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Független könyvvizsgálói jelentés

A részvényesének

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31- – melyben az eszközök 

2.547.446 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft – , é
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat 

ennek az éves beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal

ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és 
egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervez
szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az 
éves – beleértve az éves beszámoló akár 

–
kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából 

alamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2014. december 31-én 
fennálló a
magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
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Az üzleti jelentésr l készült jelentés

Elvégeztük a mellékelt 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felel s az üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történ elkészítéséért. A mi 
felel sségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti 
jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem 
tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Véleményünk szerint a 2014. évi üzleti jelentése a 2014. évi éves 
beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. március 17.

KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

Agócs Gábor
Partner; Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:005600

 



BUDAPEST ALAPKEZEL� ZRT.

  Éves Beszámoló

2014. december 31.

Budapest, 2015. március 17.

a vállalkozás vezet�je 



TARTALOMJEGYZÉK

I. Független könyvvizsgálói jelentés

II. Éves beszámoló

-  Mérleg

-  Eredménykimutatás

-  Kiegészít� melléklet



Statisztikai számjel:   10788086-6630-114-01

MÉRLEG (Nem pénzügyi vállalkozások számára) Adatok ezer forintban

Sorszám              Tétel megnevezése 2013.12.31
El�z� év (ek) 
módosításai

2014.12.31

a                                                                                                    b c d e
01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /02.+10.+18. sor/ 24 762 0 22 381

02.  I.  IMMATERIÁLIS JAVAK /03.-09. sorok/ 6 646 0 3 759
03. 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke

04. 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke

05. 3. Vagyoni érték� jogok

06. 4. Szellemi termékek 6 646 3 759
07. 5. Üzleti vagy cégérték

08. 6. Immateriális javakra adott el�legek

09. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése

10.  II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK /11.-17. sorok/ 18 116 0 18 622
11. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték� jogok

12. 2. M�szaki berendezések, gépek, járm�vek 259 283
13. 3. Egyéb berendezések felszerelések, járm�vek 17 857 18 339
14. 4. Tenyészállatok

15. 5. Beruházások, felújítások

16. 6. Beruházásokra adott el�legek

17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK /19.-26. sor/ 0 0 0
19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21. 3. Egyéb tartós részesedés

22. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesít� értékpapír

25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

27. B.  FORGÓESZKÖZÖK /28.+35.+43.+49. sor/ 7 503 935 0 2 260 304
28.  I.  KÉSZLETEK /29.-34. sorok/ 0 0 0
29. 1. Anyagok

30. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

31. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32. 4. Késztermékek

33. 5. Áruk

34. 6. Készletekre adott el�legek

35.  II.  KÖVETELÉSEK /36.+42. sorok/ 18 769 0 26 939
36. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból /vev�k/

37. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben

39. 4. Váltókövetelések

40. 5. Egyéb követelések 18 769 26 939
41. 6. Követelések értékelési különbözete

42. 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43.  III.  ÉRTÉKPAPÍROK /44.-48. sor/ 7 445 168 0 2 196 861
44. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45. 2. Egyéb részesedés 7 445 168 2 196 861
46. 3. Saját részvények, saját üzletrészek

47. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok

48. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

49.  IV.  PÉNZESZKÖZÖK /50.-51. sorok/ 39 998 0 36 504
50. 1. Pénztár, csekkek

51. 2. Bankbetétek 39 998 36 504
52. C.  AKTÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK  /53.-55. sor/ 332 005 0 264 761

53. 1. Bevételek aktív id�beli elhatárolása 331 806 261 029

54. 2. Költségek, ráfordítások aktív id�beli elhatárolása 199 3 732

55. 3. Halasztott ráfordítások

56. ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN /01.+27.+52./ 7 860 702 0 2 547 446



Adatok ezer forintban

Sorszám              Tétel megnevezése 2013. december 31.
El�z� év (ek) 
módosításai

2014. december 31.

a                                                                                                    b c d e
57. D.  SAJÁT T�KE /58.,64.-68.,71. sorok/ 7 698 078 0 2 363 014
58.  I.  JEGYZETT T�KE /59.-62. sorok/ 500 000 0 500 000
59. 1. Konszolidációba bevont vállalatban 500 000 500 000
60. 2. Közös vezetés� vállalkozásban
61. 3. Társult vállalkozásban
62. 4. Egyéb vállalkozásokban
63. Ebb�l: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
64.  II.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T�KE /-/
65.  III.  T�KETARTALÉK
66.  IV.  EREDMÉNYTARTALÉK 4 744 959 1 863 014
67.  V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 2 151
68.  VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK /69.-70. sorok/ -                                  -                         -                                   
69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
71.  VII.  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 450 968 0
72. E.  CÉLTARTALÉKOK /73.-75. sorok/ 0 0 0
73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0
74. 2. Céltartalék a jöv�beni költségekre
75. 3. Egyéb céltartalék

76. F.  KÖTELEZETTSÉGEK /77.+81.+90. sor/ 43 049 0 49 232
77.  I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK /78.-80. sorok/ 0 0 0
78. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

79.
2.

80. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
81. II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK /82.-89. sorok/ 0 0 0
82. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
83. 2. Átváltoztatható kötvények
84. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
85. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
86. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
87. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0

88.
7.

89. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
90.  II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK /91., 93.-101. sorok/ 43 049 0 49 232
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök
92. - ebb�l: az átváltoztatható kötvények
93. 2. Rövid lejáratú hitelek
94. 3. Vev�kt�l kapott el�legek
95. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4 592 4 080
96. 5. Váltótartozások 0
97. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 11 565 18 513

98.
7.

99. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 892 26 639
100. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete
101. 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

102. G.  PASSZÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK /103.-105. sor/ 119 575 135 200
103. 1. Bevételek passzív id�beli elhatárolása

104. 2. Költségek, ráfordítások passzív id�beli elhatárolása 119 575 135 200
105. 3. Halasztott bevételek

106. FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN /57.+72.+76.+102. sor/ 7 860 702 0 2 547 446
-                                       

a vállalkozás vezet�je
Budapest, 2015. március 17.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév�  vállalkozással szemben

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással 
szemben



Statisztikai számjel:  10788086-6523-114-01  

EREDMÉNYKIMUTATÁS (Nem pénzügyi vállalkozások részére) Adatok ezer forintban

Sorszám              Tétel megnevezése 2013
El�z� év (ek) 
módosításai

2014

a                                                                                                    b c d e

01. 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele /02.-05. sorok/ 2 259 130 0 2 793 835

02.  a) Konszolidációba bevont vállalatban 0 0

03.  b) Közös vezetés� vállalkozásban

04.  c) Társult vállalkozásban

05.  d) Egyéb vállalkozásokban 2 259 130 2 793 835

06. 2. Export értékesítés nettó árbevétele /07.-10. sorok/ 0 0 0

07.  a) Konszolidációba bevont vállalatban

08.  b) Közös vezetés� vállalkozásban

09.  c) Társult vállalkozásban

10.  d) Egyéb vállalkozásokban

11. I.  ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE /01.+06. sor/ 2 259 130 0 2 793 835

12. 3. Saját termelés� készletek állományváltozása

13. 4. Saját el�állítású eszközök aktívált értéke

14. II.  AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE /12.+13. sor/ 0 0 0

15. III.  EGYÉB BEVÉTELEK /16.-19. sorok/ 1 105 932 0 52 027

16.  a) Konszolidációba bevont vállalatban

17.  b) Közös vezetés� vállalkozásban

18.  c) Társult vállalkozásban

19.  d) Egyéb vállalkozásokban 1 105 932 52 027

20. Ebb�l: visszaírt értékvesztés

21. 5. Anyagköltség 8 469 7 028

22. 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 185 546 232 664

23. 7. Egyéb szolgáltatások értéke 157 524 166 300

24. 8. Eladott áruk beszerzési értéke

25. 9. Eladott (közvetített szolgáltatások értéke)

26. IV.  ANYAGJELLEG� RÁFORDÍTÁSOK /21.-25. sorok/ 351 539 0 405 992

27. 10. Bérköltség 269 989 289 015

28. 11. Személy jelleg� egyéb kifizetések 7 244 9 048

29. 12. Bérjárulékok 78 614 84 475
30. V. SZEMÉLY JELLEG� RÁFORDÍTÁSOK /27.-29. sorok/ 355 847 0 382 538

31. VI.  ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 9 570 8 729

32. VII.  EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 171 956 154 963

33. Ebb�l: értékvesztés

34. A.  Üzleti tevékenység eredménye
 /11.+14.+15.-26.-30.-31.-32. sor/ 2 476 150 0 1 893 640

35. 13. Kapott osztalék és részesedés

36. Ebb�l: kapcsolt vállalkozástól kapott

37. 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

38. Ebb�l: kapcsolt vállalkozástól kapott

39. 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

40. Ebb�l: kapcsolt vállalkozástól kapott

41. 16. Egyéb kapott kamatok és kamatjelleg� bevételek 3 579 0 1 659

42. Ebb�l: kapcsolt vállalkozástól kapott 3 521 1 624

43. 17. Pénzügyi m�veletek egyéb bevételei 242 932 106 510

44. Ebb�l: értékelési különbözet

45. VIII.  PÉNZÜGYI M�VELETEK BEVÉTELE /35.+37.+39.+41.+43. sor/ 246 511 0 108 169

46. 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0

47. Ebb�l: kapcsolt vállalkozásnak adott

48. 19. Fizetend� kamatok és kamatjelleg� ráfordítások 0 0

49. Ebb�l: kapcsolt vállalkozásnak adott

50. 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

51. 21. Pénzügyi m�veletek egyéb ráfordításai 10 247 2 951

52. Ebb�l: értékelési különbözet

53. IX.  PÉNZÜGYI M�VELETEK RÁFORDÍTÁSAI /46.+48.+50.+51. sor/ 10 247 0 2 951

54. B.  Pénzügyi m�veletek eredménye /45.-53. sor/ 236 264 0 105 218

55. C.  Szokásos vállalkozási eredmény /34.+54. sor/ 2 712 414 0 1 998 858

56. X.  RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
57. XI.  RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
58. D.  Rendkívüli eredmény /56.-57. sor/ 0 0 0

59. E.  Adózás el�tti eredmény /55.+58. sor/ 2 712 414 0 1 998 858

60. XII.  ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 261 446 333 922

61. F.  Adózott eredmény /59.-60. sor/ 2 450 968 0 1 664 936

62. 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 5 335 064

63. 23. Fizetett, jóváhagyott osztalék,részesedés /61.-64. sorok/ 0 0 7 000 000

64. Konszolidációba bevont vállalatban 7 000 000

65. Közös vezetés� vállalkozásban

66. Társult vállalkozásban

67. Egyéb vállalkozásokban

68. G. Mérleg szerinti eredmény /61.+62.-63. sor/ 2 450 968 0 0

Budapest, 2015. március 17.

a vállalkozás vezet�je



Budapest Alapkezel� Zrt.

Kiegészít� melléklet
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a vállalkozás vezet�je 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ  

I/ 1. A BUDAPEST ALAPKEZEL� ZRT. RÖVID BEMUTATÁSA 

A Budapest Alapkezel� Zrt. (a továbbiakban Társaság) 10 MFt jegyzett t�kével 1992. október 12-én 
alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 1992. október 12-ével kezdte meg. 
A Társaság alapt�kéje a mérlegkészítés id�pontjában 500 millió forint. 

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. 
Cégjegyzék száma: 01-10-041964 

Befolyásoló részesedéssel rendelkez� tulajdonosa a Budapest Bank Zrt. 
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. 
Cégjegyzék száma: 01-10-041037 

A Budapest Bank Zrt. a Társaságot, mint leányvállalatot az összevont konszolidált éves beszámolójába 
bevonja. 

A Társaságnak 1 darab névre szóló ’A’ típusú részvénye van, névértéke 500 m Ft, mely 100%-ban a 
Budapest Bank Zrt. tulajdona. 

A Társaság éves beszámolóját aláíró személyek: 
 Konkoly Miklós 
 2045 Törökbálint, Otelló u. 25. 

 Habsz Dániel  
 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút 18. 3.em.12. 

A Társaság a 2000. évi C. törvény 88§-ának (8) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett. 
Könyvvizsgálója 2014. évben a KPMG Hungária Kft. részér�l Agócs Gábor (MKVK szám: 005600) 
bejegyzett könyvvizsgáló. Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2014.évben 2.375 e 
Ft+áfa. Társaság a könyvvizsgáló társaságtól egyéb szolgáltatást nem vett igénybe. 

A vállalkozás tevékenységi köre:  
  
 TEAOR ’08     66.30 Alapkezelés 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel�s személy: 
Neve:   Ivanov Emil 
Lakcím:   1148 Budapest, Csernyus u. 70. 
Regisztrálási száma:  Magyar Könyvvizsgálói Kamara 006204 
Szül. hely, id�:  Budapest, 1974. augusztus 04. 
Anyja neve:  Ilieva Koleva Denka 



   

I/ 2. A BUDAPEST ALAPKEZEL� ZRT. SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK 
MEGHATÁROZÓ ELEMEI 

A Társaság az alábbi f�bb törvények és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és 
nyilvántartásait: 

2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekr�l és a pénzügyi vállalkozásokról  
2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvr�l 
2000. évi C. Törvény a számvitelr�l („Törvény"), 
2001. évi XCIII. Törvény a devizakorlátozások megszüntetésér�l, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról 
2001. évi CXX. tv. a t�kepiacról 
1993. évi XCVI. Törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 
1997. évi LXXXII. Törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 
2014. évi XVI. Törvény a kollektív befektetési formákról és kezel�ikr�l, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról 

A Társaság Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül. 

a) Mérlegkészítés id�pontja 
A társaság mérlegkészítésének id�pontja 2014. évre vonatkozóan 2015. január 12. 

b) Jelent�s hibák kimutatása  

Jelent�s hiba – ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését – az a hiba, melyet 
ellen�rzés vagy önellen�rzés tár fel, és a beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások 
el�jelt�l független együttes értéke pedig meghaladja az ellen�rzött üzleti év mérleg-f�összegének 2 %-
át, illetve ha a mérlegf�összeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

c) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása 
A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését egyedileg, a hasznos élettartam 
alapján vagy a használhatóság mérlegelésével lineáris értékcsökkenési módszerrel havi gyakorisággal 
számolja el.  

Az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok: 
Épületek-építmények:           2% 
M�szaki gép, berendezés, járm�:        14,5% 
Járm�vek         20% 
Egyéb gép, berendezés, felszerelés, járm�:  14,5%    
Szellemi termékek:         33% 

d) Készletek 
A Társaság a vásárolt készleteket FIFO módszerével meghatározott beszerzési költségeken, vagy 
pedig piaci értéken szerepelteti, ha az utóbbi alacsonyabb, mint a beszerzési ár.  

e) Értékpapírok 
A Társaság a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a 
könyveiben.  

f) Az eredménykimutatás formája 
A Társaság eredménykimutatása „A” típus szerint készült. 



   

I/ 3. VÁLTOZÁSOK ÉS JELENT�SEBB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK A 2014. ÉVI 
BESZÁMOLÓBAN 

a) A Társaság, illetve a Társaság által kezelt alapok ellen a következ� polgári peres eljárások folynak: 

DEAL Rt. (korábbi nevén LaSalle T�zsdeügynöki Rt.) elleni peres ügy: 
  
Ügyszám:  F�városi Bíróság 6.G.40.132/2002. 
Peres felek:  Felperes:  DEAL Rt. (korábbi nevén LaSalle T�zsdeügynöki Rt.) 
   Alperes: Budapest Növekedési Alap I. r.  
     Budapest Cívis ’95 Befektetési Alap II. r. 

A felperes - mint a LaSalle Értékpapír Rt. tulajdonosa - álláspontja szerint az alperes jogellenes 
magatartásával (melyet a Budapesti Értékt�zsde és Árut�zsde Állandó Választott Bírósága 2000. 
február 15-én kelt ítéletére alapít) kárt okozott a felperesnek. A több mint 10 éve tartó perben a felperes 
folyamatosan módosította a keresetét, illetve keresetének kiterjesztésével további új kereseteket 
terjesztett el�.  
A harmadik els�fokú eljárásban a F�városi Törvényszék 19.G.40.986/2009/65. sz., 2012. január 31-én 
kihirdetett és kézbesített els�fokú ítéletével a felperes keresetét elutasította. 
A felperes az els�fokú ítélet ellen 2012. február 15-én fellebbezést nyújtott be, mely els�dlegesen az 
els�fokú ítélet megváltoztatására, másodlagosan az els�fokú ítélet hatályon kívül helyezésére irányult. 
A F�városi Ítél�tábla 2013. március 8-án 16. Gf.40.521/2012/9. sz. joger�s ítéletével az els�fokú 
bíróság ítéletét helybenhagyta, a perköltség összege vonatkozásában részben megváltoztatta.  
A felperes a joger�s ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, valamint ezzel párhuzamosan 
a joger�s ítélet kiegészítése iránt is kérelemmel élt. 
A F�városi Ítél�tábla 16.Gf.40.521/2012/20. sz. végzésével a felperes ítélet kiegészítése iránti kérelmét 
elutasította. 
A felperes az ítélet kiegészítése iránti kérelmet elutasító végzéssel szemben 2013. november 5. napján 
fellebbezést nyújtott be az e vonatkozásban másodfokú bíróságként eljáró Kúriánál.  
A Kúria a 2014. február 11-én kelt, Gf.VII.30.365/2013/2. sz. joger�s végzésében elutasította a felperes 
ítélet kiegészítése iránti kérelmet elutasító végzéssel szembeni fellebbezését.  
A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság 2014. május 6-án a Gfv.VII.30.055/2014/7. sz. joger�s ítéletével 
elutasította a felperes felülvizsgálati kérelmét. 

A felperes nem teljesítette a joger�s ítéletetekben foglalt kötelezettségeit, nem fizette meg az alperesek 
részére a megítélt perköltségeket, melynek behajtása iránti lépéseket közvetlenül a Budapest 
Alapkezel� intézi. 
  

Bodnár Tibor és Társai által indított peres ügy: 

Ügyszám:     F�városi Bíróság 2.P.26.457/2009 
Peres felek:  Felperes: Bodnár Tibor és 24 társa 
   Alperes: Budapest Alapkezel� Zrt. Ir. 
     Budapest Ingatlan Alapok Alapja II.r. 

Az ingatlanalapok forgalmazásának a PSZÁF által történt 10 napos felfüggesztését (2008. november 7.) 
követ�en a Budapest Alapkezel� - a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel�en - a befektetési 
jegyek visszaváltására vonatkozóan módosította a Budapest Ingatlan Alapok Alapjának kezelési 
szabályzatát - a korábbi T+2-r�l T+90 forgalmazási napra módosítva a visszaváltási határid�t. A 
felperesek ezen – a PSZÁF által is jóváhagyott – kezelési szabályzat-módosítás jogszer�ségét vitatják 
és kártérítési követelést terjesztettek el�. 



   

A Bíróság a 2012. május 17. napján megtartott tárgyaláson ítéletet hozott, amelyben a felperesek 
keresetét elutasította. 2012. szeptember 5-én a IX., X. és XI. r. felperesek fellebbezést nyújtottak be, 
ebben kártérítésként együttesen 4.961.632 Ft valamint járulékok megfizetésére kérték kötelezni a 
Budapest Alapkezel� Zrt.-t. A másodfokú eljárás ítélethirdetésére 2014. február 27-én került sor, 
amelyen a F�városi Ítél�tábla az els�fokú bíróság érdemben helyes ítéletét – eltér� indoklással – 
helybenhagyta. Az ítélet joger�s. 
A felperesek az ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet adtak be. A Kúria a 2015. január 27-én tartott 
tárgyalásán a joger�s ítéletet helyben hagyta, a felperesek felülvizsgálati kérelmét elutasította. 

I/ 4. T�KE-, ILLETVE HOZAMVÉDELMI GARANCIA 

A t�kevédelmet, azaz, hogy a t�kevédett periódus lejáratakor az Alap egy jegyre jutó árfolyama ne 
legyen alacsonyabb, mint a befektetési jegy névértéke, kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az 
Alapkezel�, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. Érintett alapok 2014.12.31-én:  

� Budapest Horizont T�kevédett Származtatott Nyíltvég� Befektetési Alap 

� Budapest Horizont 2. T�kevédett Alap 

� Budapest Pénzpiaci T�kevédett Alap 

A hozamvédelmet - azaz hogy a t�kevédett periódus lejáratának napján az Alap egy befektetési jegyre 
jutó árfolyama eléri a befektetési jegy névértékének a befektetési politikában definiált fix hozam 
mértékével növelt értékét - a befektetési jegy tulajdonosok számára - kizárólag a befektetési politika 
biztosítja, arra az Alapkezel�, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. Érintett alapok 
2014.12.31-én:  

� Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap 

� Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap 

A Budapest Spectrum Hozamvédett Alap esetén a hozamvédelmet - azaz hogy a kuponfizetés napján 
az Alap kifizeti a befektetési politikában definiált fix hozam mértékét a befektetési jegy tulajdonosok 
számára - kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezel�, vagy más, harmadik személy 
garanciát nem vállal. Érintett alapok 2014.12.31-én:  

� Budapest Spectrum Hozamvédett Alap 



   

I/ 5. BUDAPEST ALAPKEZEL� ZRT. ÁLTAL KEZELT ALAPOK TÍPUSAI 

Alapok megnevezése

Alap vagyonának 
nettó eszközértéke 

2014.12.31-én Deviza

Els�dleges 
eszközkategória 

típusa (értékpapír 
alap / ingatlan 

alap)
Harmonizáció típusa (ÁÉKBV-irányelv alapján 

harmonizált / nem harmonizált)

Budapest 2015 Alap 102,798,277      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest 2016 Alapok Alapja 2,337,439,805     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Állampapír Alap 114,893,900,466   HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Arany Alapok Alapja 2,219,615,330     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Aranytrió 2. Nyíltvég� Pénzpiaci Alapok Alapja 558,302,735      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Bonitas Alap 30,411,795,410    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Bonitas Plus Alap 43,980,252,791    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Egyensúly Alap 2,465,376,636     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap 2,025,993,001     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Global90 Plusz Alap 943,531,720      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Horizont 2. T�kevédett Alap 3,398,726,940     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Horizont T�kevédett Alap 4,420,988,166     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Ingatlan Alapok Alapja 596,547,637      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Kötvény Alap 12,422,563,772    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

Budapest Pénzpiaci T�kevédett Alap 52,776,202,045    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Spectrum Hozamvédett Alap 3,066,401,260     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap 2,041,704,115     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest US95 Plusz Alap 2,130,267,477     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

Budapest Zenit Alapok Alapja 353,696,982      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja 10,349,837,427    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Balancovany Alap 106,828,886      CZK Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja 13,676,936,455    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Chraneny Alap 2,521,287,800     CZK Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap 13,880,658       USD Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money EMEA Részvény Alap 1,064,245        EUR Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Euró Rövid Kötvény Alap 22,817,886,871    HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap 1,273,810,073     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Feltörekv� Piaci DevizaKötvény Alap 2,031,334,188     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Feltörekv� Piaci Részvény Alap 479,000,566      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Franklin Templeton Alapok Alapja 9,875,115,003     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Kontroll Abszolút Hozam Alap 306,349,751      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Konzervativni Alap 4,593,052,679     CZK Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Közép-Európai Részvény Alap 3,347,168,960     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja 467,492,481      HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

GE Money Paradigma Alap 7,506,845,548     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált

Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap 1,649,944,104     HUF Értékpapír alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált



II. SPECIFIKUS RÉSZ

Adatok ezer forintban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Nyitó Nyitóból Évközi Évközi Záró

érték    átsorolás növekedés csökkenés érték

  I.    Immateriális  javak  30 348,00            -            -                   -               30 348,00     

           a/  Vagyoni  érték�  jogok 180,00                180,00          

           b/  Szellemi  termékek 30 168,00            30 168,00     

 II.1  Pénzintézeti  tevékenységet -                      -            -                   -               -               

        szolgáló tárgyi  eszközök

            a/  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték� jogok -                      -               

            b/  M�szaki  berendezések, -                      -               

                 gépek,  járm�vek

            c/  Beruházások -                      -               

            d/  Beruházásokra  adott  el�legek -                      -               

 II.2  Nem  közvetlen  pénzintézeti 45 993,00            -            11 917,00        (24 811,00)    33 099,00     

        tevékenység  tárgyi  eszközei

            a/  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték� jogok -                      -               

            b/  M�szaki  berendezések, 45 993,00            11 917,00        (24 811,00)    33 099,00     

                 gépek,  járm�vek

            c/  Beruházások -                      -               

            d/  Beruházásokra  adott  el�legek -                      -               

Megjegyzések: 

Adatok ezer forintban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Nyitó Nyitóból Záró

terv szerinti terven felüli érték

  I.    Immateriális  javak  23 701,00           -           2 888,00         -              2 888,00      -             26 589,00           
           a/  Vagyoni  érték�  jogok 180,00                180,00                lineáris
           b/  Szellemi  termékek 23 521,00            2 888,00          2 888,00       26 409,00            lineáris

 II.1  Pénzintézeti  tevékenységet -                      -            -                   -               -               -              -                      
        szolgáló tárgyi  eszközök
            a/  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték� jogok -                      -                      
            b/  M�szaki  berendezések, -                      -                      
                 gépek,  járm�vek
            c/  Beruházások -                      -                      
            d/  Beruházásokra  adott  el�legek -                      -                      

 II.2  Nem  közvetlen  pénzintézeti 27 877,00            -            5 842,00          (19 242,00)    5 842,00       -              14 477,00            
        tevékenység  tárgyi  eszközei
            a/  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték� jogok -                      -                      
            b/  M�szaki  berendezések, 27 877,00            5 842,00          (19 242,00)    5 842,00       14 477,00            lineáris
                 gépek,  járm�vek
            c/  Beruházások -                      -                      
            d/  Beruházásokra  adott  el�legek -                      -                      

Megjegyzések: 

csökkenésnövekedésátsorolásérték

II / 1. Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  bruttó  értékének  alakulása  2014-ben

 II / 2. Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  halmozott  értékcsökkenésének  alakulása   2014-ben

Leírási módEbb�l

A     halmozott értékcsökkenés változása

Évközi

A    bruttó érték változása



Adatok ezer forintban

Megnevezés
2013.dec.31.
záró egyenleg Látraszóló 3 hónapon 3 hónapon túl és 1 éven túl és 5 éven túl

belül 1 éven belül 5 éven belül

  1 = 2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

    I. Hitelintézetekkel szembeni
   követelések

    Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból -                     -                -                -                   -                   -                   -                   

        - Éven belüli -                     -                -                   

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben -                     -                
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben -                     -                
MNB-vel szemben -                     -                

        - Éven túli -                     -                

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben -                     -                
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben -                     -                
MNB-vel szemben -                     -                

   II. Ügyfelekkel szembeni
   követelések

    Pénzügyi szolgáltatásból ered� követelés -                     -                -                -                   -                   -                   -                   

        - Éven belüli -                     -                -                   

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben -                     -                
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben -                     -                

        - Éven túli -                     -                

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben -                     -                
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben -                     -                

   III. Egyéb követelések 18 769               26 939           26 939              

        - Éven belüli 18 769               26 939           26 939              

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben

        - Éven túli

Ebb�l: kapcsolt vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozással szemben

Megyjegyzések: 

 II / 3. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések állománya lejárat szerint

2014.dec.31.
záróegyenleg

-                          Összesen: 18 769             26 939        -              26 939           -                 

A 2014. december 31-i állomány lejárati bontása

-                 



Adatok ezer forintban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

       1. Pénzeszközök 11,00                      39 987,00               39 998,00               18,00                      -                          7,00                        25,00                      36 479,00               36 504,00               

       2. Értékpapírok -                           7 445 168,00           7 445 168,00           -                           -                           -                           -                           2 196 861,00           2 196 861,00           

             a) Állampapírok -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

             b) Belföldi hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok, 
                  beleértve a rögzített kamatozásúakat is 7 445 168,00           7 445 168,00           -                           -                           -                           -                           2 196 861,00           2 196 861,00           

             c) Külföldi hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok, 
                  beleértve a rögzített kamatozásúakat is -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

             d) Belföldi részvények, részesedések és más 
                 változó hozamú értékpapírok (kapcsolt vállalkozás is) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

             e) Külföldi részvények, részesedések és más 
                 változó hozamú értékpapírok (kapcsolt vállalkozás is) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

       3. Követelések : -                          18 769,00               18 769,00               -                          -                          -                          -                          26 939,00               26 939,00               

            a) Éven belüli lejáratra

                   - Hitelintézetekkel  szemben -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

                   - Ügyfelekkel  szemben -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

                   - Egyéb -                           18 769,00                18 769,00                -                           -                           -                           -                           26 939,00                26 939,00                

            b) Éven túli lejáratra

                   - Hitelintézetekkel  szemben -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

                   - Ügyfelekkel  szemben -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

                   - Egyéb -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

       4. Aktív id�beli elhatárolás -                          332 005,00             332 005,00             -                          -                          -                          -                          264 761,00             264 761,00             

        Összesen:   ( 1+ 2 + 3 + 4 ) 11,00                       7 835 929,00           7 835 940,00           18,00                       -                           7,00                         25,00                       2 525 040,00           2 525 065,00           

Megjegyzések: 

 II / 4. Külföldi  pénznemre  szóló  eszközök  forintban  kifejezve

Deviza+HUFHUF

2013. december 31. 2014. december 31.

USD EURO Egyéb Deviza ÖsszesenDeviza Összesen HUF Deviza+HUF



Adatok ezer forintban

1. Értékpapírok után képzett értékvesztés -                 -                 -                 

2. Egyéb befektetett pénzügyi eszközök után képzett értékvesztés
-                 

3. Követelések után képzett értékvesztés -                 -                -                 -                 
   ebb�l:
     - pénzintézetekkel szemben -                 
     - ügyfelekkel szemben -                 
     - pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelésekre
     - egyéb követelésekre -                 

4. Követelés fejében átvett, készletként nyilvántartott eszközök után 
képzett  értékvesztés -                 

Értékvesztés mindösszesen : -                 -                -                 -                 

Megjegyzések: 

Megnevezés

II / 5. Követelések értékvesztésének alakulása 2014. január 01 - 2014. december 31. között

Értékvesztés
visszaírás

Záró
állomány

Nyitó
állomány

Értékvesztés
növekedése



Adatok ezer forintban

Megnevezés Nyitó Céltartalék Céltartalék Céltartalék Záró
állomány (felhasználás)     képzés felszabadítás állomány

1. Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre -                -                  -                   -                    -                    

2. Kockázati céltartalék függ� és biztos (jöv�beni) kötelezettségekre -                -                  -                   -                    -                

3. Általános kockázati céltartalék -                -                  -                   -                    -                

4. Egyéb céltartalék -                -                  -                   -                    -                

Céltartalék mindösszesen : -                -                  -                   -                    -                

  

II / 6. Kockázati céltartalék állományának alakulása 2014. január 01 - 2014. december 31. között



II / 7. Saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya

2014. december 31.

Névértéke (db) Piaci értéke Formája �rzés helye Névértéke Formája �rzés helye

Deviza eFt eFt

Államkötvény

Diszkont Kincstárjegy

MNB devizakötvény

Magyar állam által 
kibocsátott devizakötvény

Befektetési jegy 1 326 927 122 2 196 861 2 196 993 dematerializált

Kárpótlási jegy

Részvények

Egyéb értékpapír 

 Összesen: 1 326 927 122  2 196 861  2 196 993  -                     

Megjegyzések:  

Értékpapír megnevezése
Könyv szerinti értéke

Idegen tulajdonú értékpapírokSaját tulajdonú értékpapírok



 II / 8. T�zsdén  jegyzett  értékpapírok mérlegsoronkénti  állománya  nyilvántartási  áron

Adatok ezer forintban

Nyilvántartási  érték
                    M e g n e v e z é s ( = összbeszerzési érték )

2013. december 31. 2014. december 31.

 I. Forgóeszközök

  1. Kötvények  és  más  t�kearányosan  jövedelmez� piacképes  értékpapírok  éven  belüli  lejáratra -                            -                             
      a/ a Magyar Állam, a helyi önkormányzat által kibocsátott
      b/ más kibocsátó által kibocsátott

          Ebb�l: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
                    egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozás által kibocsátott
                    visszavásárolt saját kibocsátású

  2. Részvények  és  más  nem  t�kearányosan jövedelmez� értékpapírok 

          Ebb�l: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
                    egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozás által kibocsátott

     T�zsdén  jegyzett,  forgóeszközként  nyilvántartott
     értékpapírok összesen: -                            -                             

 II. Befektetett eszközök

  1. Részvények és más nem t�kearányosan jövedelmez� értékpapírok -                            -                             
     a/ Hitelintézetekben
     b/ Egyéb vállalkozásokban

          Ebb�l: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
                    egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozás által kibocsátott

  2. Kötvények és más t�kearányosan jövedelmez� értékpapírok -                            -                             
      a/ a Magyar Állam, a helyi önkormányzat által kibocsátott
      b/ más kibocsátó által kibocsátott

          Ebb�l: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
                    egyéb részesedési viszonyban lév� vállalkozás által kibocsátott

     T�zsdén  jegyzett,  befektetett eszközként  nyilvántartott
     értékpapírok összesen: -                            -                             

Megjegyzések: 



 II / 9. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek állománya lejárat szerint 

A 2014. december 31-i állomány lejárati bontása
Megnevezés 2013.dec.31. 2014.dec.31. Látra szóló 3 hónapon 3 hónapon túl és 1 éven túl és 5 éven túl

záróegyenleg záróegyenleg belül 1 éven belül 5 éven belül

1 2 3 4 5

  I. Hitelintézetekkel szembeni

   kötelezettségek, meghatározott id�re

   lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó

        - Éven belüli 11 565             18 513                     18 513            

        - Éven túli -                              

  II. Ügyfelekkel szembeni
   kötelezettségek

 Takarékbetétek -                      -                             -                        -                    -                    -                 -                        

        - Éven belüli -                              
-                              

        - Éven túli

 Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból -                      -                             -                        -                    -                    -                    -                        

        - Éven belüli -                              

        - Éven túli -                              

  II. Egyéb kötelezettségek 31 484             30 719                     30 719            

 Takarékbetétek -                      -                             -                        -                    -                    -                    -                        

        - Éven belüli -                              
-                              

        - Éven túli

 Egyéb kötelezettségek 31 484            30 719                    -                        30 719           -                    -                    -                        

        - Éven belüli 31 484             30 719                     30 719            

        - Éven túli -                              

Össz = 1+2+3+4+5

11 565             18 513                     18 513            

         Összesen: 43 049           49 232                  -                       -                   -                   49 232         -                       

-                       

Adatok ezer forintban



Adatok ezer forintban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Összesen

   1. Látra szóló kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-ügyfelekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

       2. Éven belüli lejáratú kötelezettségek 154                  42 895             43 049             50                   -                       127                  177               49 055              49 232                

-hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek -                       11 565             11 565             -                      -                       -                       -                    18 513              18 513                

-ügyfelekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-egyéb kötelezettségek 154                  31 330             31 484             50                   -                       127                  177               30 542              30 719                

       3. Éven túli lejáratú kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-ügyfelekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-egyéb kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

       4. Befektetési szolgáltatásból ered� kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

-ügyfelekkel szembeni kötelezettségek -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

       5. Passzív id�beli elhatárolás -                       119 575           119 575           1 467              -                       -                       1 467            133 733            135 200              

       6. Céltartalék -                       -                      -                       -                      -                       -                       -                    -                        -                         

        Összesen:   ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 154              162 470      162 624       1 517          -                   127              1 644        182 788        184 432         

Megjegyzések: 

HUF

II / 10. Külföldi  pénznemre  szóló  források  forintban  kifejezve

HUF

2014. december 31.

Deviza+HUF

2013. december 31.

Deviza ÖsszesenUSD EURO EgyébDeviza Összesen 



II / 11. Aktív és passzív id�beli elhatárolások részletezése 

Adatok ezer forintban  

Aktív id�beli elhatárolások Passzív id�beli elhatárolások

1. Bevételek aktív id�beli elhatárolása 1. Bevételek passzív id�beli elhatárolása
(alapkezel�i díjak) 331 806                           261 029                        (kamatbevételek, op. lízingszerz. árbev., stb.)

2.
Költségek, ráfordítások aktív id�beli 
elhatárolása 

199                                  3 732                            2.
Költségek, ráfordítások passzív id�beli 
elhatárolása 

119 575                              135 200                          

- újságel�fizetések, tanúsítvány 17                                    192                              - bonusz és járulékai 68 572                                92 611                            

- bérleti és szolgáltatási díj -                                  3 413                           - forgalmazási jutalék 123                                     12                                   

- egyéb 182                                  127                              - könyvvizsgálói díj 3 539                                  3 869                              

- bérszámfejtési díj 137                                     102                                 

- internet díj 67                                       450                                 

- posta, futárköltség 138                                     52                                   

- management szerviz díj 13 000                                5 360                              

- Reuters, Bloomberg költség 1 095                                  1 467                              

- üzemeltetési, közüzemi díj 366                                     380                                 

- flottakezelés 1 620                                  1 004                              

- fénymásolási díj 165                                     177                                 

- szoftver követési díj 3 520                                  -                                  

- BB költségek 1 871                                  4 136                              

3.                                   -   -                                - jogi költség 4 000                                  2 856                              
- 2013. évi alapkezelési díj téves kiszámlázás 16 330                                16 220                            
- egyéb ráfordítás -                                     6 000                              
- management díj 4 601                                  -                                  
- letét�rzési díj 300                                     -                                  
- oktatási, képzési költség -                                     255                                 
- egyéb 131                                     249                                 

3.

Sor-
szám

2014. december 31.

Összesen: 264 761                        

Megnevezés 2013. december 31.

332 005                           135 200                          

Megnevezés
Sor-
szám

2014. december 31.

Halasztott bevételek

Összesen:

2013. december 31.

119 575                              



II / 12. A vállalkozás saját t�kéjének alakulása 2014-ben 

Adatok ezer forintban

Évközi
Növekedés Csökkenés

Jegyzett t�ke 500 000       -               -               500 000         

Jegyzett, de még be nem fizetett t�ke -               -               -               -                 

T�ketartalék -               -               -               -                 

Általános tartalék -               -               -               -                 

Eredménytartalék 4 744 959    2 453 119    5 335 064    1 863 014      

Lekötött tartalék 2 151           -               2 151           -                 

Értékelési tartalék -               -               -               -                 

Mérleg szerinti eredmény 2 450 968    -               2 450 968    -                 

Megjegyzések: 

2 453 119    7 788 183    2 363 014      

Záró értékNyitó érték

SAJÁT T�KE 

Megnevezés

7 698 078    



             II / 13. Értékesítés nettó árbevétele a létesít� okiratban megjelölt f�bb tevékenységek szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Anyavállalattól
Bankcsoporton 

belüli
Egyéb Összesen Anyavállalattól

Bankcsoporton 
belüli

Egyéb Összesen

1. - Hitelnyújtás -                  -                  

2. - Lízingtevékenységb�l származó 
bevétel -                  -                  
ebb�l:
a. Operatív lízing -                  -                  
b. Pénzügyi lízing -                  -                  

3. - Értékpapírforgalmazás -                  -                  

4. - Vagyonkezelés 2 259 099   2 259 099       2 793 755   2 793 755       
a. Alapkezelési díj 2 091 771   2 611 758   
b. Vagyonkezelési díj 167 328      181 997      

5. - Pénzügyi ügynöki tevékenység -                  -                  

6. - Egyéb 31               31                   80               80                   

2 259 130       -                     -                      2 793 835   Összesen: -                    

Megnevezés
Sor-
szám

2 793 835       

2013 2014

-                    2 259 130   



.

 II / 14. Befektetési szolgáltatás bevételei és ráfordításai

Adatok ezer forintban

Sorszám Megnevezés
2013 2014 2013 2014

1.   Értékpapír forgalomba
  hozatal szervezési tevékenység

2.   Bizományosi tevékenység

3.   Kereskedelmi tevékenység

4.

5.   Egyéb tevékenység

  Összesen : -             -         -         -        

Megjegyzések:  

Bevételek Ráfordítások

  Letétkezelési,letéti �rzési és portfolió-
  kezelési tevékenység



II / 15a. Egyéb ráfordításként elszámolt tételek 

Adatok ezer forintban
Sor-
szám

Megnevezés

1. Önkormányzatokkal elszámolt adók 45 294                 55 983                  

2. Egyéb adók, illetékek 8 334                   1 837                    

3. Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 2 299                   5 569                    

4. Bírságok, kártérítések, késedelmi kamatok 6                          1                           

5. Innovációs járulék 6 752                   8 360                    

6 Pénzügyi szervezetek különadója 72 328                 72 328                  

7. Vagyonkezeléssel kapcsolatos kompenzációk 29 952 10 882                  

8. Management díj 6 740 -                           

9. Egyéb 251                      3                           

171 956          154 963          

2013 2014

 Megjegyzések: 

Összesen



II / 15b. Egyéb bevételként elszámolt tételek 

Adatok ezer forintban
Sor-
szám

Megnevezés

1. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 4 596                   10 575                  

2. El�z� évi többlet költségelhatárolás visszavezetése 7 673                   5 596                    

3. Biztosítói visszatérítés -                           742                       

4. Perköltség bevétele -                           2 451                    

5. Céltartalék felszabadítás 1 070 819            -                           

4. Kifizet�helyi költségtérítés bevétele 35                        11                         

5. Jutalékbevétel 12 836                 21 636                  

6. Biztosítási kárhányad bónusz 8 296                   10 467                  

7. Egyéb 1 677 549                      

1 105 932       52 027            

2013 2014

 Megjegyzések: 

Összesen



II / 16. Társasági adóalapot módosító tételek

2014. december 31.

Adatok ezer forintban
Adózás el�tti eredményt Adózás el�tti eredményt 

csökkent� tételek növel� tételek

   1. Az el�z� évek elhatárolt veszteségei    1. Várható kötelezettségekre és a jöv�beni költségekre
       képzett céltartalék

   2. Adótörvény szerint figyelembe vett  értékcsökkenés 
és kivezetett nyilvántartási érték 14 298

   2. Számviteli törvény alapján költségként elszámolt 
értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenés és 
kivezetett nyilvántartási érték 14 298

   3. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, 
juttatás

   3. Ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség 
nélkül adott támogatás, 

   4. Alapítványnak és közérdek� kötelezettségre átadott 
pénzeszköz

   4. Alapítványnak és közérdek� kötelezettségre átadott 
pénzeszköz

   4. Követelésre elszámolt értékvesztés összege, valamint az 
el�z� évi eredmény csökkentésként elszámolt értékvesztés

   5. Követelésre elszámolt értékvesztés elismert 
mértéke, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés

   5. Behajthatatlan követelés leírt összege, elengedett 
követelés

  6. A követelés értékéb�l a behajthatatlanná vált összeg, 
valamint a korábbi behajthatalan követelésre befolyt 
összeg.

   6. Adóellen�rzés, önellen�rzés során megállapított, 
kltségként elszámolt öszeg

  7. Adóellen�rzés, önellen�rzés során megállapított, 
bevételként elszámolt összeg

5 596
   7. Joger�s határozatban megállapított bírság

   8. Várható kötelezettségekre és a jöv�beni költségekre 
képzett ct. adóévi felhasználása

   8. A nem a vállalkozási tevékenységgel  kapcsolatos 
költségek, ráfordítások összege
      
9.Várható kötelezettségekre és a jöv�beni költségekre 
képzett CT 

  9. Kapott osztalék 10. Üzleti ajándék, reprezentáció

  10. Egyéb  11. Egyéb 1 063

Összesen: 19 894 Összesen: 15 361



II / 17. A társasági adó fizetési kötelezettség alakulása 

Adatok ezer forintban

1. Adózás el�tti eredmény 2 712 414 1 998 858

2. Csökkent� tételek összesen 1 115 848 19 894

3. Növel� tételek összesen 16 308 15 361

4. Adóalap 1 612 874 1 994 325

5. Fizetend� társasági adó 261 446 333 922

6. Adókedvezmény 0 0

7.
Fizetend� társasági adó 
(adókedvezmény után) 261 446 333 922

Sorszám
Megnevezés 2013 2014



III. Tájékoztató adatok

III / 1. Pénzügyi mutatók

JÖVEDELMEZ�SÉGI MUTATÓK 2013. december 31. 2014. december 31.

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Összes bevétel 3 611 573                                    2 954 031                                    

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Átlag eszköz 7 161 621                                    5 204 074                                    

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Saját t�ke 7 698 078                                    2 363 014                                    

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Jegyzett t�ke 500 000                                       500 000                                       

Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 2 476 150                                    1 893 640                                    

Saját t�ke 7 698 078                                    2 363 014                                    

T�KEELLÁTOTTSÁGI MUTATÓK

Mérlegf�összeg 7 860 702                                    2 547 446                                    

Saját t�ke 7 698 078                                    2 363 014                                    

LIKVIDITÁS ÉS FEDEZETTSÉG

Forgóeszközök 7 503 935                                    2 260 304                                    

Rövid lejáratú kötelezettségek 43 049                                         49 232                                         

HATÉKONYSÁG MUTATÓK

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Átlagos állományi létszám 18                                                17                                                

Adózott eredmény 2 450 968                                    1 664 936                                    

Teljes bérköltség 269 989                                       289 015                                       

Megjegyzés: 

Bérköltség hatékonyság

Likviditasi ráta

Haszonkulcs

ROA

ROE (1)

ROE (2)

ROE (3)

T�keáttételi mutató

Egy f�re jutó eredmény

= 32,17% = 80,14%

= =

= 67,86% = 56,36%

= 34,22% = 31,99%

= 31,84% = 70,46%

= 490,19% = 332,99%

1,08                  

= 174,31          = 45,91                

1,02              

= 133 713,48   = 97 364,68         

= 9,08              = 5,76                  



 III / 2. Mérlegen kívüli tételek állománya 

Adatok ezer forintban

M e g n e v e z é s

       Függ� kötelezettségek 71 765                           -                           

           - rövidlejáratú le nem hívott hitelkeret

           - vállalt garancia és kezesség

           - egyéb kötelezettség 71 765                           -                           
           - fel nem mondható ÉT hitel szerz.

           - akkreditív

           - opció

       Jöv�beni kötelezettségek -                                -                           

           - jöv�beni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek

           - határid�s kötelezettség

           - spot ügyletek

       Függ� és jöv�beni kötelezettségek összesen: 71 765                          -                          

2013. december 31. 2014. december 31.



Adatok ezer forintban

Sorszám Megnevezés Összeg
2013 2014

1. Visszavásárolt saját részvény bevonása -                                     -                                

2. El�z� évek miatti önrevíziós tételek -                                     -                                

3. Pénzbeni adományok, térítés nélküli eszközátadás -                                     -                                

4. El�z� évi társasági adó önrevízió -                                     -                                

5. Visszaélés miatti veszteség -                                     -                                

6. Egyéb -                                     -                                

III / 3. Rendkívüli eredményként elszámolt tételek

Összesen: -                                     -                                



III / 4. Költségek  költségnemenkénti  bontása

2014.12.31

Adatok ezer forintban

Sor-
szám M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31

1.    Anyagköltség -               -               8 469,00           7 028,00           8 469,00           7 028,00            

2.      Bérköltségek (kereset) 269 989,00       289 015,00       269 989,00       289 015,00        
3.      Személyi jelleg� kifizetések 64,00                162,00              64,00                162,00               
4.      Egyéb díjazások -                   -                   -                   -                     
5.      Társasági adóalapot nem módosító természetbeni juttatások és reprezentáció 4 915,00           5 829,00           4 915,00           5 829,00            
6.      Társasági adóalapot növel� üzleti ajándék, reprezentáció -                   -                     
7.      Egyéb személyi kifizetések 2 265,00           3 057,00           2 265,00           3 057,00            

8.    Bérköltség és személyi jelleg� egyéb költségek ( 2.+3.+4.+5.+6.+7.) -               -               277 233,00       298 063,00       277 233,00       298 063,00        

9.      Nyugdijbiztositasi es egeszsegbiztositasi jarulek -                   -                   -                     
10.      Egészségügyi hozzájárulás 1 257,00           1 462,00           1 257,00           1 462,00            
11.      Szociális hozzájárulási adó 72 941,00         78 305,00         72 941,00         78 305,00          
12.      Szakképzési hozzájárulás 4 058,00           4 350,00           4 058,00           4 350,00            
13.      Egyéb bérjárulék 358,00              358,00              358,00              358,00               

14.    Bérjárulékok ( 9.+10.+11.+12.+13.) -               -               78 614,00         84 475,00         78 614,00         84 475,00          

15.      Szállítási, rakodási és raktározási költségek 705,00              724,00              705,00              724,00               
16.      Bérleti és üzemeltetési díjak 16 350,00         14 201,00         16 350,00         14 201,00          
17.      Karbantartási költségek 2 282,00           2 885,00           2 282,00           2 885,00            
18.      Hirdetés, reklám, propaganda költségek 9 747,00           10 887,00         9 747,00           10 887,00          
19.      Oktatás és továbbképzés költségei 684,00              832,00              684,00              832,00               
20.      Utazási és kiküldetési költségek 1 477,00           5 867,00           1 477,00           5 867,00            
21.      Posta és telekommunikációs költségek 50 775,00         48 654,00         50 775,00         48 654,00          
22.      Szellemi szolgáltatások 90 050,00         135 848,00       90 050,00         135 848,00        
23.      Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 13 476,00         12 766,00         13 476,00         12 766,00          

24.    Igénybe vett szolgáltatások költségei ( 15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.) 185 546,00       232 664,00       185 546,00       232 664,00        

25.    Tárgyévben elszámolt értékcsökkenések 9 570,00           8 729,00           9 570,00           8 729,00            

26.    Egyéb szolgáltatások költségei 157 524,00       166 300,00       157 524,00       166 300,00        
              ebb�l forgalmazási jutalék 108 604,00        114 853,00        108 604,00        114 853,00          

27.        Ö s s z e s e n     /   1. + 8. + 14. + 24. + 25. + 26.   /   : -               -               716 956,00       797 259,00       716 956,00       797 259,00        

Megjegyzések: 

Hitelintézeti Nem hitelintézeti Összesen



III / 5.  Cash-flow kimutatás

Adatok ezer forintban

I.
SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGB�L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS 
(M�ködési cash-flow, 1-13. sorok)

2 823 -2 152

01. ± Adózás el�tti eredmény 2 712 414 1 998 858

02. + Elszámolt amortizáció 9 570 8 729

03. ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás

04. ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete -1 070 819 0

05. ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -2 297 -5 006

06. ± Szállítói kötelezettség változása -4 203 6 436

07. ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -1 374 -253

08. ± Passzív id�beli elhatárolások változása 23 591 15 625

09. ± Vev�követelés változása 0 0

10. ± Forgóeszközök (vev�követelés és pénzeszköz nélkül) változása -1 245 007 5 240 137

11. ± Aktív id�beli elhatárolások változása -157 606 67 244

12. - Fizetett, fizetend� adó (nyereség után) -261 446 -333 922

13. - Fizetett, fizetend� osztalék, részesedés 0 -7 000 000

II.
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGB�L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS 
(Befektetési cash-flow, 14-16. sorok)

-5 883 -1 342

14. - Befektetett eszközök beszerzése -10 479 -11 917

15. + Befektetett eszközök eladása 4 596 10 575

16. + Kapott osztalék, részesedés

III.
PÉNZÜGYI M�VELETEKB�L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS 
(Finanszírozási cash-flow, 17-27. sorok)

0 0

17. + Részvénykibocsátás, t�kebevonás bevétele

18. + Kötvény, hitelviszonyt megtestesít� értékpapír kibocsátásának bevétele

19. + Hitel és kölcsön felvétele

20. + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

21. + Véglegesen kapott pénzeszköz

22. - Részvénybevonás, t�kekivonás (t�keleszállítás)

23. - Kötvény és hitelviszonyt megtestesít� értékpapír visszafizetése

24. - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

25. - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

26. - Véglegesen átadott pénzeszköz

27. ± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejátarú kötelezettségek változása

IV. ± PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I ± II ± III. Sorok) -3 060 -3 494

-                            

2013 2014MEGNEVEZÉS



Járandóságban
Megnevezés részesültek

(ezer Ft)

Üzemi Tanács

Igazgatóság

Felügyel� Bizottság 3 1 450

   Összesen : 3 1 450

III / 6.  Az Igazgatóság, a Felügyel� Bizottság tagjainak az 2014. üzleti év utáni 
járandóságai

(f�)

Járandóság összege



    Megnevezés Lényeges feltételek

  1. Munkáltatói kamatmentes kölcsön hosszúlejáratú kölcsön,

       - Igazgatóság -                     -                     -                                    ingatlan jelzálog jog

       - Felügyel� Bizottság -                     -                     -                                    ingatlan biztositék

  1. Összesen: -                     -                     -                                    

  2. Lakáscélú kedvezm. kamatozású kölcsön hosszúlejáratú kölcsön,

       - Igazgatóság -                     -                     -                                    ingatlan jelzálog jog

       - Felügyel� Bizottság -                     -                     -                                    ingatlan biztositék

  2. Összesen: -                     -                     -                                    

  3. Jelzáloghitel hosszúlejáratú kölcsön,

       - Igazgatóság -                     -                     -                                    ingatlan jelzálog jog
       - Felügyel� Bizottság -                     -                     -                                    ingatlan biztositék

   3. Összesen: -                     -                     -                                    

  4. Személyi Hitel

       - Igazgatóság -                     -                     -                                    hosszúlejáratú kölcsön,
       - Felügyel� Bizottság -                     -                     -                                    nincs biztosíték

   4. Összesen: -                     -                     -                                    

  Mindösszesen: -                     -                     -                                    

 III / 7. Az Igazgatóság, a Cégvezetés, a Felügyel� Bizottság tagjainak folyósított kölcsönök 

Folyósítás (millió Ft)
Törlesztés (millió 

Ft)
Fennálló tartozás (millió Ft)

2014. december 31-én

Budapest Alapkezel� Zrt.

Az Felügyel� Bizottság tagjainak összesen 500.000 Ft folyószámla-hitelkerete  és 600.000 Ft hitelkártya kerete van, amelyre a sztenderd bankos 
szerz�dési feltételek vonatkoznak.



  III / 8. A 2014-es évben foglalkoztatott munkavállalók kiemelt kereseti adatai 

Adatok ezer forintban

Állománycsoport
Megnevezés Összesen :

fizikai szellemi

         1. Kereset 297 222                  297 222                  

a. Munkabér és prémium 289 015                  289 015                  
b. Személyi jelleg� egyéb kifizetések 8 207                      8 207                      

         2. Betegszabadság távolléti díj térítése 841                         841                         

           Összesen  ( 1 + 2 ) : -                         298 063                 298 063                 

��������	
��������	����Budapest Alapkezel� Zrt.



III / 9. Az átlagos statisztikai állományi létszám bemutatása állománycsoportonkénti bontásban

Átlagos statisztikai állományi létszám (f�)

ID�SZAK

Fizikai Szellemi Összesen

2013. év -                                               18                                            18                                            

2014. év -                                               17                                            17                                            

Budapest Alapkezel� Zrt.
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