451.00 438.00 2005. év több mint 10 év 

Székesfehérvár Budai út 36. 8696 Egyéb ingatlan (bankfiók) 576.00 576.00 2005. év több mint 10 év 

Zalaegerszeg Ispotály köz 2. 2945 Egyéb ingatlan (bankfiók) 865.00 865.00 2005. év több mint 10 év 

Záhony Ady E. u. 31-33. Fsz 1 533/5/A/15,31 Egyéb ingatlan (bankfiók) 217.00 217.00 2005. év több mint 10 év 

Gyula Városház u 16-24. 4467/3/A/73 Egyéb ingatlan (bankfiók) 175.00 175.00 2005. év több mint 10 év 

Lenti Zrínyi u. 3.E26 407/A/2;3 Egyéb ingatlan (bankfiók) 151.00 151.00 2005. év több mint 10 év 

Nyíregyháza Vay Ádám krt. 12. 245/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 748.00 748.00 2005. év több mint 10 év 

Sásd Rákóczi F. U.17. 281/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) 520.00 184.00 2005. év több mint 10 év 

Kőszeg Rákóczi F. U. 80-82 2968 Kereskedelmi ingatlan 926.00 926.00 2005. év több mint 10 év 

Várpalota Kossuth u. 7. 170/1 Kereskedelmi ingatlan 967.00 967.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest V. Petőfi Sándor utca 10 24299/0/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 201.00 201.00 2005. év több mint 10 év 
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Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 

 Bruttó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

 Nettó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

Építés, 
használatba 
vétel éve 

Tervezett tartási 
időtávja 

Szeged I.kerület, Széchenyi tér 17. 3862/A/1 Irodaingatlan 3 435.00 2 286.24 2005. év több mint 10 év 

Mezőtúr Dózsa György út 2-4. 4235/A/1,2 Kereskedelmi ingatlan 1 093.30 1 093.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest XIV. Vezér utca 147 A-D. 31373/9/A/33-35 Kereskedelmi ingatlan 414.00 400.90 2005. év több mint 10 év 

Budapest IX. Lechner Ödön fasor 1-2. 38017/15/A/93-94 Egyéb ingatlan (bankfiók) 165.00 165.00 2005. év több mint 10 év 

Komló Kossuth L. 3584/15/A/1 Kereskedelmi ingatlan 923.36 923.00 2005. év több mint 10 év 

Mátészalka Kölcsey F. U. 17. 2746/1/A/12,23 Egyéb ingatlan (bankfiók) 251.00 251.00 2005. év több mint 10 év 

Hajdúnánás Dorogi u. 10. Fsz.2. 2890/1/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 137.00 137.00 2005. év több mint 10 év 

Makó Csanád vezér tér 5/A 7629/8/A/13 Egyéb ingatlan (bankfiók) 161.76 162.00 2005. év több mint 10 év 

Szombathely Mártírok tér 12. 6222 Egyéb ingatlan (bankfiók) 577.00 577.00 2005. év több mint 10 év 

Gyöngyös Mikszáth Kálmán út 4. 2095/A Egyéb ingatlan (bankfiók) 991.00 601.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest XIII. Rokolya u. 1-13. 26444/2 Irodaingatlan 6 461.00 6 461.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest IV. Károlyi utca 1-3. 70350/1,2 Irodaingatlan 5 115.00 5 115.00 2005. év 3-5 év között 

Sopron Várkerület 81. Fsz. 2202/A/1 Kereskedelmi ingatlan 371.00 371.00 2005. év több mint 10 év 

Debrecen  I. Kerület Vár u. 4. 8419/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 1 504.00 1 504.00 2005. év 3-5 év között 

Debrecen Szent Anna utca 39-41. 
9788/A/14,19,25, 
35-44,49-53,55,58 Irodaingatlan 1 000.00 1 000.00 2005. év több mint 10 év 

Sümeg 84-es Főút 1623/10 Kereskedelmi ingatlan 924.00 924.00 2005. év több mint 10 év 

Szombathely Puskás Tivadar utca 3-5/J 7311/A/10 Ipari ingatlan 2 644.00 2 644.00 2005. év 3-5 év között 

Csurgó Széchenyi tér 16. 966/A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) 155.00 155.00 2005. év több mint 10 év 

Budapest XIII. Európa Torony  
Népfürdő u.24-26. 

25832/7/A/1-3; 
25832/B/1 Irodaingatlan 30 099.00 25 636.00 2006. év több mint 10 év 

Budapest XXII. Nagytétényi út 29. 232002/35 Irodaingatlan 25 928.00 25 928.00 2006. év több mint 10 év 

Budapest XVIII. Nemes u.7 144328 Kereskedelmi ingatlan 414.00 414.00 2006. év több mint 10 év 

Szarvas Szabadság utca 47-49. 4308 Kereskedelmi ingatlan 1 235.00 1 235.00 2006. év több mint 10 év 
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Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 
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terület 
(m2)   

Építés, 
használatba 
vétel éve 

Tervezett tartási 
időtávja 

Siófok Vak Bottyán u. 49 11694/24 Kereskedelmi ingatlan 1 710.00 1 710.00 2006. év több mint 10 év 

Pápa Fő tér 25. fszt.1. 3989/A/1; 3990/A/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) 381.00 285.00 2006. év több mint 10 év 

Budapest III. Montevideo u. 2.  14868/25/0/A/8 Irodaingatlan 783.00 783.00 2007. év több mint 10 év 

Debrecen Szentgyörgyvölgyi út 26420/1 Kereskedelmi ingatlan 1 431.42 1 386.90 2007. év több mint 10 év 

Székesfehérvár Gugásvölgyi utca 4. 2818/18/A/3 Kereskedelmi ingatlan 1 157.00 1 157.00 2007. év több mint 10 év 

Nyíregyháza László u. 10. 3092/2; 3092/2/C Kereskedelmi ingatlan 13 054.00 12 838.00 2007. év több mint 10 év 

Szeged II. ker. Római krt. 21  10720 Kereskedelmi ingatlan 1 466.00 1 262.00 2007. év több mint 10 év 

Budapest IV. Árpád út 90-92. 71668/0/A/89;74;75;92 Kereskedelmi ingatlan 498.00 951.00 2008. év több mint 10 év 

Budapest IV. Árpád út 88. 71800/0/A/33;38;42 Kereskedelmi ingatlan 250.00 250.00 2007. év több mint 10 év 

Budapest IV. Árpád út 99. 70891/0/B/120 Kereskedelmi ingatlan 105.00 105.00 2007. év több mint 10 év 

Budapest IV. Munkásotthon u. 46. 70884/0/A/57 Kereskedelmi ingatlan 98.00 98.00 2007. év több mint 10 év 

Debrecen Csapó u. 28. 8438/A/3 Irodaingatlan 705.28 705.00 2007. év 5-10 év között 

Sopron Győri út 15670/4 Kereskedelmi ingatlan 8 253.00 7 653.00 2008. év több mint 10 év 

Budapest XI. Andor utca 27-31. 3120 Ipari ingatlan 13 127.00 13 127.00 2007. év több mint 10 év 

Siófok Szűcs utca 3. 6292 Kereskedelmi ingatlan 1 599.00 1 599.00 2008. év 5-10 év között 

Székesfehérvár Balatoni út 70. 5531/47 Kereskedelmi ingatlan 1 492.00 1 492.00 2008. év 5-10 év között 

Szombathely Puskás Tivadar u. 6/A 
7279/2  
13720/56332 tul.hányad Ipari ingatlan 7 937.00 7 937.00 2008. év 5-10 év között 

Dunaharaszti Dózsa Gy. Út 27. 142/2/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 141.00 141.00 2008. év több mint 10 év 

Pécs II.ker. Király utca 66. 16573/9/A/1; 11 Egyéb ingatlan (bankfiók) 311.00 311.00 2008. év 5-10 év között 

Székesfehérvár Gugásvölgyi utca 4. 2818/18/A/1 Kereskedelmi ingatlan 117.00 117.00 2008. év 5-10 év között 

Szekszárd Széchenyi u. 40. 1916/A/25 Egyéb ingatlan (bankfiók) 690.15 690.00 2008. év több mint 10 év 

Dorog  Bécsi út 76/A. Fsz. 1. 1648/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) 174.00 174.00 2008. év több mint 10 év 

Cegléd Népkör u. 2. 90/3/A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) 337.00 337.00 2008. év több mint 10 év 
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Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 

 Bruttó 
bérbe- 
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terület 
(m2)   

 Nettó 
bérbe- 
adható 
terület 
(m2)   

Építés, 
használatba 
vétel éve 

Tervezett tartási 
időtávja 

Budapest Kőrösi Cs. sétány 9/b fsz. 1. 39031/15/A/19 Egyéb ingatlan (bankfiók) 177.00 177.00 2008. év több mint 10 év 

Debrecen Csapó utca Fórum Irodaház Piac tér 8439/2/A/3;4;2 Irodaingatlan 5 163.00 4 703.00 2008. év 5-10 év között 

Ajka Szabadság tér 4/A 1327/A/63;64 Egyéb ingatlan (bankfiók) 191.00 191.00 2008. év több mint 10 év 

Budapest Árpád út 68-70. B lph. BÜ1 70301/0/E/66 Egyéb ingatlan (bankfiók) 256.00 256.00 2008. év több mint 10 év 

Veszprém Egyetem u 19 5587/A/17 Egyéb ingatlan (bankfiók) 179.00 179.00 2009. év több mint 10 év 
 
 
 

Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória 
Bruttó bérbe- 

adható 
terület m2 

Építés, használatba  
vétel (tulajdonba/ 
birtokba vétel) éve 

Tervezett tartási 
időtáv* 

Vecsés, belterület  5635/8;5635/9 Telek 5109 2007. év 3-5 év között 

Törökbálint,  2057-2059; 2061 Telek 3867 2007. év 3-5 év között 

*  Tervezett tartási időtáv az érvényes bérleti, hasznosítási szerződések figyelembe vételével került megállapításra.  
 
Az Alap ingatlan vagyona jelenleg 100%-ban befektetett eszközként van nyilvántartva. A beszerzéskor hosszú távú hasznosítási programot készítenek az 
ingatlanra, melynek szerves része a bérleti szerződés. 
 
10. Telek ingatlanok szabályozási mutatói 
 
 

Ingatlan Övezeti Beépítési Maximális Maximális Max. szintterületi Minimum Minimum Közmű- Építési  
megnevezés besorolás  mód beépíthetőség építménymagasság  mutató zöldfelület telekméret ellátottság engedély 

Vecsés VK-Sz-IV szabadonálló 40% 6-12 m 1 m2/m2 20% 2 000 m2 nem közműves nincs 

Törökbálint Vt-IIE szabadonálló 35% 6 m 1 m2/m2 40% 1 000 m2 nem közműves nincs 
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11. Ingatlan állomány funkcionális bemutatása 
 
 

Ingatlanérték (Ft ) 

Funkcionális kategóriák 

Budapest és környéke Vidék Összesen 

Telek                87 462 100                     87 462 100     

Irodaingatlan         29 317 789 722              3 501 170 400             32 818 960 122     

Kereskedelmi célú ingatlan             598 330 450             13 487 865 493             14 086 195 943     

Ipari ingatlan          2 742 764 700              1 398 841 386              4 141 606 086     

Egyéb ingatlan (bankfiók)          1 052 933 505              5 093 740 821              6 146 674 326     

Összesen         33 799 280 477             23 481 618 100             57 280 898 577     
Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2009.12.31.)  

 
 
12. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal 
 
 

Funkcionális kategóriák
Bérleti díj 

bevétel
Bérleti díj 

bevétel 
Bérbeadottsági 

mérték 

Ingatlan 
jövedelmezőség

*

Fajlagos 
bérletidíj-
bevétel*

Fajlagos 
ingatlanérték *

Piaci érték 
változás**

%

forint euro % Ft/m2/év HUF HUF/m2/év

Telek 9 744 1.79%

Irodaingatlan 2 778 301 809 637 829 99.28% 8.70% 40 727 417 072 1.16%

Kereskedelmi célú ingatlan 1 786 200 323 18 305 99.56% 9.24% 32 303 249 163 -2.60%

Ipari ingatlan 28 154 622 500 824 88.85% 3.47% 7 147 174 692 -17.84%

Egyéb ingatlan (bankfiók) 589 803 264 156 036 100.00% 9.73% 42 447 389 945 5.53%

Összesen 5 182 460 018 1 312 994
*Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2009.12.31.)
**Nettó évesített bérleti díj megállapításánál alkalmazott árfolyam: 270.84  
 
A fajlagos bérleti díj mutató tartalmazza az év során értékesített ingatlanok bérleti díjból származő 
bevételét is. 
 
13. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk 
 
Az Alap ingatlan állománya a 2008.12.31-i eszközértékben 57,86 %-ot tett ki, ez az arány a 2009.12.31-i 
eszközértékben 54,62 %-ra csökkent. 
A bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje – bérleti díjjal súlyozottan - 65 hónap (65,17 hónap), 
azaz 5,43 év. 
A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 49 db bérlő 
biztosítja. 
A havi bérleti és üzemeltetési díjak biztosítéki szintje 62 %. 
Devizában kapott biztosíték forint értékének meghatározása a 2009.12.31-én érvényes MNB deviza 
árfolyamon (1 EUR 270,84 HUF) történik.  
A porfólióba került ingatlanok ügynöki díjai a beszerzési ár részét képezik.  
Az Alap hitel állományának összege 0,26 %-a a nettó eszközértéknek (tőkeáttétel). 
Az Alap ingatlanportfóliójára fedezetet nyújt az Erste Bankcsoport konszern szintű biztosítása, ilyen 
módon az Alapot biztosítási díj nem terhelte. 
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14. A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezők  
 

2009. I. negyedév 
 
A 2008. év végi megnyugvást követően a forint az euróval szemben március elejére új – 317 forint feletti - 
csúcsra jutott. Ezzel párhuzamosan a 2008. év végén még stabilizálódni látszó, a hozamgörbe egészén 10% 
alá csökkenő állampapír hozamok a befektetői kockázatkerülés ismételt térnyerésével a negyedév végére a 
3 éves futamidejű szegmensben ismét a 13%-os szintet ostromolták, de a 15 éves futamidejű papírok 
hozama is 11% fölé került. A gazdasági problémák alapjainak feltárása során független elemzők, illetve a 
jegybank képviselői a fejlett gazdaságokat sújtó recesszió hazai hatásai mellett egyre gyakrabban hívták fel 
a figyelmet a hazai növekedés régiós társainktól való tartós elmaradására, melynek okát általában a 
versenyképességi hátrányt okozó, 50% körüli állami újraelosztásban találják meg.  
 
A világgazdaság egészére kiterjedő válságra természtesen a fejlett gazdaságok mind monetáris, mind pedig 
fiskális lépésekkel reagáltak. A világgazdaság illetve saját nemzetgazdaságaik stabilitásának biztosítására 
az egyes gazdasági nagyhatalmak kormányai korábban elképzelhetetlen mértékű fiskális csomagokat, 
banki és vállalati mentőcsomagokat hoztak illetve hoznak létre.  
 
A Magyar gazdaságnak a világgazdasági recesszió nemzetgazdasági hatásai mellett azonban egy másik 
kihívással is szembesülnie kellett. A költségvetési kiadások – és ezen keresztül a költségvetési hiány – 
előző évi megugrása a kockázatkerülés tendenciózus emelkedésével párhuzamosan komoly restrikciós 
igényt eredményezett a nemzetközi befektetői kör részéről. A fenti igény figyelmen kívül hagyásának 
illetve nem teljesítésének következményeként a hazai költségvetési és vállalati adósság megújítása került 
volna tartós veszélybe.  Ennek eredményeként hazánk gazdaságának két komoly kihívással, - költségvetési 
kiigazítás és világgazdasági recesszió - kellett egyidejűleg szembenéznie. A kettős probléma hatására a 
fejlett gazdaságoknál  bevált és a jelenlegi válság során is alkalmazott recept, - a költségvetési kiadások 
növelése a gazdasági depresszió hatásának csökkentésére – Magyarországon nem volt alkalmazható.  
 
A belső és külső gazdasági problémák miatt a negyedév során sokéves maximumukra ugró hazai 
állampapír hozamok és euro árfolyam, valamint minimumukra eső hazai és nemzetközi tőzsdeindexek  
március elejére érték el lokális szélsőértékeiket. Március végére az árfolyamok már javulást mutattak. A 
javulás fő okát a világgazdaság számára életmentő infúziót jelentő költségvetési és monetáris pénzpumpa 
aggregát kereslet ösztönző hatásába vetett befektetői hitben és a március elejére a technikai indikátorok 
szerint erősen túladottá vált piacokban érdemes keresni.       
 
A negyedév során megjelent KSH közlemény szerint a 2008. év negyedik negyedévében éves szinten 
2,3%-kal esett vissza a GDP a harmadik negyedéves 0,8%-os növekedés után. A naptári hatás kiszűrésével 
számítva pedig 2,5%-os volt a visszaesés október-decemberben. A 2008-as év egészében mindössze 0,5%-
kal tudott növekedni a magyar gazdaság.  
 
A 2009-es év első negyedévében folytatódott a dezinfláció. Februárban az éves szintű inflációs mutató 3%-
os volt, azaz teljesen összhangba került az MNB középtávú inflációs céljával. Az első negyedéves 
dezinflációban továbbra is a bázishatásnak, illetve az alacsonyabb olaj- és élelmiszeráraknak volt 
meghatározó szerepe. 

A PM közleménye szerint az államháztartás mérlege 309,4 Mrd forintos hiányt mutatott márciusban. Az 
évkezdettől számított deficit így 566 Mrd forintot tett ki, ami az éves pénzforgalmi deficit-előrejelzés 
77,5%-a volt. 
 
Bár a 2009-es költségvetési törvény - 1%-os gazdasági visszaeséssel és 4,5%-os éves átlagos inflációval 
számolva - 2,6%-os GDP arányos hiánycélt jelölt meg, viszonylag hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a GDP 
visszaesése az idén meghaladja a tervezett 1%-ot.  
A folyó fizetési mérleg hiánya a 2008-as év negyedik negyedévében 2,584 milliárd eurót tett ki, a 2008-as 
hiány így 8,902 Mrd euró volt (8,4%/GDP).   
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A külkereskedelmi mérleg hiánya csökkent – a megelőző negyedévi 324 millió euróról 93 millió euróra.  
Éves szinten a külkereskedelmi mérleg minimális, 86 millió eurós többletet mutatott, ami a GDP 0,08%-
ának felelt meg. 
 
2009. első negyedévében a hazai részvénypiac a régiós és a globális részvénypiacoknál egyaránt kisebb 
mértékben esett.  A BUX index 9,56%-os gyengülést mutatott, míg a MSCI WF globális részvényindex 
12,50%-os illetve az európai részvényeket tömörítő DJEU50 index 15,38%-os negyedéves gyengülésről 
adott tanúbizonyságot. Az amerikai részvénypiacok teljesítményét jellemző S&P500 index 11,67%-os 
gyengülést mutatott. A  helyzetet árnyalta, hogy a forint az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva  16%-kal, 
illetve 22%-kal értékelődött le a negyedév során. 
 
2009. II. negyedév 
 
2009. második negyedévében mind a nemzetközi, mint pedig a hazai befektetői hangulatban az év eleji 
pesszimizmushoz képest komoly változás állt be. Az elmúlt negyedév kapcsán tapasztalt szinte egységes, 
az egész világra kiterjedő  kötvény és részvénypiaci árfolyam emelkedés mögött alapvetően a márciusban 
kicsúcsosodó – a teljes világgazdaság összeomlását jósoló – befektetői jövőkép lassú változása állt. Ennek 
hatására 2009. második negyedévében a tőkepiacokon kiárazásra került a gazdaság totális összeomlásának 
rémképe és helyébe egy a gazdaság állapotát továbbra is meglehetősen pesszimistán megítélő, de a jövő év 
tekintetében már növekedési kilátásokkal kecsegtető prognózis került. A befektetői világkép változásában 
jelentős segítséget jelentettek a fejlett nemzetgazdaságokban bekövetkezett fiskális és monetáris politikai 
lépések.  
 
Az intézkedések hatása a makro adatokban ugyan még nem látszott, azonban a gazdaság jövőbeli alakulása 
kapcsán megelőlegező indikátor szerepet játszó pénz- és tőkepiacok a negyedév végére már messze 
elhagyták márciusi mélypontjaikat. A fejlődő piaci kockázati felár változását mutató EMBI+ spread 
feltörekvő piaci kötvény index például a márciusi 714 pontos szintjéről a hónap végére 433 pontig süllyedt, 
míg a nagy tőzsdeindexek közül az S&P500 a márciusi lokális minimumot jelentő 667 pontjáról június 30-
ra 919 pontig emelkedett, miközben a Japán tőzsdeindex, a Nikkei225 mutató a 7000 pont közeli 
mélypontjáról a negyedév végére megközelítette a 10000 pontot. Hasonló folyamatok voltak 
megfigyelhetők a hazai tőke- és pénzpiacokon is. A BUX az első negyedéves minimumot jelentő 9300 
pont közeléből június 30-ra 15000 pont fölé emelkedett, míg a forint az euróval szemben a március eleji 
317-es szintjéről a negyedév végére 270 forint közelébe erősödött. A fenti folyamatok mögött alapvetően a 
globális kockázati étvágy megnövekedését látjuk, melynek hatására – régióra és fejlettségi szintre tekintet 
nélkül - szinte minden tőke-, és pénzpiaci index hasonló emelkedő pályát járt be a negyedév során.    
 
A BUX index az elmúlt negyedévben 38,37 %-kal emelkedett, míg a hazai kötvény indexek közül a 
hosszabb futamidejű MAX index 12,96 %-kal, az éven belüli papírokat is tartalmazó MAX Composit 
index értéke pedig 10,92 %-kal növekedett.   
A KSH közleménye szerint az idei év első negyedévében éves szinten 6,7%-kal esett vissza a GDP. A 
naptári hatás kiszűrésével számítva ennél valamivel enyhébb, 6,1%-os volt a csökkenés január-márciusban. 
A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 2,5%-kal 
csökkent. 
 
Az ipar teljesítménye 17,6%-kal csökkent, elsősorban a korábbi húzóágazatnak számító, exportorientált 
feldolgozóiparban bekövetkező 20,5%-os visszaesés következtében. Az építőipar hozzáadott értéke kisebb 
mértékű, 4,2%-os csökkenést mutatott, ami leginkább az alacsony bázisadatoknak volt köszönhető.  

A 2009-es év első negyedévében az infláció teljesen összhangba került az MNB 3%-os középtávú inflációs 
céljával. A második negyedévben azonban már egy enyhe gyorsulást tapasztalhattunk, s júniusra az éves 
index ismét 4% fölé emelkedhetett. A forintárfolyam leértékelődésének hatása ugyanis – ha némi késéssel 
is – de átgyűrűzött a fogyasztói árakba, illetve a szezonális élelmiszerek árai is az előzetesen vártnál 
gyorsabban nőttek tavasszal.  
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Május végére az államháztartás mérlegének hiánya 568,7 Mrd forintot tett ki. Az eltelt negyedév egyik 
legfontosabb államháztartási hiánnyal kapcsolatos eseménye a 2009-es hiánycél újabb felfelé módosítása 
volt. A kormányzati GDP várakozás lefelé módosult, -6,7%-ra. A gazdasági növekedés nagyobb mértékű 
csökkenése leginkább a bérekhez és a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek mérséklődésén keresztül érinti 
a költségvetést, és a bevételi oldal tarthatatlansága a hiánycél tartása érdekében további kiadáslefaragásokat 
tett volna szükségessé.  
 
A folyó fizetési mérleg hiánya a 2009-es év első negyedévében 591 millió euró volt, szemben a várt 1,1-
1,2 Mrd euróval. A tavalyi év utolsó negyedévében a hiány még 2,583 Mrd eurót tett ki, azaz a megelőző 
negyedévhez képest csaknem 2 Mrd eurót kitevő javulás következett be a folyó fizetési mérlegben, 
egyértelműen jelezve a gazdaságban végbemenő alkalmazkodást a külső egyensúlyi folyamatokat illetően.   
 

Március második felében a miniszterelnök lemondott, így esély nyílt egy új kormány felállítására. Az 
MSZP-nek és SZDSZ-nek hosszú ideig nem sikerült közös jelöltet találni. Végül Bajnai Gordon eddigi 
gazdasági miniszter lett a miniszterelnök-jelölt. Április 14.-én a miniszterelnök-jelölt megkapta a 
parlament többségének támogatását. A politikai bizonytalanság és a kormányválság dacára a forint 
megőrizte stabilitását. 

Április 23-tól az Államadóság Kezelő Központ  (ÁKK) újraindította a kötvényaukciókat, melyből az első 
sikeresen zárult, ez tovább segítette az állampapírpiac lassú konszolidációját. Az elmúlt egy hónapban 
javult a globális kockázatvállalási hajlandóság, stabilizálódott a forint, és ennek eredményeként a 317 
euró/forint szintről 290 euró/forint szint közelébe erősödött és jelentősen csökkent az államcsőd kockázatát 
árazó 5 éves CDS felár. Júniusban a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamatot változatlan 
szinten hagyta, bár  a szavazások alkalmával már volt szavazat az 50 bázispontos csökkentésre is.  
 
Az második negyedévben a jelentősebb nemzetközi tőkepiaci központok meghatározó tőzsdeindexeinek 
mindegyike jelentős emelkedést mutatott. A részvényárak a negyedév első két hónapjában meredeken 
emelkedtek, majd júniusban ez a lendület megtört. 
 
A Budapesti Értéktőzsde indexe 2009. második negyedévében 38,37%-os mértékben emelkedett. A BUX 
index az időszak során a legmagasabb értékét június 11-én 16671,07 ponttal érte el. Ez 78,53%-kal  volt 
magasabb, mint az idén legalacsonyabb, március 12-i 9337,99 pont. Az második negyedévben a blue 
chipek mindegyike jelentősen emelkedett. Az OTP 79,43%-kal,  a Richter Gedeon  40,49%-kal, a  Magyar 
Telekom 22,06%-kal, míg a MOL 15,40%-kal emelkedett az osztalékfizetést is figyelembe véve.  
 
Az index kimagasló teljesítményéhez a hazai részvénypiac megítélésében beállt jelentős pozitív változás 
mellett egy technikai tényező is hozzájárult. Április 1-én a Budapesti Értéktőzsde a szokásos féléves index 
átsúlyozás keretében módosította az index összetételét. Ennek eredményeként az OTP súlya az indexben 
még a 2000 forintos árfolyamszint alatt 16,93%-ról 22,37%-ra nőtt. 
 
 
 
2009. III. negyedév 
 
2009. harmadik negyedévében a tőkepiacokon kiárazásra került a gazdaság totális összeomlásának 
rémképe és helyébe egy, a jövő év tekintetében már növekedési kilátásokkal kecsegtető prognózis került. A 
befektetői világkép változásában jelentős segítséget jelentettek a fejlett nemzetgazdaságokban ezidáig 
bekövetkezett fiskális és monetáris politikai lépések.  
 
A KSH negyedév során megjelent közleménye szerint az idei év második negyedévében éves szinten 
7,5%-kal esett vissza a GDP. A naptári hatás kiszűrésével számítva ennél minimálisan enyhébb, 7,4%-os 
volt a csökkenés április-júniusban. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdasági teljesítmény az 
előző negyedévhez képest 2%-kal csökkent. 
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A gazdaság meghatározó szektorai recesszióban maradtak a második negyedévben is. Az ipar teljesítménye 
19,3%-kal csökkent, elsősorban a korábbi húzóágazatnak számító exportorientált feldolgozóiparban 
bekövetkező 21,3%-os visszaesés következtében.  
 
A 12 hónapos inflációs mutató júliusban 5,1%-ra gyorsult a júniusi 3,7%-ról, az emelkedés mértéke 
azonban elmaradt az előzetesen prognosztizálttól. Az infláció újbóli emelkedése mögött a kormányzati 
adóintézkedések álltak. Mint ismert, júliustól a normál ÁFA kulcs 20%-ról 25%-ra emelkedett, illetve a 
jövedéki adó is nőtt. Augusztusban már enyhén lassulni tudott az év/év árindex. 
 
A PM közleménye szerint az államháztartás mérlege 145,7 Mrd forintos hiánnyal zárta a szeptembert, s 
ezzel az évkezdettől számított deficit 1.059,2 Mrd forintra emelkedett, ami már meghaladta a 992 Mrd 
forintos éves hiánytervet.  
 

A 2010-es költségvetési törvényjavaslatot a kormányzat szeptember 11-én nyújtotta be a Parlamentnek. A 
jövő évi költségvetés konzervatív makro-paraméterek feltételezésével készült; 0,9%-os GDP visszaesés és 
4,1%-os éves átlagos infláció feltételezésével 3,8%-ban jelölte meg az államháztartási hiány nagyságát. 
 

A folyó fizetési mérleg a 2009-es év második negyedévében többlettel zárt, a szufficit mértéke 476 millió 
eurót tett ki. Magyarországon egyébként 1995 harmadik-negyedik negyedéve óta nem volt többletes a 
fizetési mérleg.  
 
A 2009 második negyedéves látványos javulás leginkább a külkereskedelmi folyamatoknak volt 
köszönhető. A külkereskedelmi mérleg többlete a második negyedévben 1,398 Mrd euró volt, ezzel a négy 
negyedéves gördülő külkereskedelmi mérleg többlet június végére elérte az 1,59 Mrd eurót, ami a GDP 
1,6%-ának felelt meg.  

A magyar gazdaságról szóló makrogazdasági adatok 2009. augusztusában tovább javultak. Az ipari 
termelés 18.7 %-al csökkent ugyan, de ez a csökkenés már kisebb, mint az előző hónapokban.  
 
 

Az állampapírpiac tovább stabilizálódott augusztusban. A hozamgörbe az előző hónaphoz képest kisebb 
mértékben, de tovább csúszott lefelé. A referenciahozamok csökkenése folytatódott a hónap folyamán.  
 
 

Szeptember 28-án - a vártnak megfelelően - kamatot csökkentett az MNB: 8%-ról 7,5 %-ra változott a 
jegybanki alapkamat. 
 
 

A harmadik negyedévben a jelentősebb nemzetközi tőkepiaci központok meghatározó tőzsdeindexeinek 
mindegyike a japán Nikkei 225-öt leszámítva jelentős emelkedést mutatott. Az időszak eleji rövid 
megtorpanás után a részvényárak újabb lendületet vettek, és az előző negyedévihez hasonló, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. A piaci száguldás mögött az az egyre szélesebb körben elfogadott vélemény 
húzódott meg, hogy a világgazdasági válság a korábban vártnál enyhébb lefolyású  és rövidebb lesz. 
 

A Budapesti Értéktőzsde indexe 2009. harmadik negyedévében 32,02%-os mértékben emelkedett. A BUX 
index az időszak során a legmagasabb értékét szeptember 24-én 20890,73 ponttal érte el. Ilyen 
magasságban az index utoljára 2008. augusztus végén járt. A harmadik negyedévben a blue chipek 
mindegyike jelentősen emelkedett. Az OTP 50,49%-kal, a  Magyar Telekom 40,98%-kal, a MOL 28,62%-
kal, a Richter Gedeon pedig  9,48%-kal drágult. 2009. harmadik negyedévében a hazai részvénypiac a 
régiós és a globális részvénypiacoknál ismét nagyobb mértékben emelkedett.  A forint árfolyama az 
időszak során végig egy szűk sávban mozgott az euróhoz képest, míg a többi devizához képest vegyesen 
teljesített. 
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2009. IV. negyedév 
 

A 2009-es év negyedik negyedéve során tovább tartott a tőkepiacok konszolidációja, így mind a hazai, 
mind pedig a nemzetközi tőzsdeindexek a negyedév végén magasabb szinten zártak, mint ahol az októbert 
kezdték. A hazai állampapírpiacon és a forint esetében lényegében az előző negyedév során kialakult 
szintek megtartása volt tapasztalható. A forint az euróhoz képest kismértékben erősödött, míg a negyedév 
során az állampapír hozamoknál az éven túli szegmensben egy kisebb emelkedésnek, az éven belüli 
lejáratok esetén pedig csökkenésnek lehettünk szemtanúi.   
 

A hazai részvények árfolyam alakulását reprezentáló BUX index az elmúlt negyedévben 4,95 %-kal 
emelkedett, míg a hazai kötvény indexek közül a hosszabb futamidejű MAX index 1,02 %-kal, az éven 
belüli papírokat is tartalmazó MAX Composit index értéke pedig 1,32 %-kal növekedett.  A piacok egész 
éves szárnyalásának eredményeként a BUX a tavalyi év során 73,40%-kal, a MAX 14,14%-kal, míg a 
CMAX 14,12%-kal emelkedett. 
 
 
 

A KSH-nak az ebben a negyedévben megjelent közleménye szerint az idei év harmadik negyedévében éves 
szinten 7,1%-kal csökkent (a naptári hatás kiszűrésével és kiszűrése nélkül egyaránt) a GDP az előző év 
azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdasági teljesítmény az előző 
negyedévhez képest 1,8%-kal csökkent. A kiigazítatlan adatok alapján a gazdasági teljesítmény 
csökkenésének üteme 2008. IV. negyedéve óta 2009. III. negyedévében lassult először. 
 
Az ipar teljesítménye 15,6%-kal csökkent, elsősorban a korábbi húzóágazatnak számító, exportorientált 
feldolgozóiparban bekövetkező 15,5%-os visszaesés következtében. Az építőipar hozzáadott értéke csak 
kisebb mértékű, 3,2%-os csökkenést mutatott, elsősorban az egyéb építmények építésének termelés-
bővülése miatt, ami a metróépítésnek és az útépítési munkáknak volt köszönhető.  
 
A 12 hónapos inflációs mutató szeptemberben (4,9%) és októberben (4,7%) folyamatosan mérséklődött, 
míg novemberben (5,2%) és decemberben (5,6%) újra emelkedni kezdett.  
 
Kiemelt figyelmet érdemel az a tény, hogy a novemberi maginflációs mutató mindössze csak minimális 
mértékben emelkedett (4,9 százalékról 5 százalékra), míg decemberben újra csökkent (4,8%), ami arra utal, 
hogy a novemberi megugrásért alapvetően a hektikusabb ármozgású, ideiglenes hatásoknak jobban kitett 
termékek felelnek.  
 
Az alacsony inflációs nyomásra utal, hogy a maginfláció ebben a negyedévben extrém alacsony szintre 
süllyedt. A negyedéves évesített mutató mindössze 1,3 százalékos, megerősítve ezzel az inflációs cél 
alullövésének kockázatát. 
 
A PM közleménye szerint az államháztartás központi alrendszerében 2009. decemberében a várt 
135 milliárd forintos többlettel szemben 205 milliárd forintos szufficit keletkezett. Ennek eredményeként 
az államháztartás helyi önkormányzatok nélkül számított egész éves múlt évi hiánya a prognosztizált, GDP 
arányosan 3,8 százalékos deficit helyett kisebb, 3,6 százalék lett.  
 
A folyó fizetési mérleg a 2009-es év harmadik negyedévében – a második negyedévhez hasonlóan - 
többlettel zárt, a szufficit mértéke 698 millió eurót tett ki.  
 
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelő 50 bázispontos 
kamatcsökkentést hajtott végre (6,5 %) november 23-án. A vártnál nagyobb GDP visszaesés, a 
várakozásoktól alacsonyabb infláció, a viszonylag kedvező befektetői hangulat és a stabil forintárfolyam 
egyaránt alátámasztotta a döntést.  
 
Novemberben az 50 bázispontos jegybanki alapkamat csökkentés ellenére a hosszú lejáratok esetében az 
állampapír piacon, kis korrekció következett be.  
 
A monetáris tanács (december 21.-én) tovább mérsékelte a jegybanki alapkamatot, a görög hatás miatt 
csökkenő mértékben, már csak 25 bázispontos léptékkel, így év végére az alapkamat 6,25 % lett.  
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A negyedik negyedévben a jelentősebb nemzetközi tőkepiaci központok meghatározó tőzsdeindexeinek 
mindegyike mérsékelt, egy számjegyű emelkedést mutatott. Az időszak során minössze egy rövid 
korrekció volt október második felében, amit hamar feledtetett a részvényárak utolsó két hónapban 
tapasztalt töretlen emelkedése. Ezzel a részvénypiacok 2009 során összességében kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak enyhítve az előző év veszteségeit. A piaci száguldás mögött az az egyre szélesebb körben 
elfogadott vélemény húzódik meg, hogy a recesszió véget ért és 2010-ben már növekedni fog a 
világgazdaság. 
 
A Budapesti Értéktőzsde indexe 2009. negyedik negyedévében 4,95%-os mértékben emelkedett. A BUX 
index az időszak során a legmagasabb értékét október 26-án 21716,76 ponttal érte el. Ilyen magasságban az 
index utoljára 2008 július végén járt. A negyedik negyedévben a blue chipek közül az OTP 3,88%-kal, a  
Richter Gedeon 12,60%-kal, a MOL pedig  10,61%-kal emelkedett, míg a Magyar Telekom árfolyama 
9,07%-kal esett.  

A fenti számokból jól kivehető, hogy 2009. negyedik negyedévében a hazai részvénypiac a régiós és a 
globális részvénypiacokhoz hasonlóan 5% körüli mértékben emelkedett. A forint euróhoz viszonyított 
árfolyamának volatilitása az időszak során megnőtt, de továbbra is egy jól behatárolható sávban mozgott.  
 
Ingatlanpiaci körkép 
 
Iroda piac 

 

2009 második felében Budapesten 138.000 m2 új irodaterület átadása történt meg, ami csaknem kétszer 
annyi, mint az év első felében. Az új átadások között volt a IX. kerületi Corvin Irodapark II. üteme (30.800 
m2), a XIII. ker. Váci úton lévő Madarász Irodapark I. fázisa (16.000 m2), Budán az Infopark utolsó 
fázisa,(15.500 m2), valamint a Budaörsi út közelében épült BudaWest Irodaház (16.000 m2). 
További jelentős beruházások fejeződtek be a Nyugati tér szomszédságában, Eiffel Square Irodaház néven 
(23.663 m2). A nagy irodaházak mellett számos kisebb irodaépület, illetve jelentős irodaterülettel bíró, ám 
elsősorban kiskereskedelmi központ is átadásra/felújításra került az elmúlt év második felében (Ü48, Bécsi 
Corner, Allée Corner stb.) 
 
2010-11-es évek összességében már visszafogottabb átadási hullámnak néz elébe, jelenleg nagyjából 
273.000 m2 irodaterület áll építés alatt. Új projektek elindítása idén még nem várható, 2012-ig kizárólag 
néhány készenléti státuszban hagyott fejlesztés kezdetét prognosztizálják. 
 
Az összes bérleti tranzakciót tekintve 2009 második fele jelentős visszaesést mutat az első félévi adatokhoz 
képest, kb. 64 %-al kevesebb területre írtak alá szerződést, melyek jelentős részét (57 %-át) a már meglévő 
szerződések hosszabbítása, bővítése tette ki. 
 
A kihasználatlansági ráta 2009. év végére 23 %-ra nőtt, ami 2010-re megközelítheti a 24-25 %-ot is. 
A bérleti díjak 2008-hoz viszonyítva összességében 10-30 %-al csökkentek, azonban 2009 végére ez a 
csökkenő folyamat stabilizálódni látszik, a csökkenés üteme lelassult, az „A” kategóriás irodaházak díjai 
már 11-12 €/m2 körül mozognak, míg a régi „A” és „B” kategóriás irodaházak 8-10 €/m2 körül kerülnek 
kiadásra. 
Bár a jelenlegi piaci helyzet a bérlők számára a legjobb kondíciókat biztosítja, a bérlők többsége inkább a 
meglévő bérleti szerződés újratárgyalása mellett dönt, amik során a bérbeadók döntően jelentős 
kedvezményeket ajánlanak a szerződés hosszabbítása érdekében.  
 
Kereskedelmi ingatlanok 

 

2009-ben a hazai fogyasztás hirtelen visszaesése volt tapasztalható, mely különösen vidéken volt 
érzékelhető, néhány kevésbé tőkeerős hazai márka és franchise partner kénytelen volt bezárni az üzletét. A 
jelenlegi helyzet minden kereskedőt óvatos, stratégiailag átgondolt terjeszkedésre késztet, ami az új 
projektek bérbeadását jelentősen megnehezíti. 
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Országos szinten mindösszesen két nagyobb bevásárló park nyitott 2009 második felében, a Zala Park 
Zalaegerszegen, és a Duna Center Győrben. A bérbeadás mindkét helyen nehézkes volt, minkét nyitás 30 
% feletti üresedés mellett történt. 
 
Budapesten a fogyasztás visszaesése kevésbé volt hangsúlyos, a novemberben nyitott újbudai Allée 
bevásárlóközpont (45.000 m2) sikere – központi elhelyezkedésének is köszönhetően – töretlen. A projekt 
befektetési szempontból is sikeresnek mondható, hiszen az átadás után 2 hónappal az Allianz SE 50 %-os 
részesedést szerzett az ingatlanban. 
A közeljövőben a budapesti multifunkcionális projektek közül a KÖKI Terminál (50.000 m2) átadása 
várható legkorábban (2011 év során).  
 
A fővárosban új jelenségként megfigyelhető, hogy tovább emelkedett a tematikus utcák száma és 
jelentősége: az V. kerület dizájn boltjait összefűzve megalakult a „Design District Budapest”, a Király utca 
kereskedői közös kereskedelmi akciókat indítva igyekeznek népszerűsíteni a környéket, továbbá számos 
helyen a vendéglátóipari üzletek együttműködésével találkozhatunk (Hajós utca, Ráday utca, Liszt Ferenc 
tér, Jókai tér). 
 
Összességében megállapítható, hogy a fővárosi kiskereskedők a térség rehabilitációjától várják, hogy 
visszatérjen az élet az utcákra, ezáltal a boltokba is, melyre vidéken is számos példát találunk: sétálóutcák 
felújítása, illetve kialakítása zajlok jelenleg is több vidéki nagyvárosban, főként európai uniós pályázati 
forrásból. 
 
Budapesten a bérleti díjak nem változtak nagyságrendileg a 2007/08-as csúcshoz képest továbbra is 10-
30%-al alacsonyabb díjakkal találkozhatunk. A többi részpiachoz hasonlóan a bérbeadók ebben a 
szegmensen is hajlandóak egyedi árengedményt, hosszabb bérleti díj mentes időszakot felajánlani egy-egy 
mágnesbérlő megszerzéséért, illetve a bérleti idő meghosszabbításáért. 
 
Ipari, logisztikai piac 

 

A 2009-es év az alkalmazkodás jegyében telt ebben a szektorban is, a piaci dinamika jelentős lassulása volt 
megfigyelhető. Az első félév magas üresedési rátáját (24 %) alapul véve a fejlesztők inkább elhalasztották 
az újabb ütemeket, illetve csak azokat építették meg, amelyekre elegendő előbérleti szerződéssel 
rendelkeztek. Összességében azért jelentős átadás történtek, az év során 166.000 m2 új területet adtak át, 
döntően az I. félévben. 
A bérbeadás mértéke csökkent, az összes tranzakció jelentős részét az ipari-logisztikai szektorban is az 
újratárgyalások, hosszabbítások tették ki, a bérlői érdeklődés csak a IV. negyedévben fokozódott, a 
kihasználatlansági ráta december végén az agglomerációban 19 %, a városi területeken 26 % körül alakult. 
A bérleti díjak tekintetében bár történtek a korábbiaknál alacsonyabb árszinteken üzletkötések, az elemzők 
hosszú távon nem várnak bérleti díj csökkenést, az előrejelzések szerint a díjak városi területek esetében 5-
5,5 €/m2, míg az agglomerációban 3,5-4 €/m2 körül maradnak. 
 
Befektetési ingatlan piac 

 
A 2009-es év nem hozott jelentős változásokat a befektetési piacon, egyedül az év vége fele tapasztaltak 
némi élénkülést, az év legjelentősebb befektetési tranzakciói a Tesco magyarországi logisztikai 
ingatlanainak, valamint az Aréna Pláza maradék 50 %-nak értékesítése volt egy nagy-britanniai befektető 
cégnek. Az év során tárgyalások kezdődtek továbbá a 2009. novemberében nyitott Allée 
Bevásárolóközpont 50 %-nak értékesítésére az Allianz Real Estate Germany számára, mely ügylet végül 
2010. januárjában zárult le. 
A kis és közepes ingatlanokat érintő befektetési ügyleteket a visszterhes vagyonátruházási illetékben 
bekövetkezett változások várhatóan jelentősen átstrukturálták, ezért több 2009. év végi tranzakció nagy 
valószínűséggel csak 2010-ben kerül lezárásra.  
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Az elemzők prémium irodapiaci hozamokat 8 % körül becsülik, de mivel jelentős tranzakciók 2009-ben 
nem történtek, ezért a pontos hozamszinteket továbbra sem meghatározni.  
 
A szakértők szerint a jelenlegi befagyott állapot mindaddig fennállhat, amíg a túlkínálat okozta nyomott 
bérleti díjak el nem mozdulnak felfelé, illetve amíg a pénz- és hitelszűke miatt megemelkedett hozamok el 
nem indulnak lefelé. 
 
Forrás: ESTON International Zrt., Colliers International 
 
Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések  
 
2008 negyedik negyedéve jelentős változásokat hozott a hazai ingatlan alapok életében: 2008 október 
végén a magas betéti kamatok sok befektetőt elcsábítottak az ingatlanalapoktól, ennek következtében 
néhány ingatlan alap likviditási problémákkal találta magát szemben. Az Erste Ingatlan Alap azonban 
ebben az időszakban is elegendő likvid eszközzel rendelkezett a visszaváltási igények kifizetésére.  
2008 év végétől 2009 első félévéig az Ingatlan Alap csak a korábban leszerződött ügyletek 
megvalósításával szerzett új, kisebb értékű ingatlanokat, a második félévben pedig mindössze egy bankfiók 
számra alkalmas ingatlan adásvételére került sor.  
 
Az Ingatlan Alap 2009 év során több kereskedelmi ingatlant (Spar és korábbi Plus áruházakat, Penny 
áruházakat, Rossmann, DM, Jysk és Diego üzleteket, egy korábbi bankfiókot, valamint kisebb 
üzlethelyiségeket), valamint egy irodaházat (Pécel) is értékesített. 
 
A III. kerületi irodaház fejlesztése (mely ráépítési szerződés keretében valósult meg) 2009. első félévében 
sikeresen lezárult, azonban a teljes ingatlan a ráépítővel együttműködve értékesítésre került. 
 
Az Erste Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében továbbra is elsődleges cél a megfelelő likviditás 
biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát 
a bankközi piacon valamint éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi ki. 
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15. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások  
 
Az elmúlt évben a Társaság tulajdonosi szerkezetében jelentős változás következett be: A nemzetközi Erste 
Csoport holdinggá alakulásának újabb állomásaként Társaság tulajdonosa, az Erste Befektetési Zrt. a 
Társaságban fennálló 100%-os tulajdonrészét  2009. január 21. napján eladta az Erste Asset Management 
GmbH-nak (A-1010 Vienna, Habsburgergasse 2.). Az egyedüli részvényes személyének megváltozása 
2009. február 9-én került bejegyzésre a cégjegyzékbe. 
 
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 egy kisebb változás következett be a tavalyi évben. Durucz György úr 
lemondott igazgatósági tagságáról, Társasággal létesített munkaviszonya megszűnt. A Társaság tulajdonosa 
új igazgatósági taggá dr. Gönczi Ágnest választotta.  
 
A Társaság tevékenységi körében jelentős változás nem következett be a 2009. évben, új üzletágat, vagy 
szolgáltatást nem indított. Év végén a Társaság huszonkilenc befektetési alapot kezelt.  
 
A villággazdasági válság következtében az alapokban kezelt vagyon piaci értéke az előző év végi 248 
milliárd forintos értékről az év első felében még csökkenő tendenciát mutatott, részben a befektetési jegyek 
darabszámának, részben a befektetési eszközök piaci árának csökkenése miatt; de a második félévben ezek 
a folyamatok megfordultak, és végül év végére az alapok összesített nettó eszközértéke elérte a 288 
milliárd forintot. 
 
Hasonló folyamatok zajlottak a vagyon- és portfóliókezelés területén is. A kezelt vagyon piaci értéke a 
2008. év végi 119 milliárd forintról az első negyedév végére 100 milliárd forint alá csökkent, majd innen 
folyamatos emelkedéssel 2009. végére meghaladta a 134 milliárd forintot. 
 
 
 
Budapest, 2010. április 28 . 
 
      
 ___________________________________________ 
  Erste Alapkezelő Zrt. 
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Statisz tika i szám jel:18182 587 6 820 9 15 0 1

Ad a to k:  ezer  f or in tb a n

E SZK Ö ZÖ K  (AK TÍVÁK)  
A. B efektetett esz kö zök 88 252 051             70 079 007             

I . T árgyi e szköz ök 68 252 051             57 079 007             
1. Ingatlanok 68 027 040             57 592 337             
2. Ingatlanok érté kelés i különböze te 214 231                  514 533 -                 
3. Gép ek, berende zések, fe lsze re lése k -                              -                               
4. Gép ek, berende zések, fe lsze re lése k értékelé si különbö zete -                              -                               
5. Be ruhá zások 10 780                    1 203                      
6. Be ruhá zásokra  a dott elő le gek -                              

II. B efektetett p énzügyi e szköz ök 20 000 000             13 000 000             
1. Hosszu lejáratú bankbeté tek 20 000 000             13 000 000             

B . Forgóeszközök 62 791 393             35 105 409             
I . Ké szle te k 2 440                      1 110                      

1. Ingatlankészletek -                              -                               
2. Ingatlankészletek értékelés i különböze te -                              -                               
3. Köz ve títe tt sz olgáltatások 2 440                      1 110                      

II. Kö ve telések 764 482                  293 675                  
1. Követe lése k 783 367                  375 474                  
2. Követe lése k értékvesztése (-) 21 455 -                   81 889 -                   
3. Külföldi pé nz értékre szóló követelések értékelés i különböz ete 2 570                      90                           
4. Forintköve telése k értéke lési külö nbözete -                              -                               

III. É rtékpapírok 21 920 026             24 131 027             
1. É rté kp apírok 21 113 686             23 971 837             
2. É rté kp apírok é rtéke lési különbözete 806 340                  159 190                  

a) kam atokból, osztalékokból 646 420                  156 430                  
b) egyéb 159 920                  2 760                      

IV. Pénz esz közök 40 104 445             10 679 597             
1. Pénze szköz ök 40 104 445             10 678 670             
2. Valuta,  devizabe tét é rté ke lési különbözete -                              928                         

C . Aktív id őbeli e lhatároláso k 1 433 896               565 442                  
1. Aktív időbe li elhatá ro lá sok 1 422 530               575 885                  
2. Aktív időbe li elhatá ro lá sok értékvesztése  (-) 11 366                    10 443 -                   

D . Szá rm az tatott ügyletek értékelés i különböz ete 200 049                  294 280                  

E SZK Ö ZÖ K  (AK TÍVÁK) össz esen 152 677 389           106 044 138           

F O RRÁSO K  (PASSZÍV ÁK)  
E . Sajá t tőke 117 949 442           104 790 115           

I . Induló tő ke 80 311 226             65 051 118             
1. Kiboc sátott befektetés i jegyek névértéke 21 396 882             15 747 800             
2. Visszavá sárolt befektetés i jegyek névértéke (-) 52 218 321 -            31 007 908 -            
3. E lőző  évek forgalm a alapjá n az  év eleji induló tőke 111 132 665           80 311 226             

II. Tőkevá lto zás (tőkenövekm ény) 37 638 216             39 738 997             
1. Visszavá sárolt befektetés i jegyek bevonás i é rté kkülönbö zete 21 860 699 -            15 477 291 -            
2. E ladott be fe kte tési jegyek értékkülönbözete 8 592 760               9 281 474               
3. E lőző  évek befektetés i jegyek értékkülönböze te 21 337 014             8 069 075               
4. É rté ke lési különbözet tartaléka 697 215 -                 54 397 -                   
5. E lőző  évek eredm énye 20 159 276             30 266 356             
6. Üzle ti év eredm énye 10 107 080             7 653 780               

F . C éltartalékok -                              -                               
G . Kö telezettségek 34 712 943             1 181 996               

I . Ho ssz ú lejá ra tú kötelez ettsé ge k 85 493                    59 754                    
II. R övid lejá ra tú kötele zettsé gek 32 707 046             1 127 891               
III. Külföldi p énzértékre szó ló  kötele zettsé gek é rtéke lési különbözete 1 920 404               5 649 -                     

H . Pa ssz ív időbe li elhatá rolá sok 15 004                    72 027                    

F O RRÁSO K  (PASSZÍV ÁK) össze sen: 152 677 389           106 044 138           

B udapes t, 2010. á prilis  28 .

E rste Alapkez elő Zrt.

A tétel me gne vezé se

M érleg

2009.12.312008.12.31

A tétel me gne vezé se 2008.12.31 2009.12.31
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Statisztikai számjel:18182587 6820 915 01

Eredménykimutatás

Adatok: ezer forint ban

2008.12.31 2009.12.31

I. Értékesítés nettó árbevétele 5 124 841            5 816 194            

II. Egyéb bevételek 1 395 269            12 084 738          

III. Eladott áruk beszerzési értéke 16 682                 35 442                 

IV . Működési költségek 1 764 590            1 198 562            

V . Egyéb ráfordítások 1 006 892            11 499 797          

VI. Pénzügyi műveletek bevételei 10 860 112          10 670 665          

VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 484 165            8 184 016            

VIII. Rendkívüli bevételek 2 733                   -                           

IX . Rendkívüli ráfordítások 3 546                   -                           

VIII. Fizetett, fizetendő hozamok -                           -                           

XI. Tárgyévi eredmény 10 107 080         7 653 780           

Budapest, 2010. április 28.

Megnevezés

Erste Alapkezelő Z rt.  
 


