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BEVEZETÉS

Dolgozatom témájául a lakástakarék-pénztárat választottam. Célom bemutatni ezt, a
magyar pénzügyi szolgáltatások palettáján megtalálható, mégis kevéssé ismert és használt
terméket, valamint az általa elérhető vagyonszerzési perspektívát; összehasonlítva más, a
piacon megtalálható és bárki által hozzáférhető termékekkel hozam, kockázat és
rugalmasság szempontjából. Fő kérdésem, hogy azonos befektetett tőke és futamidő
esetén melyik pénzügyi termékből lehet kihozni a legnagyobb nyereséget.
Munkám során a jelenlegi gazdasági környezet ismertetését követően bemutatom a
jelenleg elérhető befektetési, megtakarítási lehetőségeket, majd ezek közül kiemelten
foglalkozom magával a lakástakarék-pénztárral. Ismertetem annak történelmét, hátterét,
jelenlegi paramétereit. Ezután levezetem azt a vagyon felépítési lehetőséget, melyre
dolgozatom

fő

címe

utal.

Konkrét

számokkal

szolgálok

az

olvasóknak

az

összehasonlíthatóság miatt, levezetem a modellt a többi konkurens termékre vonatkozóan
is. Végezetül összegzem a megtapasztalt eredményeket, és teszek egy kitekintést a termék
jövőjére nézve.
Témaválasztásom kézenfekvő volt számomra, miután hetedik éve dolgozom
pénzügyi tanácsadóként, mely idő alatt megfordultam három nagy cég berkein belül is.
Mindhárom helyen elsődlegesen a lakástakarék megismerésével és megismertetésével,
értékesítésével foglalkoztam, de lehetőségem volt rálátni több egyéb pénzügyi termékre is,
mint a lakáscélú és szabad felhasználású hitelekre, banki lekötésekre, megtakarításokra,
életbiztosítással kombinált, úgynevezett unit-linked megtakarításokra, befektetési jegyekre,
hedge-fundokra, valamint testközelből megfigyelhettem a magasabb szintű, aktív
vagyonkezelést is.
Pénzügyi pályafutásomat a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél kezdtem 20 évesen.
Ez az a cég, amely - bár az OTP erősen zárkózik felfelé - még mindig a magyar piac
etalonjaként ismert, ha lakástakarékról van szó. Sokan egybe is mosták a tudatalattiban a
cégnevet a termék névvel, így nem egyszer lehet olyat hallani az utca emberétől, hogy
"nekem OTP-s Fundamentám van". Professzionális képzési rendszerük van a cégnél, így
sikerült a termék minden apró részletét megismernem, értékesítésének technikáját
elsajátítanom.
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A Fundamentát követően kerültem egy nagy magyar többes ügynökként működő
pénzügyi szolgáltatóhoz, az UFS GROUP HOLDING Zrt-hez, ahol szintén elsődlegesen
lakástakarék értékesítés volt számomra a fő csapásirány, viszont itt már, mivel az UFS
partnere az OTP Bank volt, így az ő részére közvetítettem ügyfeleket, szerződéseket. A
harmadik fejezetben ki fogok rá térni részletesebben, de annyit elöljáróban is elmondhatok,
hogy a törvényi szabályozások, megkötések miatt nincs nagy különbség egyik-másik
lakástakarék között, így nagyon lesarkítva mondhatni, csak a nyomtatvány színe változott.
Az UFS-től egyenes út vezetett direktbe az OTP Bankhoz, ahol jelenleg a szakmai
gyakorlatomat is töltöm. Konkrétan az OTP Bank csoport értékesítési hálózatánál, az OTP
Pénzügyi Pontnál munkálkodom, ahol a fő termék a lakáshitelezés mellett szintén a
lakástakarék-pénztár.
A pályán eddig eltöltött éveim alatt úgy tapasztaltam, hogy a legtöbb szempontot
figyelembe véve a lakástakarék a piacon elérhető egyik legjobb megtakarítási forma, mind
biztonságát, mind hozamát, mind likviditását tekintve, főleg a mai magyarországi
kamatkörnyezetben, ezért választottam ezt a terméket szakdolgozatom témájául, de
dolgozatom végére remélem be is igazolódik feltételezésem.
A készítés során felhasználtam több hazai szakirodalmat, szakfolyóiratot, internetes
cikket, valamint folytattam szakmai beszélgetést az adott terület szakértőivel, köztük
ingatlan

ügynökkel,

hitelügyintézővel,

valamint

másik

cégnél

dolgozó

szintén

lakástakarékot értékesítő cégigazgatóval. Ezeken túlmenően az évek alatt megszerzett
tapasztalataimra, ismereteimre támaszkodtam.
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1. Pénzpiaci körkép, kiemelt tekintettel a befektetésekre

Ebben a fejezetben az aktuális magyarországi - a téma szempontjából releváns gazdasági mutatókat követően igyekeztem sorra venni a magyar piacon bárki számára
elérhető, hozzáférhető

pénzügyi instrumentumokat, befektetési lehetőségeket, és

igyekeztem azokat objektíven megvizsgálni a befektetési háromszög tényezői alapján.
"A befektetési döntéseinknél három fontos szempontot kell figyelembe vennünk:
hozam, biztonság és futamidő/likviditás. Ezek kölcsönös viszonyára egy általános
törvényszerűség jellemző, amely a befektetési háromszög szabályaként ismeretes: a három
tényezőből kettőt kaphatunk meg maradéktalanul, a harmadikat bizonyos mértékben fel
kell áldoznunk. Ezért van az, hogy a nagy biztonság és a pénzhez való könnyű hozzáférés
(likviditás) törvényszerűen kis hozammal párosul. A magas hozam eléréséhez amennyiben nem kívánjuk a pénzt hosszú futamidőre lekötni - mindenképpen magas
kockázatot kell vállalnunk, ilyenek a spekulatív befektetések. Stratégiai gondolkodást, időt
(futamidő) és némi szakértelmet feltételez, ha nagy biztonság mellett szeretnénk magasabb
hozamot elérni." (dr.Tatár Attila, 2014, 13. o.)
Kockázat terén beszélhetünk intézményi kockázatról, mely abból eredhet, hogy
nem a megfelelő intézményen keresztül vásároltuk meg az adott terméket. Erre jó példa
volt a nemrégiben történt Buda-Cash ügy. Ezen túl beszélhetünk magában a pénzügyi
termékben és a mögöttes eszközökben rejlő kockázatokról, mely alatt különösen árfolyam
ingadozásra és tőkeáttételes ügyletekre gondolok (Fridrik Gábor - 2015).
Likviditás terén azt vizsgálom meg, hogy mennyire könnyen és gyorsan férhetünk
hozzá az általunk befektetett tőkéhez, illetve ez a hozzáférés milyen költségekkel jár.
Hozam terén értelemszerűen azt nézem meg, hogy a befektetett tőkém az adott idő
alatt mennyivel képes gyarapodni egy-egy adott termék esetén.
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1.1. Magyarország gazdaságkörnyezeti jelene
Dolgozatom írása idején a magyar jegybanki alapkamat egy egészen 2011.
december 21-én kezdődő 7%-ról induló kamatvágási sorozat végeztével jelenleg 1,35%-on
áll, mely elemzői várakozások szerint 2016 év végéig valószínűleg nem is fog változni.

(1. MNB alapkamat alakulása, saját ábra, adatok forrása: www.mnb.hu/jegybanki_alapkamat_alakulasa)

Eközben az MNB által közzétett hivatalos éves inflációs ráta 0%. "Az infláció a
pénz

vásárlóerejének

folyamatos

csökkenése

(vagy

az

árszínvonal

folyamatos

emelkedése). Ilyenkor a pénzmennyiség a gazdasági növekedés üteménél gyorsabban
növekszik. Az infláció mérésének legelterjedtebb eszköze a fogyasztói árindex. A mért
ütemtől függően szokás beszélni kúszó, vágtató vagy hiperinflációról. Az infláció esetén
nagyobbak a pénztartás költségei, tehát kisebb a pénzkereslet, nagyobbak az árváltoztatás
költségei, nagyobb a relatív árak instabilitása, megváltoznak az adóterhek, megnehezül a
jövőbe tekintő gazdasági kalkuláció, a jövedelem és a vagyon véletlenszerű újraelosztása
megy végbe. A mérsékelt és stabil inflációnak hasznai, hogy lefelé rugalmatlan árak, vagy
bérek esetén megkönnyíti a relatív árak és reálbérek kiigazodását." (Dr. Vigvári András,
2013, fogalomtár)
A jegybanki alapkamat értékének kérdéskörét érdemes alaposabban körbejárnunk,
hiszen dolgozatom során pénzügyi termékek - egyebek mellett - kamatát, hozamát fogom
összehasonlítani, és az alapkamat alapvetően határozza meg a piacon elérhető, mind
forráselhelyezés, mind forrásszerzés esetén felmerülő kamatok mértékét. Úgy tapasztalom,
4

hogy gyakran az emberek többségében nem tudatosul kellő mértékben ez a tény, így
gyakran találkozom olyan ügyféllel, akinek még a 2008-ban, a 11.5%-os jegybanki
alapkamat mellett elérhető banki kamatok vannak a fejében, és méltatlankodva kéri
számon, hogy most egy banki lekötésre miért csak 1-2%-ot tud elérni éves szinten.
Érdemes leszögezni tehát, hogy az 1,35%-os alapkamat magyar viszonylatban
rendkívül alacsonynak, konkrétan a valaha volt legalacsonyabb értéknek számít, mely
önmagában rányomja bélyegét a kamatkörnyezetre, predesztinálja a banki lekötések,
állampapírok után járó alacsony kamatokat.
Az inflációs rátának is érdemes pár mondattal többet szentelni, ugyanis igaz, hogy a
Magyar Nemzeti Bank oldalán jelenleg 0% szerepel, ám ha ezt megtisztítjuk a
rezsicsökkentés, és egyéb mesterséges intézkedések hatásától, elmondható, hogy igen is
van infláció. Elég csak belegondolunk, hogy ha most bemegyünk egy hipermarketbe és
bevásárlunk 20.000Ft-ért, akkor kisebb lesz a kosarunk tartalma, mintha ezt tavaly ilyenkor
tettük volna meg. A legfrissebb statisztika szerint a fogyasztói árindex szerinti árak negatív
tendenciát mutatnak, vagyis csökkentek a tavalyi évhez képest, azonban a maginflációs
mutató alakulása alátámasztja az értékromlást illető állításomat.

(4 - Az infláció alakulása - http://www.portfolio.hu)

Azért nagyon fontos kitérnünk erre, mivel a magyar háztartások még mindig egy
jelentős része otthon tartja pénzét, így el is érkeztünk az első bemutatásra kerülő
"termékünkhöz", amit én csak úgy nevezek, hogy "cihapénz".
Mielőtt még rátérnék ennek kivesézésére fontos említést tenni még az érvényben
lévő, tőkejövedelmekre vonatkozó adó jogszabályokról.
5

A betétek nagy többsége esetében jelenleg, ha fialtatjuk pénzünket, a
kamatnyereségünk után a személyi jövedelemadó mértékével megegyező 16%-os
kamatadót és további 6% egészségügyi hozzájárulást vagyunk kötelesek megfizetni, illetve
az esetek többségében már ezt eleve levonva kapjuk meg pénzünket az illetékes
pénzintézettől, így ezt adóbevallásunkban már nem kell külön feltüntetnünk. A bankok
hirdetményeiben rendszerint a kamatadó és EHO levonása előtti kamatlehetőséget tüntetik
fel.
Van lehetőség ezen terhek mérséklésére, sőt akár teljes kiiktatására az úgynevezett
tartós befektetési számlával (röviden TBSZ), melyet tapasztalataim alapján sokan nem
ismernek, nem használnak ki. A TBSZ szerződéssel kombinált megtakarításunkban
fialtatott pénzünk hozama 3 év után már csak 10% kamatadó és 0% EHO köteles, 5 év után
pedig teljesen adómentes (Bankmonitor A, 2015).
Ezután a kis kitérő után térjünk is vissza a már említett első "megtakarítási
termékünkre" a készpénzre.
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1.2. Készpénz, lekötetlen számlapénz
Befőttesüveg, konyhafiók, párnaciha, jobb esetben páncélszekrény. Ezek az otthon
tartott pénzek népszerű tárolási módjai, mellyel mindenképp foglalkoznunk kell, mint
megtakarítási forma, tekintettel állományának nagyságára: "Soha nem úszott még ennyi
készpénzben a magyar gazdaság: 3318 milliárd forint volt forgalomban 2014. február
végén az MNB szerdán közzétett adatai szerint. Ez 24%-os növekedést jelent egy év alatt."
(Portfolio A - 2014)

(2 - Forgalomban lévő készpénzállomány Magyarországon - www.portfolio.hu)

Ez nyilvánvalóan visszavezethető az emberek megrendült bizalmára a pénzügyi szektor
iránt a válság következtében, valamint a későbbi brókercég botrányok is rátettek egy
lapáttal, azonban a pénzügyi kultúrának, illetve annak hiányának is betudható ez az állapot,
hiszen sok ember egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy mit kezdhet a pénzével, ezért
egyszerűen beteszi a konyhaszekrénybe, vagy ha bankszámlára érkezik a fizetése, hagyja
ott parlagon heverni.
Vizsgáljuk meg tehát ezt a szeletét a piacnak az említett háromszög alapján:
Likviditás szempontjából egyértelműen ez a legjobb valamennyi termék közül, hiszen igaz több milliós, esetleg milliárdos összeg logisztikázása és őrzése, őriztetése macerás bármikor hozzáférhetünk, mindig kéznél van.
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Hozam szempontjából sokan rávágnák, hogy nulla, azonban ha előbb elfogadtuk azt a
tényt, hogy igenis van infláció, van áremelkedés, ebből a nullából hamar mínusz lesz. Az
otthon tárolt pénzünk vásárló értéke folyamatosan romlik, negatív hozammal kell
számolnunk.
A harmadik aspektusunk a biztonság, melynél sokan nem gondolnak bele, hogy itt nem
egy bankcsődtől, árfolyam ingadozástól kell tartani, hanem egy egyszerű betörés, rablás
esetén odalehet a teljes megtakarításuk. Hány meg hány esetről lehet hallani a hírekben,
hogy idős emberekhez betörtek és kirabolták őket...
Összegezve tehát a jó likviditást leszámítva egy magas kockázatú és negatív
hozamú alternatívája a készpénz tartás a megtakarítási formáknak.
Ide kell vennünk a már említett, lekötés nélkül folyószámlán tartott pénzt is, mely
szintén óriási volument képvisel Magyarországon. 2014. márciusi adat alapján ez közel
2000 milliárd forint volt (Portfolio A - 2014).
Itt ugyanazzal a likviditással számolhatunk, mint a készpénz esetén - már ha éppen
nincs bankcsőd, és reked bent a pénzünk - valamint szintén negatív hozammal, hiszen a
legtöbb bank a látra szóló számlapénzekre általában 0%, de maximum egy jelképes 0,010,05% közti kamatot biztosít éves szinten, amit már csak a banki költségek, számlavezetési
díjak felemésztenek, sőt veszteségbe fordítanak, amit tetéz az ugyanúgy fennálló,
inflációból eredő értékromlás. Biztonság tekintetében kétségkívül jobb, mint a készpénz,
ha azt vesszük, hogy egy bankot nehezebb kirabolni, mint Marika nénit, de ezen túlmenően
ez esetben számolhatunk banki és állami garanciákkal is, mely kár esetén kártalanítja
ügyfeleit.
Ilyen biztonságot nyújt például az Országos Betétbiztosítási Alap, röviden OBA.
"A betétbiztosítás védi egyrészt a banki betétesek megtakarításait, másrészt, közvetett
módon a magyar pénzügyi rendszer stabilitását. [...] Ha egy hitelintézet fizetésképtelensége
miatt, az ott lévő bankbetét nem vehető fel, akkor az OBA 20 munkanapon belül az ügyfél
részére kártalanítást fizet. A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre összevontan
legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg. Bizonyos kivételes esetekben a
kifizetés felső értékhatára további, legfeljebb 50 ezer euróval növekedhet." (oba.hu - 2015)
Tehát a banknál elhelyezett pénzünket tőkéstől, kamatostul maximum 100.000 euróig,
jelenlegi árfolyamon átszámítva körülbelül 30.000.000 Ft-ig biztosítja az állam.
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1.3. Banki lekötés
A következő megtakarítási lehetőség az egyik legelterjedtebb megoldás azon
emberek között, akik valamit már szeretnének kezdeni a pénzükkel, hogy az ne csak
parlagon heverjen, de nincs ismeretük, vagy bátorságuk összetettebb termékeket igénybe
venni, így egyszerűen hosszabb-rövidebb időre lekötik a folyószámlájukon lévő pénzüket.
Az alábbi ábra szemlélteti a lakossági bankbetétek állományának struktúráját:

(3. Lakossági bankbetét-állomány struktúrája - www.portfolio.hu)

Az ábrából jól látszik, hogy a banki lekötések állománya valamivel több, mint a készpénz;
körülbelül 4,5 milliárd forintnak megfelelő pénzről van szó. "2015. augusztus végi adatok
szerint 6.821,9 milliárd forintot tart a lakosság Magyarországon bankbetétekben."
(Portfolio C - 2015)
Ennél a terméknél már legalább pozitív hozamról beszélhetünk, ám mértéke elég
csekély a már ecsetelt alacsony jegybanki alapkamatból következően. A hozam mértéke
alapvetően két dologtól függ: a lekötés időtartamától, és a lekötött összeg nagyságától. A
bankmonitor online összehasonlítását segítségül hívva megvizsgáltam a bankok jelenleg
elérhető ajánlatait. A lekötni kívánt összeget 500.000 Forintban határoztam meg, a lekötés
ideje pedig 12 hónap, azaz egy teljes év. A TOP 10 listáján utolsó helyen az FHB bank
1,55%-os ajánlatával, a csúcson a Gránit Bank 3,05%-os kamatával szerepel (Bankmonitor
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B - 2015), így egy átlagos 2,3%-kal számolhatunk, ami után levonják az említett 16% + 6%
kamatadót és EHO-t, valamint kezelési, számlavezetési díjakat, így összesen jó esetben
marad egy körülbelül 1,8% éves nyereségünk, ami csak akkor ténylegesen tiszta nyereség,
ha elfogadjuk, hogy jelen pillanatban valóban 0% az infláció.
Likviditását tekintve a lekötés idejéig nem férünk hozzá a pénzünkhöz, ha szeretnénk
megkapni az ígért kamatot. Ha idő közben feltörjük betétünket, rendszerint a teljes
kamattól elesünk, és így, mivel a költségeket már a lekötéskor realizáltuk, szintén negatív
hozamról beszélhetünk.
Biztonságát tekintve ugyan az vonatkozik erre, mint a normál folyószámlán parkoló
pénzekre.

1.4. Ingatlan
A következő górcső alá vett szekció az ingatlan. Ez a szekció dolgozatom kapcsán
duplán érdekes, ugyanis a lakástakarék-pénztári modellemhez szervesen fog kapcsolódni,
de erre később fogok kitérni, most pusztán önmagában, mint befektetési lehetőséget
vizsgálom meg.
Magyarországon a legtöbb ember legértékesebb és sok esetben egyetlen nagy
értékű vagyontárgya az otthona, már amennyiben már teljes egészében az övé, nem a
bankkal osztozkodnak a lakáshitel futamidejének végét várva. "Itthon szokatlanul magas a
magánszemélyek által birtokolt ingatlanok aránya, mely megközelíti a 70%-ot, míg a
fejlett nyugat-európai országok esetén ez a szám 35-40% körül alakul. Ott sokkal nagyobb
az albérletben élők aránya, csökkentve ezzel röghöz kötöttségüket. Persze hozzátartozik az
is, hogy nyugaton lényegesen magasabbak az ingatlanárak." (Kmetty - 2015).
A pusztán saját lakhatási célt szolgáló ingatlanokon túlmenően sok ember - aki
megteheti - választja befektetési alternatívaként. Előnye, hogy értékálló eszköz - még ha
néha ki is alakul egy-egy ingatlan lufi, mint a 2008-as válság idején, azt követően jól
láthatóan visszakorrigáltak a piaci árak - igaz ez több tényezőtől is függ. Ilyen az ingatlan
területi elhelyezkedése, mérete, energetikai állapota. Frekventált helyen, például gyárhoz,
egyetemhez

közel

könnyű

kiadni

albérletbe,

vagy
2

akár

egy

városi

főutcán

üzlethelyiségnek, míg a faluhelyen épült 300 m -es három generáció befogadására
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alkalmas, nulla szigeteléses, gázkonvektoros, energia zabáló lakásokat évek óta
sikertelenül árulják tulajdonosaik, pedig gyakran már a telekár környékén kínálják azokat.
Biztonságát tekintve magasnak mondható, főleg ha a rajtunk kívülálló okokból
származó káreseményekre is van egy jó biztosításunk. Likviditása azonban rendkívül
piacfüggő, hogy mennyire pörögnek az adás-vételek azon a környéken (ahogy az előző
bekezdésben említett példám is mutatja), valamint nincs lehetőség részleges értékesítésre:
nem tehetem meg, hogy például eladom a házból csak a nappalit. Hozamát tekintve megint
sok a változó tényező, de átlagosan nagyjából az inflációnak megfelelően emelkednek az
ingatlan árak is, így ezzel számolhatunk biztonsággal, valamint ha sikerül hasznosítanunk,
például albérletbe kiadnunk, úgy akár évi 6-8% hozam is realizálható.
Ügyfélkör szűkítő tényező, hogy egy-egy ingatlanhoz egyszerre nagy tőkével kell
rendelkezni, valamint egy ingatlannak folyamatos fix költségei vannak, plusz
időközönként nagyobb kiadás (tatarozás, stb.).

1.5. Nemesfém, műkincs
Ezek a befektetési formák mindig is jelen voltak és jelen lesznek az egész világon.
Egy uncia arany, az a világon mindenhol egy uncia arany, és mindenhol értéket képvisel,
ezért nagy gazdasági, politikai krízisek idején populáris pénzmenekítési eszköz.
Megfigyelhető volt a mostani gazdasági világválság idején is, hogy megugrott az arany
iránti kereslet. Nem csak a magánszektorban, az államok háztartásánál egyaránt. Kína és
Oroszország is óriási aranykészletet halmozott fel az idők során, tudva, hogy ha bármilyen
esemény, bármilyen krízis, katasztrófa történik a világban, az arany akkor is érték marad.
Az ingatlanhoz hasonlóan értékállóak ezek az eszközök, hozamuk terén szintén
nagyjából az infláció mértékével számolhatunk, bár megvizsgálva az elmúlt 20 évet,
230%-os áremelkedést figyelhetünk meg az aranyat illetően (USGS - 2015).
Biztonsága magas, főleg megfelelő őriztetés esetén, hozzáférhetősége piacfüggő, de
mindenképpen jobb a likviditása az ingatlannál.
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1.6. Biztosítással kombinált termékek
Ebben a blokkban egy kalapba téve kívánom megvizsgálni a különböző
biztosítással kombinált, úgynevezett unit-linked termékeket. Ezek a hibrid termékek
rendkívül

elterjedtek

lettek

hazánkban

a

sok

kényszer

"pénzügyi

tanácsadó"

közreműködésének "köszönhetően". Alapvetően jó termékek lehetnének, ha megfelelően
testre szabnák az ügyfeleknek, és megfelelő vagyonkezelés állna mögötte, valamint
mérsékelnék költséghányadukat.
Biztonságát tekintve jónak mondhatóak, már ha egy kellő nagyságú és szakértelmű
intézmény áll mögötte, viszont a hozammal és likviditással már nem ez a helyzet.
A legtöbb ilyen megtakarítás több évre, akár évtizedre szól, amelyet ha idő előtt
kívánunk megszüntetni, a benne lévő pénzt kivenni, úgy gyakran addig befizetett tőkénk
csak egy töredékéhez juthatunk hozzá az úgynevezett visszavásárlási kikötések - na meg
persze az üzletkötőknek kifizetett jutalékok - miatt, ezért a likviditása nem a legjobb.
Hozam terén az a probléma, hogy ezen termékek nagy többségénél nincs garantált
hozam, maximum a múltra hivatkozva szokták ígérni, hogy jól fog teljesíteni az adott
termék, és megduplázza, triplázza a befektetett tőkénket, amire viszont még nem gyakran
láttam példát. Egy dolog azonban nagyon is fix, az pedig a költség. Ezt ma már kötelesek a
szolgáltatók az összehasonlíthatóság és a világosság végett feltüntetni TKM, azaz Teljes
Költségdíj Mutató formájában. Ez a hiteleknél használatos THM-hez hasonló. Magában
foglalja a számlavezetési díjakat, a kifizetett jutalékokat és az egyéb költségeket. Ezek a
TKM mutatók elég változóak, de megvizsgálva több nagy szolgáltatót, átlagosan évi 2 és
7% között mozgott korábban ez az érték. A MABISZ 2014-es tanulmánya során az átlagos
TKM mutatót 10 éves futamidő esetében 4,75 és 6,75% közé teszi (Huszák - 2015). Ha
ezzel összefésüljük azt a tényt, hogy ma rendkívül alacsonyak a piaci kamatok - így a
garantáltan elérhető hozamok - ha ki akarja termelni ezt a fix költséget, sőt plusz hozamot
is akar termelni az ügyfél számára, ahogy azt ígérik a termékismertető ügynökök, akkor
rendkívül kockázatos kereskedési stratégiát kell folytatniuk az ügyfél tőkéjével, ami
magában hordozza azt a veszélyt, hogy akár még kevesebbet fog a végén kézhez kapni
Marika néni, mint amennyit összesen az évek alatt befizetett. Ilyenkor a biztosító pedig
csak széttárja a karjait, hogy "kevésbé kockázatos módozatot kellett volna választani...",
igaz az egyenes út lett volna a tőkevesztéshez, hiszen garantált minimum 4,75% éves TKM
mellé társult volna egy maximum 2-3% garantált hozam.
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Ismerősi körömben, az ilyen termékkel rendelkezőket megkérdezve harmincból
huszonnégyszer tőkevesztés következett be, tehát kevesebbet kaptak kézhez, mint
amennyit az évek alatt összesen betétként elhelyeztek. Az a tény pedig, hogy mindebbe
bele van csomagolva egy rendszerint túlárazott, szükségtelen mértékű általában kockázati
életbiztosítás, csak tovább rontja a helyzetet. Nem a biztosítással van baj, hiszen az
önmagában egy nagyon jó dolog. Viszont felesleges, sőt kártékony vegyítenünk a kettőt,
mert a kombinált termékeknél a biztosítási összeg szintén felemészti a befektethető
tőkénket az amúgy is borsos TKM mellett. Legyen külön egy befektetésünk, és külön egy
biztosításunk.
Ebben a fejezetben eléggé általánosítva mutattam csak be ezt a termékkört, és talán
észrevehető volt némi negatív elfogultság is a mondandómban, de ígérem, hogy amikor a
lakástakarékot konkrét számokkal le fogom vezetni, akkor fogok konkrétan ilyen
megtakarítást is melléállítani.

1.7. Aktív vagyonkezelés
Elérkeztünk végül az általam bemutatni kívánt pénzügyi megtakarítási formák
utolsó szereplőjéhez, az aktív vagyonkezeléshez.
Több ilyen szolgáltató dobta most be a törölközőt a magyar piacon, de azért még
van pár, aki ezzel foglalkozik. Alapvetően ez a legprofesszionálisabb pénzügyi szolgáltatás
a piacon, ahol szakértők napi szinten figyelve a piacot, kezelik az ügyfél befektetett pénzét,
az ő vérhőmérsékletéhez igazított kockázatossági szintű stratégiával.
Biztonság szempontjából tehát alapvetően jónak mondható, hiszen az ügyféllel
egyeztetett stratégiával kezelik azt konzervatívan, dinamikusan vagy spekulatívan. "Erre
egyébként már jogszabályi előírás is kötelezi a szolgáltatókat. Ki kell töltetnünk minden
ügyféllel a befektetése előtt egy úgynevezett MIFID tesztet, melyből kiderül az ügyfél
kockázatvállalási képessége és hajlandósága" (Fridrik - 2015).
Likviditás szempontjából szintén rugalmasnak mondhatók, de azért célszerű
legalább 3-5éves távlatban gondolkodni befektetés szempontjából, hogy egy-egy esetleges
átmeneti, nem várt piaci ingadozást legyen ideje korrigálni a vagyonkezelőnek.
Hozam terén egyértelműen az eddig felsorolt termékek közül ezzel lehet a
legnagyobb nyereséget elérni, ugyanakkor a veszteség is legalább akkora lehet. Garantált
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hozam itt is ritka, de a legtöbb szolgáltató jelenleg, ha a banki lekötések kamatai felett tud
hozni 2-3%-kal, már sikeresnek mondható. Kellően képzett, jó stratégiákkal dolgozó
vagyonkezelőknél azonban nem ritka az évi 15-20% hozam sem.
Mindenképp leszögezendő, hogy ezek a szolgáltatások nem a kispénzű emberekre
lettek kitalálva. A legtöbb szolgáltatónál minimum 2 millió forint, de nem ritka a 10 millió
vagy afeletti belépési összeg sem, hiszen az aktív vagyonkezelés napi szinten számos
tranzakciót von maga után, aminek mind költsége van, és ha nem elég nagy a tőke, amivel
dolgoznak, akkor hosszútávon hiába fialtatják jól a megtakarításunkat, nyereségünket
felemésztik a folyamatos kötési díjak, és nem fogunk nyereséget realizálni.
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2. A lakástakarék

Ebben a fejezetben az iménti felsorolást fejezem be a dolgozatom témájának
gerincéül szolgáló lakás-takarékpénztár bemutatásával, mint pénzügyi termékkel. Mielőtt
nekiugranánk a biztonság, hozam, likviditás vizsgálatának ismertetem történetét, hátterét,
működési elvét, piacának szereplőit, valamint termékspecifikációit.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a megtakarítási forma kizárólag lakáscélra fordítható,
szemben számos szabadon felhasználható termékkel, azonban dolgozatom során pontosan
arra kívánok rámutatni, hogy az ingatlan, mint befektetés, mint értékőrző eszköz mindig is
jelen volt, van, és lesz is az emberek életében, ahogy erre utaltam már az 1.4. fejezetnél, és
hogy a két termék kombinációja, azaz a lakástakarék és maga az ingatlan által milyen
jövedelemre, vagyonra lehet szert tenni.

2.1. A lakástakarék története, kialakulása
"Az első lakás-takarékpénztárt 1775-ben alapították Angliában, Birmingham-ben."
(Dr. Kováts - 19. o.). Alapötlete egy nagyon egyszerű elgondoláson alapult, melyet tíz
bányász jó barát ötlött ki valahol Nagy-Britanniában. A könnyebb szemléltetés érdekében
aktualizáltam az értékeket és a devizanemet.
Az alap szituáció a következő volt: dolgozott együtt tíz bányász, akik mind saját
házat akartak venni. Egy-egy ház 10 millió forintba került, és a bányászok a bérükből
évente összesen 1-1 millió forintot tudtak félretenni, így egyszerűen megkapjuk, hogy a
bányászoknak átlagosan és egyenként is 10 évig kell takarékoskodniuk, hogy megvehessék
saját otthonukat.
A bányászok kitalálták, hogy ők tízen összefognak, és minden év végén a saját 1-1
millió forintjukat bedobják egy közös alapba, valamint mindenki felírja a nevét egy cetlire,
amiből év végén kihúznak egy szerencsés nyertest, aki megkapja az az évi teljes befizetést,
és máris megveheti saját otthonát. Persze a baráti megállapodás szerint a következő
években is beteszi a saját 1-1 millió forintját, így végül aki a legrosszabbul jár, az az, aki
utoljára marad, és a tízedik évben tudja megvenni a házát, de ekkor sem járt rosszabbul,
mint az eredeti felállás szerint, amikor is mindenki 10 év után vehette volna meg az
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otthonát a saját pénzéből. Az utolsó ugyanúgy járt, mintha nem történt volna semmi, míg
rajta kívül mindenki más csak jobban járt (Kmetty - 2015). Így a bányászok átlagos
lakáshoz jutási idejük 5 és fél év volt ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 = 55/10 = 5,5).
Ezt az alapötletet gondolták tovább több országban is, és létrehoztak egy sok
ügyféllel is működtethető, szerződéses alapú zárt rendszert, mely során az új betétesek
pénzét helyezték ki lakáshitelbe a már régebb óta betétes ügyfeleknek, kialakítva ezzel egy
olyan körforgást, melyben mindenki hamarabb jutott pénzhez, ezáltal saját lakáshoz, a
lehető legkedvezőbb körülmények között, mintha csak saját magának gyűjtögette volna
össze a szükséges összeget.
"Ugyan a mai lakás-takarékpénztárak üzletmenete kontinuitásának mértéke elmarad
a példában bemutatottól, hiszen a források be- és kiáramlása folyamatosan ingadozik, a
fenti gondolatmenet továbbra is fellelhető a pénztárak működésének logikájában. A zárt
közösségen alapuló működés azonban nem csupán a várakozási időre van hatással, hanem
a rendszer kockázataira is. A rendszer önfinanszírozó és zárt jellegéből következően a piaci
kockázatok nagy része kizárható, amivel csökkenthetők a lakásfinanszírozás e rendszeren
belüli költségei." (Dr. Kováts - 2011 - 19. o.)
Magyarországon az 1996. CXIII. törvény megszületési tette lehetővé a lakástakarékpénztárak megalapulását, mely 1997. január elsejével lépett hatályba. A törvényben
ez állt: "Az Országgyűlés annak érdekében, hogy ösztönözze a lakáscélok saját erőből
történő megvalósítását elősegítő elő takarékosságot, elősegítse a lakásvagyon állomány
értékének megőrzését, megteremtse a lakás elő takarékosság zárt és elkülönült
rendszerben, biztonságos keretek között, állami támogatással történő lebonyolításának
feltételeit, törvényt alkot a lakás-takarékpénztárakról" (Jogtár - 1996. évi CXIII. törvény).
Fontosabb tételek a lakás-takarékpénztárakra vonatkozólag a törvény alapján: a
lakás-takarékpénztár szakosított hitelintézet, alaptevékenysége a 7. paragrafusban
meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtés és hitelnyújtás, minimum tőke az
alapításához: kétmilliárd forint (Jogtár - 2015).
A piac indulásakor négy szereplő jelent meg Magyarországon: a Fundamenta
Magyar-német Lakás-takarékpénztár Rt., a Lakáskassza-Wüstenrot Lakás-takarékpénztár
Rt., az OTP-Lakástakarékpénztár Rt. és az Otthon Lakás-takarékpénztár Rt. Későbbi
fúziók következtében két szereplősre szűkült a piac, miután a Lakáskassza 2002-ben
felvásárolta az Otthont, majd 2003-ban beolvadt a Fundamentába, életre hívva a ma ismert
Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t, mely egyetlen konkurense sokáig csak az OTPLakástakarék Zrt. maradt (Dr. Kováts - 2011 - 22. o.).
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2.2. A lakástakarék elve, felépítése
A történeti áttekintés után vizsgáljuk meg, hogy a számunkra Magyarországon
elérhető lakás-takarékpénztár, mint megtakarítási termék hogyan is épül fel.
A termék elve a már említett zárt rendszeren alapszik. "A megtakarítók által
felhalmozott lakáscélú megtakarításokat helyezik ki hitelként." (Dr. Kováts - 2011 - 20. o.)
Tehát a termék áll egy megtakarítási - felhalmozási - szakaszból, majd egy opcionális
lakáshitel szakaszból.
A megtakarítási szakaszban az ügyfél egy havonta vállalt, maximum 20.000
forintnyi összeget elhelyez a számára névre szólóan megnyitott lakásszámlára, melyre kap
egyrészt egy éves tőkésedésű betéti kamatot - mely rendszerint alacsonyabb a piacon
elérhető kamatoktól -, valamint egy jelentős mértékű állami támogatást is, mely a
lakástakarékok indulása óta változatlanul az éves befizetések 30 százaléka. Ez havi 20.000
Ft maximális betét esetén évi 72.000 Ft - éppen az alacsony betéti kamatozás
kompenzálása miatt, mint ösztönzés -. Az így összegyűlt, a saját betétekből, a rájuk járó
állami támogatásból, és a betéti kamatból álló összeget nevezzük saját megtakarításnak,
melyet leghamarabb a megtakarítási idő lejártát, valamint a kötelező 3 hónap kiutalási
időszakot követően, de minimum 48 hónap, azaz 4 év múlva tudunk felhasználni,
szigorúan lakás célra (otpbank.hu - 2015).
A kiutalási időszak alatt nyilatkozhat az ügyfél, hogy mi legyen a szerződése sorsa:
kéri állami támogatással együtt az összegyűlt összeget, vagy állami támogatás nélkül
kötetlen felhasználásra, vagy szeretné a lakáskölcsönt is igénybe venni, ugyanis ha az így
összegyűlt összeg nem fedezi elképzeléseinket, módunkban áll élni a lakáskölcsönnel is,
melynek maximális mértéke megegyezik saját megtakarításunk másfélszeresével. Az így
felvehető teljes összeget nevezzük szerződéses összegnek.

17

(5 - A lakástakarék felépítése - saját ábra - adatok forrása: www.otpbank.hu/lakastakarek)

Az ábra bal oldalán látható 1% a számlanyitási díj, mely a teljes szerződéses összegre
vonatkozik. Ez a kezdeti költség köntörfalazás nélkül a közvetítők jutalékát hivatott
fedezni, azonban ha nem közvetítőn, hanem direktben egy bankfiókban kötjük meg a
szerződést, akkor sem tudjuk ezt megkerülni, pontosan amiatt, hogy ne érje vád az
üzletkötőket, hogy náluk miért kell pluszban fizetni, amikor a bankfiókban nem kell. A
számlanyitási díj egy 10 éves havi 20.000 forintos számlánál komoly, akár 80.000 forintos
tétel is lehet, így lényeges versenyelőnyt tud kovácsolni az a vállalat, amely elengedi ennek
egy részét, vagy akár egészét, mely akcióval az OTP gyakran él is, míg a Fundamenta
esetén nem volt még erre példa működésük során. A további költségeket tekintve, az OTP
termékét illetően - a többi intézetnél is hasonlóak a kondíciók - a kezdeti számlanyitási
díjon kívül van egy havi 150 forintos számlavezetési díj és ennyi. Ezen felül csak akkor
keletkezik az ügyfélnek költsége, ha módosítani szeretné szerződését bármilyen formában,
de itt 2.000 forintos tételekről beszélünk.
Pénzintézettől függő, de általában kétféle úgynevezett módozatot szoktak kínálni a
lakástakarékok. Az egyik módozat az inkább megtakarítási szándékú ügyfeleknek kedvez,
akik már előre tudják, hogy nem fogják felvenni a lakáskölcsön részét a szerződésnek. Itt
magasabb a kapott betéti kamat a megtakarítási idő alatt, azonban ha mégis szükség van a
lakáskölcsönre, annak is magasabb a kamata, mint a másik módozat esetében, ahol ugyan
alacsonyabb a betéti kamat, de olcsóbban is jut hozzá az ügyfél a fix forint alapú
lakáskölcsönhöz. Ez az OTP Lakástakaréknál úgy néz ki, hogy van egy FIX módozat 3%
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betéti kamattal és 6+1% (kamat + kezelési költség) hitelkamattal, és van egy OTTHON
módozat, ahol a betéti kamat csak 0,5% de a lakáskölcsön kamata is mindössze 4,5+1%
(otpbank.hu - 2015).
Érdekességképp megemlítem, amit a cégnél tapasztaltam, hogy mivel a jelenlegi
kamatkörnyezet rendkívül alacsony, ezért a FIX módozat a 3% garantált éves betéti
kamattal az OTP-nek abszolút ráfizetéses, így igyekszik az ügyfeleket és az értékesítési
partnereket egyaránt az OTTHON módozat felé terelni különböző engedményekkel és
szigorításokkal. Az OTTHON termékre rendszeresen számlanyitási díj elengedési akcióval
csábít, míg az üzletkötőinek magasabb jutalékot fizet, ha ezt a módozatot értékesítik az
ügyfelek részére.

2.3. Szerződéskötés, felhasználás
Ebben a részben ismertetem, hogy ki és milyen feltételekkel indíthat ilyen
megtakarítást, valamint azt mire, és hogyan használhatja fel, hiszen ahogy ezen fejezet
elején említettem, a lakástakarék kötött felhasználású megtakarítási forma, hiszen csak
lakáscélra fordítható az összegyűlt és igénybe vett összeg.

2.3.1. Szerződő, kedvezményezett
"Lakás-előtakarékossági

szerződést

(a

továbbiakban:

szerződés)

köthet

a

lakástakarékpénztárral:
a) természetes személy saját nevében, saját maga javára vagy teljesen, illetve korlátozottan
cselekvőképes természetes személy az általa megnevezett, a (2) bekezdésben megjelölt
természetes személy kedvezményezett javára,
b) gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, egyesület, egyházi jogi személy
és helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint
kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából,
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c) a lakásszövetkezet épületenként a tulajdonában, vagy a tagjainak közös tulajdonában
álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források
biztosítása céljából,
d) a társasház épületenként kétharmados közgyűlési határozattal a közös tulajdonukban
álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források
biztosítása céljából.
Az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: lakás-előtakarékoskodók." (Jogtár 1996. évi CXIII. törvény)
Dolgozatom során én a magánszemélyek megtakarítását vizsgálom, ezért a
lakástakarékot illetően is ezt az esetet kívánom letisztázni, tovább vinni. Egyszerűen úgy
lehet összefoglalni, hogy minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki
rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel és adóazonosító jellel, szerződő lehet.
Illetve egy új rendelet alapján, szülői hozzájárulással már 14 éves kortól szerepelhet
szerződőként egy gyermek a lakástakarék-szerződésen.
Minden lakásszámlának lehet külön kedvezményezettje is, aki a szerződő polgári
törvénykönyv szerinti egyenes ági hozzátartozója kell, hogy legyen. Konkrétan: gyermeke,
nevelt gyermeke, mostoha gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, házastársa, testvére.
Ha nincs kedvezményezett megjelölve, akkor értelemszerűen a szerződő maga a
kedvezményezett is. Az állami támogatás lehívása mindig a kedvezményezett
adóazonosítója alapján történik; szerződéskötéskor is ez alapján ellenőrzik le, hogy nincs-e
már egy másik futó lakásszámlája az illetőnek akár egy másik pénzintézetnél is.
Ez amiatt fontos, mert a havi megtakarítási összeg maximuma 20.000 forintban
került meghatározásra személyenként, ami meghatározza az állami támogatás maximális
mértékét is évi 72.000 forintban, valamint a maximálisan egyszerre felvehető szerződéses
összeget egy 10 éves futamidejű lakásszámla esetén 8.000.000 forintban. Kedvezményezett
megjelölésével azonban több lakásszámlával többszörözhető a támogatás és a felvehető
összeg, mely összevontan, egy közös lakáscélra is felhasználható.
Ha például van egy házaspár, akiknek van három gyermekük, és a családi kassza
elbír havi 100.000 Ft megtakarítást, úgy köthető egyszerre öt lakásszámla is, oly módon is,
hogy mind az öt szerződésen az apa a szerződő, ám a kedvezményezettek saját maga, a
felesége, valamint külön-külön a három gyermek. Így éves szinten 360.000 Ft állami
támogatáshoz tudnak hozzájutni, valamint a lejáratkor a lakáskölcsönnel együtt összesen
40 millió forintból tudnak gazdálkodni. Abból azért már lehet venni egy nagyobb kertes
házat.
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Korábban problémás volt a családon belül kötött szerződések együttes
felhasználása, mert kikötés volt, hogy a lakásszámlán szereplő kedvezményezettnek
tulajdon joggal kellett rendelkeznie a célingatlanban, így a kiskorú kedvezményezettek
esetén több körös randevúval és ügyintézéssel járt a GYÁM hivatal társaságában az ilyen
ügylet, azonban ezt 5 évvel ezelőtt eltörölték, és egyszerűsítették (2010. évi CLIX.
törvény), mely következtében most már egyszerűen összevontan felhasználhatóak családon
belül a szerződések. Sőt, ha teszem azt, egy anyuka végig fizet egy lakásszámlát, ám
lejáratkor úgy dönt, azt egy az egyben például fia lakására szeretné fordítani, egyetlen
nyilatkozattal szabadon megteheti azt.
Maga a szerződéskötés elég egyszerű folyamat. Pénzintézet függő, de általában egy
egyszerű A4-es nyomtatvány kitöltéséből áll, melyen meg kell adnunk személyes
adatainkat, a kötni kívánt lakásszámla típusának adatait - értem ezalatt a futamidejét, a havi
megtakarítási összegét, illetve a kamat kondícióit, úgynevezett módozatát - valamint, ha
van kedvezményezett, az ő adatait. Ezt követően be kell fizetnünk a számlanyitási díjat (ha
van), az első havi számlavezetési díjat, és magát az első havi megtakarítást. Ezzel el is
indul megtakarításunk, melyet kényelmünk szerint teljesíthetünk csekken, banki
befizetéssel, átutalással, valamint csoportos beszedési megbízással egyaránt.

2.3.2. Felhasználás
A szerződési feltételeket maradéktalanul teljesítő előtakarékoskodó a futamidő
lejártával, leghamarabb a megkötést követő 48 hónap után hozzájuthat, és felhasználhatja
szerződéses összegét.
A lakásszámlák felhasználásának lehetőségét az állami támogatás befolyásolja,
ugyanis az állami támogatás igénybevétele nélkül kötetlenül felhasználhatjuk a benne lévő
összeget, magyarul a saját betétünket illetve a rá járó betéti kamatot, azonban az állami
támogatás - valamint az opcionális lakáskölcsön - felhasználásának feltétele a lakáscélú
felhasználás.
Korábban volt lehetőség az akkori leghosszabb futamidő, a 8 éves megtakarítások
esetén a szabad felhasználásra (a lakáskölcsönt ekkor is csak lakáscélra használhattuk),
azonban a lakástakarék-koncepció lényeges módosítását jelentette, hogy 2009. június 30-a
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után kötött szerződések esetén megszűnt ez a lehetőség (Országgyűlés - 2009. LVI.
törvény).
Az állami támogatás nélkül ezen konstrukciók hozama igen elenyésző, sőt akár
negatív is lehet, ezért ezzel a lehetőséggel nem is számolok, így a módosításból
következőleg minden esetben lakáscélra kell fordítani a teljes szerződéses összeget.
"Lakáscélú felhasználásnak minősül:
a) az ügyfél
1) javára történő lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása,
építése, cseréje, valamint lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a
nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását,
továbbá lakásra, családi házra vagy tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi
lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozását," (Jogtár - 2015). Ez a
felhasználási forma lesz dolgozatom szempontjából fontos, mivel modellemben
lakásvásárlás(oka)t, mint eszközt, fogom bemutatni.
"2) tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy az 1. pontnak
megfelelő más jogcímen használatban lévő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan
bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása,
3) a tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog, vagy az 1. pontnak
megfelelő más jogcímen használatában lévő lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai
lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy már beépített terület
lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények saját
vagy önkormányzati, közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében
történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda,
áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi
fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, internetelérés),
[...]
d) az a)- c) pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől vagy
biztosítóintézettől felvett kölcsön, pénzügyi intézménytől vett pénzügyi lízing, vagy ilyen
kölcsönhöz vagy lízinghez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámla
hitel, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve
települési önkormányzat által nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltása, [...]" (Jogtár
- 2015).
Ahogy látjuk, a "csak lakáscél" azért elég nagy tárházát kínálja a lehetőségeknek.
Minden felhasználás esetén meg van adva a leigazolás módja és menete, melyeket most
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nem kívánok külön-külön részletezni, dolgozatom szempontjából most elég a
lakásvásárlással foglalkozni, melyet egyszerűen az adásvételi szerződéssel, a szerződéses
összeg lehívásának pillanatában kell igazolnunk.

2.4. Európai piac
Mielőtt belemennék a magyarországi szereplők bemutatásába, elemzésébe, vessünk
egy pillantást az országhatáron kívülre, hiszen Európában több országban is jelen van ez a
megtakarítási forma. Fontos büszkén kiemelni, hogy az összes állam közül nálunk,
Magyarországon a legmagasabb az állami támogatás mértéke, a kiemelkedő 30%-kal,
ennek ellenére sajnos (vagy nem sajnos, hiszen így van még mit dolgoznunk az ügyön) a
lakossági lefedettség tekintetében messze elmaradunk.
Magyarországon a lakosság alig 15%-a, mintegy 800.000 háztartás rendelkezik
ilyen megtakarítással, míg Ausztriában meghaladja, Németországban megközelíti az 5060%-t is ez az arány, annak ellenére, hogy ott az állami támogatás mindössze évi 2-3%
(Piac és Profit - 2014). "2015-ös adatok szerint a háztartásokra vetített lefedettség
Ausztriában 64, Németországban 37, Csehországban 41 míg Szlovákiában 25 százalékos"
(mfor.hu - 2015). Nyilván teljesen más a pénzügyi kultúra illetve a tájékozottság ezeken a
helyeken. Ott teljesen természetes, hogy amint születik egy gyermek, azonnal indítanak
neki egy lakásszámlát, melyet kezdetben gyakran a nagyszülők, később a szülők, majd
maga a gyermek fizeti, és mire elvégzi az iskolákat, meg is tudja venni belőle első saját
otthonát. Érdekességképp, Csehországban úgy van 41 százalékos lefedettség, hogy ott az
állami támogatás csupán a fele a miénknek, 15%, holott jövedelmi helyzetük egyáltalán
nem jobb, mint nálunk.
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2.5. Hazai szereplők
Igyekszünk azért felzárkózni, látszik itthon a javuló tendencia. "A lakosság 62
százaléka vallja magát öngondoskodónak – derül ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
legfrissebb felmérésből. A lakosság 59 százalékának van lakásterve. Ezen belül domináns
a lakásfelújítás 29 százalékos részesedéssel, míg 10 százalék energiacsökkentő beruházást
tervez. A megkérdezettek 48 százaléka volna képes a jelenlegi megtakarításain felül
további összegeket félretenni lakáscélra, vagy befektetésre. A kutatás szerint a 15-25 év
közötti gyermeket nevelő családok körében még magasabb, 70 százalék az öngondoskodók
aránya, ez a gyermekek életkorával és a közeledő önálló életkezdésükkel magyarázható. A
62 százalék mellett további 7 százalék azok aránya, akik bíznak a jövőben és a
lehetőségeikben. Ez a csoport tudatosan tervezi a jövőt." (Világgazdaság - 2013)
Egyre többen választják tehát ezt a megtakarítási formát, melyet jól mutat, hogy
ugyan "kissé visszaesett ütemben, de továbbra is töretlenül bővül a lakástakarékpénztárakban lévő megtakarítások állománya, amelyek ma már a lakosság
betétállományának közel 9%-át teszik ki." (Portfolio B - 2015)

(8 - A magyar lakás-takarékpénztárak hitelállománya és betétállománya - Portfolio http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/szepen_hiznak_a_magyar_lakas-takarekpenztarak.220210.html)

Jelenleg a korábban említett két szereplő mellé további kettő lépett a hazai piacra,
így ma Magyarországon négy cég szolgáltatásai közül lehet válogatni lakástakarék téren.
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Ezek az ügyfélállomány tekintetében piacvezető Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a második
helyen álló OTP Lakástakarék Zrt., a harmadik Erste Lakástakarék Zrt., valamint a nemrég
piacra lépő Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Az alábbi ábra szemlélteti
jelenlegi betétállományukat:

(7. Lakás-takarékpénztárak betétállománya - Portfolio - http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/szepen_hiznak_a_magyar_lakastakarekpenztarak.220210.html)

Hosszas válogatásnak igaz nincs sok értelme, ugyanis "a lakás-takarékpénztárak
piaca erősen szabályozott; a termékekre, árazásra és a szolgáltatás nyújtás feltételeire
részletes szabályok vonatkoznak. Valószínűleg részben a jogszabályi háttérnek köszönhető
az is, hogy a pénztárak által kínált termékek közel azonosak..." (Dr. Kováts - 17. o).
A felhasználáshoz szükséges minimális 48 és a maximális 120 hónap futamidő,
valamint a három hónap kiutalási időszak törvényileg meghatározott, továbbá a havi
betétek és az állami támogatás mértéke is, így csupán a nyújtott betéti kamatokban és
hitelkamatokban térnek el egymástól a cégek konstrukciói. A kiutalási időszak ad némi
játékteret a futamidő tekintetében, ugyanis az OTP legrövidebb futamidejű lakásszámláját
úgy időzítette, hogy 45 hónap a megtakarítási idő, ami a kötelező 3 hónap kiutalási idővel
pont 4 évre jön ki, amikor is már felhasználható a szerződéses összeg, míg például a
Fundamenta legrövidebb futamidejű terméke 49 hónap, amire még jön a 3 hónap kiutalási
idő, így leghamarabb 52 hónap alatt juthatunk pénzünkhöz. Aki tehát a leghamarabb
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szeretne a megtakarítás végére érni, az az OTP termékével ér célba. Az alábbi ábra
szemlélteti, hogyan alakulnak a kamatok a hazai szereplőknél:

(6. Hazai lakástakarékpénztárak összehasonlítása - saját ábra - adatok forrása: www. bankracio.hu)

Az ábrából is jól látszik, hogy lényeges eltérések nincsenek, illetve, ha valamelyik termék
jobban kamatozik a megtakarítási időben, ott általában a lakáskölcsön kamata drágább
kompenzálásképp, így a végeredmények hasonlóak.
Mivel az OTP berkein belül töltöttem szakmai gyakorlatomat, és az ő
lakásszámláját értékesítettem az ügyfelek részére, ezért az elkövetkezőkben annyi
részrehajlást megengedtem magamnak, hogy már csak az arra vonatkozó kondíciókkal
fogok számolni modellem során, dolgozatom hátralevő részében. Mindemellett a 6.
ábrából látható, hogy összességében az OTP-nek sikerült a legjobb számokat összehoznia a
betéti kamat oldalán, míg hitelkamat tekintetében a Fundamenta és az Erste mögött a
harmadik helyen áll.
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2.6. A lakástakarék értékelése, mint pénzügyi termék
Következzen a termék konkrét bemutatása a hozam, biztonság, likviditás alapján.
Ha eltekintünk attól, az igaz egyáltalán nem elhanyagolható ténytől, hogy a lakástakarék
csak lakáscélra fordítható, akkor minden szempontból egy rendkívül kedvező termékkel
állunk szemben.
Hozam szempontjából a futamidő függvényében, a jelentős állami támogatással és
kedvezményes számlanyitással együtt egy kiemelkedő, 14% EBKM érhető el
garantáltan, ami a jelenlegi kamatkörnyezetben óriási lehetőség, főleg hogy nincs szükség
egyszeri nagyobb összeg elhelyezésére, hanem rendszeres, havi kisebb összegeket kell
csupán megtakarítanunk, ráadásul a további előny, hogy teljesen kamatadó és EHO
mentesen juthatunk a pénzünkhöz, így még ez sem farag le nyereségünkből.
Biztonság tekintetében is kiemelkedő, hiszen szintén vonatkozik rá a betéteseket
megillető OBA garancia, mely mindig a pénzünk 100%-át biztosítja, hiszen maximális
esetben is (a 10 éves havi 20.000 forintos megtakarítás esetén) csak 2.400.000 Ft saját
betétünk, hozamokkal együtt 3.200.000 Ft pénzünk van a számlán, ami bőven alatta van az
OBA felső, 100.000 eurós határának. Az intézményi kockázat egyébként is elhanyagolható
mértékű, hiszen mind a négy piaci szereplő rendkívül tőkeerős, stabil vállalat. Ezen
túlmenően piaci kockázatnak sincs kitéve pénzünk, hiszen teljesen zárt rendszerben
működnek a lakástakarékok, a betétek egy része kihelyezésre kerül a lakáskölcsön
igénylők részére, a többi állampapírokba forgatódik, teljes állami garanciát élvezve.
Likviditás terén is szintén jó a helyzet, hiszen a szerződés bármikor módosítható, a
havi betéti összeg mértéke csökkenthető-növelhető, a futamidő szintén hosszabbíthatórövidíthető, valamint a futamidő során egy alkalommal, maximum 1 évig teljesen
szüneteltethető is mindenféle indoklás nélkül. Így ha bármilyen nem várt élethelyzet
adódik az ügyfélnél, lehetőségeivel összhangban tudja módosítani megtakarítását. Ezen
túlmenően bármikor felmondható szerződésünk, és - sok egyéb termékkel ellentétben - a
saját magunk által elhelyezett betétek mindig, teljes egészében visszajárnak, sőt az addig
jóváírt betéti kamatot is megkapjuk, mindössze az állami támogatástól esünk el, ha ezt 48
hónapon belül tesszük meg. Nincs büntető kamat, nincs csökkentett visszavásárlási érték.
Úgy gondolom mindhárom szempont mellé odatehetünk egy óriási piros pontot.
Magas hozam, beton biztonság és jó likviditás övezi ezt a terméket.
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Fejezetemet a Világgazdaság hírportál cikkéből egy idézettel szeretném zárni, mely
szerint "a lakosság viszonylag jól ismeri, a Scale felmérése szerint 48 százalék hallott már
erről a megtakarítási formáról, és 14 százalék említette lehetséges forrásként
lakásfelújításhoz vagy más lakással, házzal kapcsolatos beruházásokhoz. A lakástakarékot
a magasabb iskolai végzettségűek általában jobban kedvelik, és a legfiatalabb, valamint a
legidősebb korosztály kivételével minden korcsoportban népszerű. A válaszadók magas
pontszámot adtak a termék hozamára és biztonságosságára is." (Világgazdaság - 2013)
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3. Az OTP Lakástakarék Zrt. bemutatása

"A nyilvános piaci adatok alapján a lakás-takarékpénztárak jövedelmezőségi
mutatói jóval meghaladják a bankszektor átlagát." (Dr. Kováts - 2011 - 17. o.)
A konkrét esettanulmány levezetése előtt szeretném bemutatni bázisvállalatomat.
Ismertetem az anyavállalat, konkrétan az OTP Bank történetét, hátterét, majd az OTP
Csoport szóban forgó tagját, az OTP Lakástakarék Zrt-t, annak piaci helyzetét, végül
ismertetem a konkrét szakmai gyakorlatom otthonául szolgáló OTP Pénzügyi Pont Kft.-t
is, valamint ott végzett feladataimat, tapasztalataimat.

3.1. OTP Bank általános ismertetése
Az OTP Bankot senkinek sem kell különösebben bemutatni: Magyarország egyik
legrégebbi és egyben legnagyobb bankjáról van szó, mely európai viszonylatban is stabilan
megállja helyét tőkeerősség szempontjából.
1949. március 1-jén jött létre az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat, a mai
OTP Bank jogelődje. A bank mindenekelőtt az elmúlt másfél évtized dinamikus
átalakulásának köszönhetően mára a régió meghatározó pénzügyi szolgáltató csoportjává
fejlődött. A kezdetben csak lakossági betétgyűjtéssel és hitelnyújtással foglalkozó
pénzintézet tevékenységi köre fokozatosan bővült. A kétszintű bankrendszer kialakítását
követően 1970-től a tanácsok pénzügyeit kezelte, majd a rendszerváltás után vállalatok
számára is megkezdte szolgáltatásai nyújtását.
1990-ben alakult részvénytársasággá, amikor a nem banki tevékenységeket
leválasztva létrejöttek a leányvállalatok, mint például az OTP Lakástakarék-pénztár Zrt.,
OTP Faktoring, OTP Pénzügyi Pont Kft., továbbá lízing, alapkezelési, illetve nyugdíj-, és
egészségpénztári ágazatok, így alkotva egy teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó
univerzális bankcsoporttá. (otpbank.hu - 2015).
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3.2. OTP Lakástakarék Zrt.
"Magyarországon az OTP Bank Nyrt. neve elválaszthatatlanul összeforrt a
lakáshitelezéssel. Természetes tehát, hogy az OTP Bank Nyrt. részt kívánt venni a
lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény („Ltv.”) által biztosított új
szolgáltatási ágban is, ezért megalapította az OTP Lakástakarék Zrt.-t 1 milliárd Ft jegyzett
tőkével, 100 %-os tulajdonosi részesedéssel, részvénytársasági formában" (OTP
Lakástakarék Zrt. Kiegészítő melléklet - 2014. 11.o.).

Az OTP Lakástakarék Zrt. szakosított hitelintézet, tevékenységét alapvetően a
lakástakarékpénztárról szóló 1996. évi CXIII. törvény határozza meg. Tevékenységi köre:
lakás-előtakarékossági betétgyűjtés és kapcsolódó lakáshitelezés.
Tevékenységét 1997. június 2-án kezdte meg. Az OTP Lakástakarék Zrt. a magyar
lakástakarékpénztári piac markáns szereplője. Az OTP Lakástakarék Zrt. pozíciója az 1997. évi
megalakulás óta változatlanul szilárd, piaci részesedése stabil (OTP Lakástakarék Zrt. Kiegészítő
melléklet - 2014). Egészen 2003-ig piacvezetőként működött, amikor is fúziók

következtében kétszereplősre csökkent a piac, így az OTP és az egybeolvadt FundamentaLakáskassza Zrt. maradt versenyben az ügyfelekért. Az egyesülés következtében a
létrejövő Fundamenta átvette a piacvezető pozíciót, az akkori összes ügyfélállomány 60%ának megszerzésével, így az OTP értelemszerűen 40% piaci részesedéssel rendelkezett
(Dr. Kováts - 2011), de amekkora piacról beszélünk, kényelmesen elfértek egymás mellett.
Ez a piaci részesedési arány nagyjából azóta is megmaradt, azzal a ténnyel együtt,
hogy két további szereplővel csatlakozott a szektorhoz, melyek az Erste Lakástakarék Zrt.,
valamint a nemrég piacra lépő Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Az aktuális
piaci helyzetet lásd: 2.5. alfejezet 7. ábráján.

3.3. CAMELS elemzés
Ez az 1997 óta érvényben lévő összetett, egységes értékelési rendszer egyrészt
lehetőséget nyújthat a pénzügyi intézmények összehasonlítására, másrészt pedig az egyes
intézetek osztályzatai kapcsán tapasztalható esetleges tendenciák korai észrevételét is
elősegítheti (Borbély - 2012). A CAMELS módszer hat tényező alapján vizsgálja az adott
vállalatot, melyek a tőkemegfelelés, az eszközök minősége, a vezetés adottságai, az
eredményszintje, minősége, a likviditás valamint a piaci kockázattal szembeni
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érzékenység. A tényezők angol megfelelőinek kezdőbetűiből áll össze a CAMELS
mozaikszó: Capital adequacy, Asset quality, Management efficiency, Earnings, Liquidity
és Sensitivity to market risk (FDIC, 1996). A kapott értékeket nem osztályozom, mivel
nem áll rendelkezésemre piaci átlagérték, így az OTP 2014-es adatait a fő rivális, a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2014-es adataival vetettem össze. Fontos leszögeznünk,
hogy a Fundamenta lényegesen nagyobb cég minden téren az OTP Lakástakaréknál, mely
csak egy leányvállalata a nagy OTP Bank Nyrt-nek, így az eredmények többségében
markáns különbség mutatkozik a két cég között. Hogy melyik tényezőt illetően mit
vizsgálunk, és az OTP Lakástakarék Zrt. esetén milyen számokat kaptam, azt kifejtem az
alfejezetek során. A mutatószámok számítási módját a dolgozatom végén található 1.
számú mellékletben ismertetem.

3.3.1. Tőkemegfelelés (C)
"A tőkemegfelelés elemzése megmutatja, hogy az egyes tőkeelemeknek milyen a
volatilitása, illetve milyen mértékben fedezik a kockázattal súlyozott eszközök értékét. A
komponens vizsgálata folyamán többféle olyan módszer áll rendelkezésre, amelyek
elősegítik a bekövetkezett változások helyes értékelését. Első lépésként érdemes az intézet
forrásait, azon belül is kifejezetten saját tőkéjének értékét, arányát, valamint felépítését
elemezni." (Borbély - 2012. 5.o.)
Az OTP Lakástakarék tőkeerősségi mutatója, melyet a szavatoló tőke és a
kockázatokkal korrigált mérlegfőösszeg hányadosaként kapunk 2,26%, mely kevesebb
mint a fele a Fundamenta 5,61%-nak. Ez rendkívül alacsony érték, mely azzal a ténnyel
magyarázható, hogy a lakás-takarékpénztárak, elsődlegesen az ügyfelek betétjeinek
gyűjtésével foglalkoznak, így a mérlegfőösszeg óriási részét, konkrétan 93%-át ez a
betétállomány teszi ki, melyhez mérten a cég saját tőkéje eltörpül.
A hitel-betét aránymutatónál óriási különbséget tapasztalhatunk, hiszen míg a
Fundamentánál 1:2, pontosan 49,11% ez az érték, ami 177 milliárd kihelyezett hitel és 361
milliárd gyűjtött betétállományból adódik, az OTP Lakástakarék esetén ez csupán 2,22%
235 milliárdos betétállomány, de mindössze 5,2 milliárd kihelyezett hitelből kifolyólag. Ez
azért van, mert a Fundamenta nagy intenzitással helyez ki áthidaló, azonnali áthidaló
kölcsönöket, míg az OTP Lakástakarék az ilyen igények esetén az anyabankhoz irányítja
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ügyfeleit hitelfelvételre, nem kíván önmaga konkurenciája lenni. Az áthidaló kölcsön a
lakás-takarékpénztárak hitelnyújtási lehetősége, mely során a szerződéses összeget az
ügyfelek a kötelező minimális futamidő lejárta előtt megkaphatják kamatfelárért cserébe.
Azonnali áthidaló hitelre már a 0. évtől, áthidaló hitelre a második évtől van lehetősége az
ügyfelektől. Ezen hitelek kamatai azonban jelenleg magasabbak a normál piaci banki
hitelek kamatainál, így nem igazán éri meg az ügyfeleknek (otpbank.hu).
A Fundamenta lényegesen magasabb mérleg szerinti eredményt tudott elérni a
tavalyi évben, így tőkeakkumulációs mutatója jócskán meghaladja az OTP-ét, konkrétan
18,74% az 1,12%-kal szemben.
A tőkefedezeti mutató éppen a kevés hitelezés miatt az OTP-nél kedvezőbb,
hiszen minősített hitelei alig érik el a 15 millió forintot szemben a Fundamenta 1,1
milliárdjával, amit a szavatoló tőkére vetítve 4,92%-ot kapunk, míg az OTP értéke 0,26%.

3.3.2. Eszköz minőség (A)
Eszköz minőség esetén a legrelevánsabb kérdés a hitel portfólió minősége, melyen
belül megvizsgáljuk, mekkora része minősített, tehát nem problémamentes a kint lévő
hitelállománynak, azon belül mennyi a külön figyelendő, az átlag alatti, a kétes és a rossz
kategóriájú. E téren mindkét cég jól áll 1% alatti értékkel: Fundamenta 0,62%, OTP
0,29%. Ez az eredmény a zárt hitelezési rendszernek és a lakástakarékokra vonatkozó
szigorú szabályozásnak köszönhető.

3.3.3. Vezetőség (M)
Ennél a résznél olyan értékekre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen arányban vannak
egymással a bevételek és személyi jellegű kiadások. Milyen magasak a működési
költségek, mennyire hatékony a dolgozói állomány. A Fundamenta 104 fővel dolgozik az
átlagos statisztikai létszáma alapján, míg az OTP Lakástakarék mindössze 37-tel.
Első releváns mutatónk a létszámhatékonyság, melynél azt számoltam ki, hogy
egy dolgozóra osztva mennyi ügyfélbetét jut. Ez a Fundamenta esetén 3,47 milliárd, az
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OTP-nél 6,35 milliárd betett forint dolgozónként, amiből arra következtethetünk, hogy
az OTP hatékonyabban végzi az ügyfélszerzés dolgát, ugyanakkor ez visszavezethető arra,
hogy az OTP lakásszámláit a bank teljes fiókhálózata is értékesíti, nagy mértékben
hozzájárulva a betétállomány gyarapodásához, melynek dolgozói létszáma nem szerepel
ebben a statisztikában, igaz a Fundamenta személyi bankár hálózata sem.
Összevetettem még az éves bruttó bevételt az általános igazgatási költségekkel,
mely a Fundamenta esetén 386%, az OTP-nél 566%, mely megint csak azt sejteti, hogy az
OTP költséghatékonyabban működik.
Ezeken túlmenően elmondható, hogy mindkét cég jól szabályozott, mérlegtételeket
befolyásoló menedzsmenti hibák nagyon ritkán fordulnak elő kiegészítő mellékleteik
alapján.

3.3.4. Jövedelmezőség (E)
Itt a különböző eredménytípusokat, azok forrását és minőségét figyeljük meg,
valamint viszonyítjuk őket a költségekhez.
Az eszközarányos jövedelmezőség (ROA) esetén, ahol az adózás előtti eredményt
vetítjük az összes eszközre 0.66%-ot kapunk az OTP-nél, míg a Fundamentánál 2.4% ez
az érték, mely azt mutatja, hogy mindkét cég magas hozamot ér el eszközei
működtetésével.
A tőkearányos jövedelmezőségnél már egészen más az arány, hiszen itt a saját
tőkére vetítjük adózás előtti eredményünket, itt az OTP 28,19%-a áll szemben a
Fundamenta 42,86%-os értékével.
Érdemes

megemlítenünk

a

kamatjövedelmezőségi

mutatót,

melyet

a

kamatkülönbözet és a kapott kamatok hányadosából kapunk. Az OTP-nél 55,94%, a
Fundamentánál 75,56% ez az érték. A cégek tevékenységét jól prezentálja a kamatjellegű
bevételek aránya az összes bevételhez képest, mely az OTP esetén 81,32%. A kapott
jutalék- és díjbevételek összesen 2 milliárd forintot tettek ki, melyből 834 millió a befolyt
számlanyitási díjak, 771 millió a számlavezetési díjak voltak.
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3.3.5. Likviditás (L)
Likviditás terén megvizsgáljuk, hogy milyen rövid távon, minimális veszteséggel
értékesíthető

eszközökkel

rendelkezik

a cég, milyen a finanszírozási

forrásai

diverzifikáltsága, milyen a rövid lejáratú források szintje.
Az első likviditási mutató esetén azt számoltam ki, hogy az összes eszközön belül
mennyi a likvid eszközök aránya. Mindkét cég esetén 0,03%-ot kaptunk mely alacsony
érték, de azzal magyarázható, hogy a lakástakarékok a beáramló pénzeket egyből forgatási
és befektetési célú értékpapírokba helyezik.
A második likviditási mutató értéke az OTP-nek (melyben a likvid eszközök és
éven belüli követelések összegét osztottam az éven belüli kötelezettségekkel) 0.8, mely azt
jelenti, hogy egy esetleges csőd esetén nem tudna eleget tenni a vállalat kötelezettségei
kielégítésének maradéktalanul. Nyilván mint lakás-takarékpénztár, teljesen máshogy kell
ezt értelmeznünk, mint például egy kereskedelemmel foglalkozó kis kft-nél.
Számoltam még betétfedezeti mutatót, ahol az ügyfélhitelek mennyiségét
vetítettem az ügyfélbetétekre. A Fundamenta értéke 121,13%, tehát jól látszik az aktív
hitelezési tevékenység, míg az OTP-é csak 52,58% a korábbiakban már ismertetett
okokból kifolyólag.

3.3.6. Piaci kockázatra való érzékenység (S)
Piaci kockázat esetén, mivel a cégek nem folytatnak ügyleteket más devizanemben,
így csak kamat- és árkockázattal kell számolnunk.
Kamatkockázat terén megvizsgáltam, hogy a fix kamatozású eszközök fedezik-e a
fix kamatozású forrásokat. Mivel tevékenységükből kifolyólag alacsony saját tőkével,
hátrasorolt kötelezettséggel és céltartalékkal rendelkeznek fix forrásként, és a forgatási
valamint

befektetési

célú

értékpapírok

mennyisége

sok,

ezért

nagyon

magas

mutatószámértékeket kaptunk: az OTP-nél 785%, a Fundamentánál 415.734.515%.
Árkockázatot illetően a cégek nem rendelkeznek jelentős vagyoni érdekeltségekkel
a mérlegfőösszeghez mérten, ezért viszonylag alacsony 0,11% (Fundamenta) és 0,02%
(OTP) értékeket kaptam.
Elmondható tehát, hogy működésükre a piaci kockázatnak nincs nagy hatása.
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3.4. Konkrét környezet, szakmai gyakorlati feladatom ismertetése
Szakmai gyakorlatomat az OTP Pénzügyi Pont Kft-nél töltöttem, mely az OTP
Csoport tagja, az OTP Lakástakarék Zrt. leányvállalata, mely annak termékeit hivatott
értékesíteni ügynöki hálózat üzemeltetése által.
Ez a kft. 2012-ben alapult abból az indíttatásból, hogy bár az OTP rendelkezik az
ország legnagyobb fiókhálózatával, az új ügyfelek mégsem jönnek be olyan nagy számmal
maguktól, hogy "jó napot kívánok, szeretnék lakástakarékot kötni", ezért számos külsős
partnercéggel dolgozott együtt, hogy lépést tartson a Fundamenta személyi bankár
hálózatával. Ezek főleg többes ügynöki cégek voltak, akiknek a termék palettán az OTP
lakásszámla egy volt a sok közül, ezért ez nem volt elég direkt és elég hatékony a banknak,
valamint gyakran volt összetűzés rossz minőségű közvetített állomány vagy éppen
indokolatlanul magasabb jutalék elvárások miatt, így 2012-ben úgy döntött, létrehozza a
saját direkt értékesítési hálózatát, hogy elébe menjen az ügyfeleknek.
Kezdetben ingatlanpont néven indult, és - mint neve elárulja - ingatlan adás-vétel
volt a fő profilja, mely mellett csak kisebb vehemenciával foglalkozott a lakáshitelezéssel
és lakástakarékkal, ezért 2013. elején kivált belőle az elsődlegesen pénzügyekkel
foglalkozó csapat, megalkotva az új céget, az OTP Pénzügyi Pont Kft-t. (Koós Péter - OTP
Pénzügyi Pont - Területi igazgató)
Azóta a cég dinamikusan fejlődik mind teljesítmény, mind létszám terén. Jelenleg
országszerte körülbelül 500 értékesítő dolgozik ebben a hálózatban, mely régiókra, azon
belül megyékre van osztva. Én az Északkelet-Magyarország régióhoz, - röviden ÉKMR tartoztam, mely magában foglalja Hajdú, Szabolcs, Nógrád, Heves és Borsod megyét. Ezen
belül Borsod megye, Miskolc volt a területem.
Minden régiónak van egy igazgatója, ami a mi esetünkben dr. Hornyák Orsolya,
valamint a régión belül minden megyének van egy-egy területi igazgatója, ami Borsod
megyét illetően Koós Péter, aki szakmai gyakorlatom és szakdolgozatom kapcsán a külső
konzulensem volt. A területi igazgatók alatt üzleti vezetői csoportok működnek, és ezeken
a csoportokon belül működnek az értékesítők. Minden pozíciónak megvan a maga feladata,
és a rászabott teljesítmény elvárás, melyeket eddig minden évben túlteljesített a vállalat.
Én pozíciómat illetően üzleti vezetőként kapcsolódtam be ebbe a rendszerbe, de a
tevékenységeim nagy részét - a szakmai gyakorlati időmben is - értékesítési feladatok
teszik ki, melyek az alábbiak voltak: potenciális ügyfelekből álló címlista összeállítása,
telefonon való megkeresése, időpont egyeztetése a személyes találkozóra, majd a konkrét
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értékesítési tárgyalás lefolytatása. A tárgyalások során kérdésekkel kiderítettem az ügyfél
igényeit, - vagy ha nem érett még meg benne a konkrét igény magától, akkor segítettünk a
lángot fellobbantani - majd bemutattuk termékünket, az OTP lakásszámlát, és kölcsönös
szimpátia és egyetértés esetén meg is kötöttük a szerződést, kitöltöttük a nyomtatványokat,
melyeket

továbbítottam

a területileg illetékes

OTP

bankfiókba.

A közvetített

szerződésekért cserébe jutalékban részesültem.
Élvezettel végeztem munkámat, szerettem megmutatni az embereknek ezt a remek
lehetőséget, mely a lakásszámlában rejlik, s mégis számtalan ember sétál el mellette.
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4. Esettanulmány a vagyonépítésről

Ebben a fejezetben levezetem és ismertetem a dolgozatom alaptémájára vonatkozó
esettanulmányt, mely maga a vagyonépítés. Arra keresem a választ, hogy azonos összeggel
és futamidővel mekkora vagyon, mekkora hozam érhető el a különböző pénzügyi termékek
kihasználásával.
Minden pénzügyi ABC azzal a tétellel kezdődik, hogy fontos a pénzünk
diverzifikálása, ezért a legjobb eredmény a különböző termékek kombinációjával kapható,
most azonban arra vagyok kíváncsi, hogy önmagában egy-egy termékkel mire lehet jutni.
Alapkérdésem felvetésének egyik mozgató rúgója volt az is, hogy amint a
bevezetésben említettem, lassan nyolcadik éve dolgozom pénzügyi tanácsadás területen,
ahol gyakran tapasztalom, hogy minden cég - és annak minden képviselője, értékesítője megszállottan állítja, hogy az ő terméke a legjobb a piacon, és hogy egy unit-linked
megtakarítással sokkal jobban jár az ügyfél, mint egy "értelmetlen lakástakarékkal".
Kalkulációmat nehezíti, hogy több termék esetén nem tudok fix, garantált
hozamokkal számolni, így csak becslésekkel élhetek, melyeket a korábbi évek, és a
jelenleg elérhető hozamok átlagolásával kapok meg.
Az alap paraméterek, melyekkel számolok: havi 40.000 Ft, azaz évi 480.000 Ft
megtakarítás, és egy hosszú távúnak mondható, 20 éves futamidő. Modellemben a
jegybanki alapkamatot a jelenlegi 1,35%-ot konstansnak vettem erre az időszakra melynek tudom, nem sok realitása van a jövőre nézve - ezen kívül, az igazságosság miatt
az inflációt is a jelenleg hivatalos 0%-nak vettem. Ezeken túlmenően igyekeztem minden
tételt belekalkulálni számításaimba.
Az első fejezetben található felsorolásból az összehasonlítások során az ingatlan és
az aktív vagyonkezelés ki fog maradni, ugyanis ahhoz nem elég havi 40.000 Ft, de még
egyben évi 480.000 sem, továbbá a készpénzt is értelmetlen lenne számításokkal elemezni,
így összesen négy terméket veszek górcső alá, melyek a banki lekötés, a nemesfém, a
unit-linked termék és a lakás-takarékpénztár. Lássuk hát a medvét...
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4.1. Banki lekötés
Igaz kevés ember használja hosszú távú, 20 éves megtakarításra az egyszerű banki
lekötéseket, a teljesség kedvéért erre is végzek számítást. Fontos megjegyezni, hogy a
banki kamatok kéz a kézben járnak a jegybanki alapkamattal, amit konstansnak vettem,
ezért a modellemben szereplő banki lekötés kamatát szintén nem változtattam a futamidő
alatt. Mivel a havi megtakarításra nem nagyon van lehetőség e termék esetén, valamint
nem is lenne túl gazdaságos ügyfél szempontból, ezért úgy vettem, hogy minden évben egy
összegben kötjük le a 12 havi 40.000, azaz 480.000 forintunkat a lehető legkedvezőbb
feltételekkel, és a kamatadó elkerülése érdekében minden évben TBSZ számlát is
indítottam megtakarításom mellé. Így az első évben 480.000 forintot 20 évre, a
másodikban 19 évre - és így tovább - kötöttem le. Kamatok terén a Gránit Bank évi 3%-os
ajánlatával számoltam (granitbank.hu - 2015), melyet az első helyen hozott ki a
Bankmonitor összehasonlítása (bankmonitor.hu - 2015).
Eredmény (1. számítás melléklet):


20 év alatt összesen saját betét: 9.600.000 Ft



futamidő végén felhasználható egyenleg: 13.284.713 Ft



nyereség: 3.684.713 Ft

Összességében tehát egy magas biztonság, és kielégítő likviditás mellett egy elég alacsony,
a 20 év alatt 38%-os, évi 1,64%-os nyereségre tudunk szert tenni, nulla induló és alacsony
futamidő közbeni költségekkel. A 38% és 1,64% úgy értelmezendő, hogy ha a teljes
9.600.000 Ft betétünket egyszerre helyeztük volna el az elején, és azt hagyjuk 20 éven át
kamatozni, akkor a 20 év alatt összesen 38%-kal gyarapodna pénzünk, és ez kamatos
kamattal számolva 1,64% éves kamatnak felel meg.
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4.2. Nemesfém, műkincs
Ezen belül egy arany alapú megtakarítást vettem figyelembe, mely a kategórián
belül a legnagyobb népszerűségnek örvend, hiszen az arannyal, mint nemesfémmel
folyamatosan kereskednek a világ tőzsdéin, ezért árfolyama folyamatosan változik,
azonban hosszú távon egyértelműen emelkedő tendenciát mutat. Összevetettem az 1995-ös
árat a mostani, 2015-össel, és ezzel kalkuláltam a jövőre nézve. 20 évvel ezelőtt az
unciánkénti ára az aranynak 385 USD volt, jelenleg 1270 USA dolláron áll az árfolyam
(USGS - 2015). Ez tehát a 20 év alatt összesen 230%-os hozam, ami évi 6,5%-os
hozamnak felel meg a kamatos kamat elvén, ami igencsak figyelemre méltó.
Banki lekötéses példám mintájára kiszámoltam, hogy ha minden évben 480.000
forintért aranyat vásárolok, ahhoz hogy megkapjam a szumma 230%-ot, minden évben
10,38% áremelkedésre van szükségem, és így kapom az alábbi számokat:
Eredmény (2. számítás melléklet):


20 év alatt összesen saját betét: 9.600.000 Ft



futamidő végén felhasználható egyenleg: 31.686.763 Ft



nyereség: 22.086.763 Ft



Szummázva kapunk egy 230%-os hozamot a 20 évre, ami évi 6,5%-os hozamnak
felelne meg, ha teljes betétünket egy összegben helyeznénk el a futamidő elején

Végeredményül egy magas biztonság és jó likviditás mellett egy rendkívül vonzó,
összességében 20 év alatt 230%-os hozamot tudunk realizálni elméletileg, ami
visszaosztva évi 6,5%-ot jelent a teljes befizetésre, ám annak az esélye, hogy az arany
árfolyama az elkövetkező 20 évben is stabilan olyan mértékben fog emelkedni, mint az
előző 20 évben (több, mint évi 10%-kal), nagyjából annyi, minthogy a banki lekötési
modell esetén a jegybanki alapkamat változatlan marad ez idő alatt. A kiemelkedő
eredményt csökkenti az őriztetés költsége - ha konkrét fizikai aranyról van szó - illetve, ha
otthon tartjuk, akkor lényegesen megnő a kockázat, valamint szintén csökkentő tétel
minden vásárláskor a fizetendő ázsió, mely éves szinten nagyjából 1-2%-ra tehető.
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4.3. Unit-linked megtakarítás
Unit-linked megtakarítások terén rendkívül széles a paletta. Számos szolgáltató
kínálja termékét különböző konstrukciókba csomagolva. Jó kondíciókkal van lehetőség
nyugdíj biztosítási számlát indítani, melynek hozamát az éves szinten 20% SZJA
adójóváírás is hizlalja, így remek lehetőségnek tűnik, azonban ehhez csak 65 éves
korunkban férhetünk hozzá leghamarabb. Ennek ellenére úgy voltam vele, hogy ha a
lakástakaréknál a 30% állami támogatással számolunk, úgy fair, ha itteni számításomba is
beleveszem ezt az éves szinten 20 százalék pluszt.
Mint azt az 1.6. fejezetben kifejtettem ezekkel a termékekkel kapcsolatban az a
probléma, hogy elég magas költséggel működnek, amik garantáltak, viszont épkézláb
hozamot csak ígérni tudnak, és a mostani kamatkörnyezetben, ha egy vállalat stabilan évi
5-6%-ot tud hozni, az már összeteheti a két kezét. Megvizsgáltam a jelenlegi hozamokat a
biztonságos kiegyensúlyozott vegyes alapoktól, a részvényalapokon át, az abszolút hozamú
alapokig, és végül a modellünkhöz leginkább passzoló, hosszú kötvényalapok közül
választottam ki az egyik legjobbat, mely az Aegon Belföldi Kötvény alapja. Ez éves
szinten 7,3% hozamot produkál (Haszon Magazin - 2015); ezzel végeztem el számításaim.
A TKM mutatója 4% körül alakul éves szinten, mely tartalmazza az életbiztosítás
költségeit, a tranzakciók díjait, az üzletkötő jutalékát és egyéb, például számlavezetési
költségeket. Ez az összeg mindig az aktuális évi befizetésből jön le, ezért hibás volna a
hozamot nettósítani vele (7,3 - 4 = 3,3%), helyette az éves betétet korrigáltam ezzel a 4%
mínusszal, így kaptam az alábbi eredményt:
Eredmény (3. számítás melléklet):


20 év alatt összesen saját betét: 9.600.000 Ft



futamidő végén felhasználható egyenleg: 24.850.512 Ft



nyereség: 15.250.512 Ft



Szummázva kapunk egy 159%-os hozamot a 20 évre, ami visszaosztva évi 4,87%os nyereségnek felelne meg, ha betétünket egy összegben helyeztük volna el

Elmondható tehát, hogy így az adójóváírással kiegészítve a jegybanki alapkamattól
magasabb, közel évi 5% hozamot tudunk elérni, ami mellé ráadásul biztosítási szolgáltatást
is kapunk. Likviditását illetően azonban rendkívül rossz a helyzet, hiszen 65 éves korunk
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előtt, ha meg akarjuk szüntetni számlánkat, vagy ki akarunk venni belőle pénzt, bukjuk az
adójóváírást, ráadásul büntető kamattal együtt kell visszafizetnünk azt, így mindenképpen
ráfizetéses lenne a történet.

4.4. Lakástakarékpénztár
Elérkeztünk dolgozatom csúcspontjához, amikor ismertetem a lakástakarékban rejlő
lehetőségeket. Itt is ugyan azokkal a feltételekkel számoltam, azaz havi 40.000 Ft
megtakarítással, mely alatt feltételezzük, hogy ügyfelünknek van legalább egy egyenes ági
hozzátartozója - kezdetekben -, valamint 20 év futamidővel, amit több rövidebb
megtakarítási idejű lakástakarék felhasználásával és újrakötésével fogunk kitölteni, majd a
20. év után összegzünk.
Ennél a modellnél nem tudom úgy felírni a kalkulációt, mint a korábbiak esetében,
ahol egy egyszerű táblázattal kiszámoltam, hogy egy év alatt félreteszünk 480 ezret, arra
kapunk valamennyi kamatot, és így 20 év alatt összegyűlik "x" összeg, ezért itt
szakaszokra bontva fogom végigvezetni a folyamatot. A dolog esszenciája, hogy mindig a
lejáró lakásszámlákban lévő összeget ingatlan vásárlásra fordítom, és a vásárolt ingatlant
kiadom albérletbe, ezért munkám megírása közben több ingatlanos szakemberrel is
egyeztettem a piacról, az árakról, mind vásárlás, mind albérlet terén. Modellemet miskolci
körülményekre vetítettem le, mely kézenfekvő volt, mivel én is itt élek, itt folytattam
szakmai gyakorlatomat, valamint az ingatlanos barátom is itt jártas a dolgokban, továbbá
kedvező a helyzet megtakarításunk szempontjából is, hiszen rendkívül olcsón lehet még
mindig ingatlant venni városunkban - főleg az Avas környéki panel lakásokra gondolok -,
nem tapasztalható még nálunk az a válságot követő árfelfutás, ami Budapesten vagy az
észak-dunántúli városokban zajlik, ugyanakkor magas a kereslet albérlet vonatkozásában
nálunk, egyrészt a közelben lévő gyáraknak, új munkahelyeknek, másrészt a Miskolci
Egyetemnek köszönhetően, ezért folyamatosan, és - a tulajdonos számára - jó áron lehet
kiadni ezeket az ingatlanokat. Ennél a modellnél sem számoltam inflációval, nem
kalkuláltam bele az ingatlanok árnövekedését, ami egyrészről torzítja a képet, hiszen a 20
év alatt egyre többet érnek a már korábban vásárolt ingatlanok, azonban éppen ezért
nekünk is egyre többet kellene értük fizetnünk a hozzájutáskor, ugyanakkor egyre

41

drágábban tudnánk kiadni albérletbe ezeket, így az egyensúly és a letisztultság érdekében
az aktuális piaci árakkal számoltam az egész modell futamidejére vetítve.
A lakásszámlákat illetően, mint már említettem, az OTP Lakástakarék Zrt.
termékeit, azok kondícióit használtam fel, melyek forrása a következő címen érhető el:
https://www.otpbank.hu/lakastakarek/kalkulatorok - így a későbbiekben nem kívánom
külön-külön meghivatkozni ezeket. Ugyanígy az ingatlanokkal kapcsolatos információkat
sem kívánom egyesével meghivatkozni, azokat Kovács Péter független ingatlanszakértő
bocsájtotta rendelkezésemre.
Következzen a levezetés a konkrét számokkal. Dolgozatom végén, a 4. számítási
melléklet tartalmazza a levezetés folyamatábráját.

4.4.1. Első szakasz
A kiindulási helyzetünk a következő: a minden modell esetén felhasználható, havi
40.000 forinttal elindítunk kettő darab, havi 20.000 forintos, 4 éves futamidejű - pontosan
45 + 3 hónapos - lakásszámlát, melyet jelenleg az OTP-nél teljesen díjmentesen tehetünk
meg, nem kell kifizetnünk az 1% számlanyitási díjat, így esetünkben kétszer 28.000
forintot spórolunk meg. A két darab szerződés elindításához szükséges, hogy
rendelkezzünk magunkon kívül plusz egy Ptk. szerinti egyenes ági hozzátartozóval, akinek
szabad az adószáma az állami támogatás szempontjából. Egy ilyen lakástakarék
szerződéses összege (lásd. 2.2.) 2,8 millió forint, mely összetevődik a 45 hónapon át
félretett 20.000 forintokból, ami 900.000 Ft, plusz a rá kapott 4 x 72.000 Ft állami
támogatásból, a 0.5% éves betéti kamatból, valamint a futamidő végén igényelhető 1,6
millió forint lakáskölcsönből; így kapjuk meg a felvehető 2.800.000 forintot, mely a két
számla esetén együttesen 5.600.000 Ft a 4. év végén. Ebből az összegből vásárolunk kettő
darab hasonló ingatlant, 2,5-3millió forint körüli értékben ingatlanonként. "Az Avasi
lakótelepen számos másfél szobás, 30-35m2-es panellakást kínálnak ilyen áron" (Kovács
Péter - 2015), mely információ megerősítése érdekében rákerestem különböző ingatlanos
portálon is, és az ingatlan.com oldalt böngészve meggyőződtem, hogy valóban kapható
ilyen áron lakás itt Miskolcon (ingatlan.com - 2015).
Mivel a lakástakarék lakáskölcsön oldalát is felvettük, ezért arra számlánként
28.000 forintot kell még fizetnünk 68 hónapon keresztül, így kiadjuk a vásárolt
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ingatlanjainkat albérletbe. Mindent szeretnék teljesen hivatalosan, legálisan szerepeltetni a
modellben, ezért az albérleti díjakkal is adózott, nettó formában számoltam. "A jövedelem
megállapítása a magánszemély döntése alapján 10 százalék költséghányad alkalmazásával,
vagy tételes költségelszámolással történik. Bevételnek minősül a bérlő által fizetett bérleti
díj, és az általa megtérített közüzemi díjak összessége. A 10 százalék költséghányad
alkalmazása azt jelenti, hogy a bevétel 90 százaléka után kell megfizetni a személyi
jövedelemadót." (Napi.hu - 2015) A jövedelemadó 16%. A havi befolyt albérleti díj 90%-a
után kell megfizetnünk 16% személyi jövedelemadót, így megmarad számunkra a kapott
díj 85,6 százaléka (díj - díj*0,9*0,16).
Ahhoz, hogy számunkra ne okozzon plusz kiadást a lakáskölcsön törlesztése,
mindkét ingatlant legalább 33.000 Ft + rezsi költségért kell kiadnunk albérletbe. Ha ennél
többért adjuk ki, az már csak tiszta hasznot termel. Megkérdeztem Kovács Pétert az
albérleti díjakról, és a kereslet iránti tapasztalatairól, valamint szintén megnéztem az
ingatlan.com adatbázisát, és meggyőződtem róla, hogy az esetünkben szóban forgó
ingatlanokat sikeresen ki tudjuk adni 35.000Ft + rezsiköltségért folyamatosan
(ingatlan.com - 2). Modellemben az egyszerűség kedvéért havi 33.000 forinttal számoltam,
így az albérleti díj teljes mértékben kiegyenlíti a lakásszámlánk hitel oldalát. Óriási előnye
a lakástakaréknak, hogy minden benne szereplő összeg fix, és megváltoztathatatlan, így a
lakáskölcsön havi törlesztő részletei is, mellyel könnyedén és biztonságosan lehet előre
kalkulálni. A szerződés megkötésének, annak aláírásának időpontjában forintra pontosan
meg tudom mondani, hogy mennyit kell majd akár 10 év múlva is fizetnem, így nem kell
sem árfolyam, sem kamatkockázattal számolnom.

4.4.2. Második szakasz
A lakáskölcsön futamideje 68 hónap, mint azt már említettem, ezért az albérleti
díjból befolyt összegek ez idő alatt ezt fedezik, azonban ebben a szakaszban már nem jár
nekem az állami támogatás ezek után a szerződések után, így a 4 év lejártát és az
ingatlanok megvásárlását követően, felszabadulnak az eddig foglalt adószámok, így meg
tudunk nyitni újból két lakásszámlát a havi 40.000 Ft megtakarításunkkal. Ezeket, hogy
modellem minél letisztultabb legyen, összehangolom az előző számlák lakáskölcsön
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oldalának lejáratával, ezért 5 évre, pontosabban 57 + 3 hónapra nyitom, szintén 20-20.000
forinttal.
Ezeknek a megtakarításoknak a szerződéses összege értelemszerűen magasabb,
számlánként 3.600.000 Ft, így összesen 7.200.000 forinttal tudok gazdálkodni. Ebből
modellemben úgy döntöttem, hogy szintén kettő darab, de már értékesebb - például egy 4
és egy 3,2 millió forintos - ingatlant vásárolok, melyeket magasabb albérleti díjért fogok
tudni kiadni. Szintén felvettük a teljes szerződéses összeget, így számolnunk kell a
törlesztéssel. Ezeknek a számláknak a lakáskölcsön oldala 82 hónapig tart, törlesztő
részletük 30-30.000 forint havonta. Ezt a két új ingatlant Kovács Péter ingatlanosunk
megerősítésével már nyugodt szívvel kiadhatjuk 50-50.000 forint + rezsi áron, mely
adózást követően 43.000 Ft marad lakásonként, tehát összesen 86.000 Ft havi bevétel.
Ezt az összeget azonban nem az újonnan felvett lakáskölcsön törlesztésére
fordítjuk, hiszen a lakáskölcsön havi 2 x 30.000 Ft törlesztő részletét fedezni tudjuk az első
szakaszban vásárolt két lakás albérletéből származó bevételéből, mivel az előző
lakáskölcsönünk ekkorra már lejárt, így ez az összeg felszabadul. A teljes lefedés
érdekében az addig 33-33.000 forintért hasznosított ingatlanok albérleti díját megemeljük
35-35.000 forintra, így kiüti az új számláink hiteltörlesztésének egészét.
A két új ingatlanból származó bevétel teljes egészét be tudjuk forgatni újabb
lakástakarékokba, és itt kezd a dolog pikánssá válni.

4.4.3. Harmadik szakasz
A modell további szakaszainak profit maximalizálásának egyetlen szűk
keresztmetszete, hogy van-e elég közeli hozzátartozónk, ezért ez az üzleti koncepció
erősen motiválja a családokat a gyermekvállalásra is, ami főleg előnyös tekintve a magyar
népességszám rohamos csökkenését.
A harmadik szakasznál ott tartunk, hogy lejárt már a másodszorra kötött kettő darab
lakásszámlánk is, van négy ingatlanunk, melyből a korábban vásárolt kettő albérleti díjai
fedezik a másodjára lejárt számlák lakáskölcsön oldalát, és van két újonnan vásárolt
ingatlanunk, melyek albérleti díjából adózás után megmarad havonta 86.000 Ft, valamint
felszabadultak megint az eredeti adószámaink, így fel tudjuk használni a kiindulási
helyzetben szereplő havi 40.000 Ft saját megtakarításunkat, plusz beforgatunk a 86.000
44

forintból az egyszerűbb számolás érdekében 80.000 forintot. Összeszedve négy új
családtagot, tudunk összesen 6 új lakásszámlát indítani a tizenegyedik évben. A le nem
kötött, havi 6.000, összesen 360.000 forintot egybe hozzáadtam a végösszeghez.
Ugyanúgy 5 éves, havi 20.000 forintos szerződéseket indítunk, mint a második
szakaszban, melyek végösszege 3.600.000 Ft, így összesen 21,6 millióból tudunk
gazdálkodni lejáratkor. Ebből az összegből vásárolunk számlánként egy-egy ingatlant,
tehát darabonként 3,6 millió forintért, melyeket szintén 50-50.000 Ft + rezsi áron ki tudunk
adni, melyből adózás után ugyanúgy 43.000 Ft marad meg tisztán.
Megint felvettük a teljes szerződéses összeget hitellel együtt. A számlák
lakáskölcsön-oldal törlesztése összesen havonta 186.000 forintot emészt fel, de az albérlet
kiadásból származik nettóban 258.000 Ft bevételünk. Ebből ezt fedezni tudjuk, és marad
még pluszban 72.000 Ft havi hasznunk, ráadásul eddigre lejártak a lakásszámlák
megtakarítási oldalai, így felszabadultak a második szakaszban vásárolt ingatlanok
bevételei - melyekből fizetésre került 4db lakástakarék -, így további 86.000 Ft áll
rendelkezésünkre. Összesen van 158.000 Ft havi plusz bevételünk.

4.4.4. Negyedik szakasz
Összegezzük, hogy akkor eddig hogyan is állunk, a 16. év elején: rendelkezünk
kettő kisebb ingatlannal, melyeket még az első szakaszban vettünk, melyek albérleti díjai
fedezték a saját, illetve második szakaszban vett ingatlanok lakáskölcsön oldalát, mely 2
évvel átnyúlik ebbe, a negyedik szakaszunkba, azonban utána felszabadul, és még 3 évig
tiszta hasznot termel, összesen 2db x 36 hó x 30.000Ft, tehát összesen 1.080.000 forintot.
Ezek mellett van a második szakaszban vásárolt két értékesebb ingatlan, melyek
albérleti díjai felszabadultak a harmadik szakasz végére, így teljes egészében
rendelkezésünkre állnak (86.000Ft/hó), valamint megvannak a harmadik szakaszban
vásárolt ingatlanok - összesen 6 db - melyek albérleti díjai egy része a saját
lakáskölcsönüket fedezik (186.000Ft/hó), egy részük pedig rendelkezésünkre állnak a
negyedik szakaszra (72.000Ft/hó).
Ezeken túlmenően rendelkezésünkre áll a kezdetektől jelen lévő, havi 40.000 Ft
saját megtakarításunk, így összesen havi 200.000 forintból tudunk gazdálkodni. Na most
kell összehívni a nagycsaládot!
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A havi 200.000 forintból, ha sikerül magunkon kívül 9 közeli hozzátartozót
összeverbuválnunk, elindíthatunk 10 darab, 5 éves futamidejű, havi 20.000 forintos
lakásszámlát, melyek szerződéses összege továbbra is 3,6 millió forint darabonként, így a
20. év végén összesen 36 millió forint értékben szemezgethetünk az ingatlanpiacon. Ismét
annyi

a titka, hogy a számlánként havi 30.000, összesen 300.000 forintos

kölcsöntörlesztési oldalt fedezze az albérletből származó nettó bevételünk.

4.4.5. Eredmény
Összegezzük, mire jutottunk havi 40.000 Ft megtakarítással a 20 év alatt, kellően
nagy családdal, és jó ingatlanpiaccal a hátunk mögött, az "értelmetlen lakástakarékkal":
Eredmény (4. számítás melléklet):


20 év alatt összesen saját betét: 9.600.000 Ft



futamidő végén rendelkezésünkre álló ingatlan vagyon: 71.840.000 Ft, és további
1.000.000 Ft nettó havi bevétel az albérletkiadásból



nyereség: 62.240.000 Ft



Szummázva kapunk egy 648%-os összhozamot, ami visszaosztva évi 10,59%-os
nyereségnek felelne meg, ha a teljes betétet a legelején lekötöttük volna

Megvallom őszintén, én magam is meglepődtem ezen a végeredményen, de mielőtt
átadnám a lakástakaréknak a képzeletbeli aranyérmet, tisztázzuk, hogy milyen tényezőkkel
nem számoltunk a modellben:
1. Eredményt rontó hatások:


nem számoltam a lakásszámlák számlavezetési díjával, mely havi 150Ft, éves
szinten 1800 forintot tesz ki, mely a teljes futamidő alatt, az összes számlát
együttvéve 167.400 forinttal csökkenti nyereségünket



nem számoltam az ingatlanok karbantartására fordítandó összeggel, melyet nagyon
nehéz előre megbecsülni, de mindenképpen egy elkerülhetetlen tényező, pláne a
modellünk alapján 20 darabból álló ingatlanállomány esetén. Modellünkben annyi
mozgástér van, hogy ha például kicsivel kevesebből veszünk ingatlant, mint a teljes
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szerződéses összeg, akkor a fennmaradó összeget felújításra is lehet fordítani,
mellyel szintén igazolásra kerül a lakáscél


nem számoltam az ingatlanok áremelkedésével, mely valószínűsíti, hogy a modell
későbbi szakaszaiban már nem lesz elég a lakásszámlában összegyűlt 3,6 millió
forint egy kiadható ingatlan megvásárlására



nem számoltam a lakáskölcsön-oldal felvételekor esedékes költségekkel, mint
értékbecslési díj, valamint az ingatlanvásárlásokkor esedékes ügyvédi költségekkel
(általában 0,5-1%). Ha pesszimistábbak vagyunk, és 1%-kal számolunk, ez
összességében 718.000 forinttal csökkenti nyereségünket.

2. Eredményt javító hatások:


amit előbb negatív tényezőként vettünk, azt meg kell említenünk a pozitív oldalon
is, méghozzá az ingatlanok áremelkedését, így amiket vásárolunk ingatlanokat,
értékük folyamatosan emelkedik. Az évek alatt megvásárolt ~72 millió forint
összértékű ingatlanvagyon a 20. év végére jó eséllyel évi 3%-os emelkedéssel
számolva közel 80 millió lenne (5,6*1,0316 + 7,2*1,0310 + 21,6*1,035 + 36 =
79.702.870 Ft).



ezentúl nem számoltunk azzal, hogy az albérleteket évről évre magasabb díjért
tudjuk kiadni, viszont a belőlük fedezett lakáskölcsön törlesztő részletek fixek, így
a különbözeti nyereség egyre magasabb lesz



a lakástakarék kombinálható a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (röviden
CSOK), melyet lakásvásárláskor szintén igénybe tudunk venni, ezzel további
állami támogatáshoz, ezáltal haszonhoz jutva. A CSOK-ról részletesebb
információkat a kormany.hu oldalán lehet találni, itt nem kívánok bővebben
foglalkozni vele, csak a támogatási összeget említem meg, mely minimum 500.000,
maximum 3.250.000 Ft lehet

3. Egyéb feltételek, melyek szükségesek a modell maximalizálásához:


az albérletek kihasználtsága folyamatos legyen



az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, mint közüzemi díjak, stb. mindig fedezve
legyenek az albérleti díjon felül



legyen elég közeli hozzátartozónk, akik adószámára le lehet hívni a támogatásokat
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időközben ne változzanak a lakástakarék-pénzári szerződések feltételei, kiváltképp
az állami támogatás mértékét illetően, melyre jó esély van, tekintettel arra, hogy a
pénztárak indulása óta, közel 20 éve érintetlenek, sőt olyan pozitív irányú változás
várható még, a megrebegtetett hírek alapján, hogy a maximum havi 20.000 Ft
megtakarítási összeget aktualizálják havi 30.000 forintban, így kevesebb
hozzátartozóval is kivitelezhető lesz a modell

4.5. Javaslatok
Összességében elmondható, hogy óriási vagyonépítési potenciál van a lakástakarékpénztárban, mint láthattuk. Modellünk esetében a lakásszámla, mint pénzügyi termék
oldaláról minden szám, kondíció fix és garantált; mind az állami támogatás, mind a betéti
kamat, ráadásul teljesen kamatadó mentesen, továbbá a lakáskölcsön paraméterei is
rögzítettek, így változó tényezőkkel csak a lakáspiac oldaláról kell számolnunk.
A befektetett 9.6 millió forintunkból több, mint 70 millió forintnyi ingatlan
állományt tudtunk felhalmozni 20 év alatt, mely könnyedén likvid pénzre is váltható,
hiszen elég eladnunk ezeket, de miért is tennénk, amikor stabilan havonta nettó 1.000.000
Ft bevételt hoz nekünk az albérleti díjakkal. Ki ne szeretne havi 1 millió forintos passzív
jövedelmet magának? Mindez havi 40.000 Ft megtakarítást igényel a teljes futamidő alatt.
Sok ember fizeti ki 20 éven át havonta ennek az összegnek a többszörösét, hogy törlessze
egyetlen saját lakásának hitelét, rettegve az árfolyam és kamat kockázatoktól. Hajlandóak
vagyunk 4 évvel előre gondolkodni, és elindítani kettő darab ilyen lakásszámlát, vagy
felvesszük a lakáshitelünket, amikor szembejön az a mellesleg senki számára sem váratlan
probléma, hogy saját lakásra van szükségünk, és kifizetünk az 5 milliós panellakásunkra
összesen a 20 év alatt 10 millió forintot? Az első esetben az állam és a lakástakarékpénztár lapátolja a pénzt a mi zsebünkbe, a második esetben mi lapátoljuk a pénzt a
bankok zsebébe.
Hab a tortán, hogy a jelenlegi felsőoktatásban tanulók mindezt még kezdeti
áldozatok nélkül is elkezdhetnék a szabad felhasználású diákhitelből is, melynek
maximuma évi 500.000 Ft, tehát pontosan kijön belőle a modellünk. Kedvező kamata
mindössze fix 5,75%, és az így felvett összeget gond nélkül vissza tudjuk fizetni
ingatlanjaink bérbeadásából. Ha 18 évesen belevág valaki, amikor felveszik az egyetemre,
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4 év alatt elvégzi szakmai gyakorlattal, mindennel együtt, addigra pont lejár az első
szakasza és már két saját ingatlannal lép a nagybetűs életbe. Harmincnyolc éves korára 20
db ingatlannal és havi 1 millió forint passzív jövedelemmel tud rendelkezni. Úgy
gondolom ez nem egy rossz kiinduló alap, bármilyen karriert is választ az ember.
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BEFEJEZÉS

Dolgozatom végére érve összegezem munkámat. Röviden átvettük a jelenlegi
gazdasági helyzetet itt, Magyarországon, melyet követően ismertettem a leggyakoribb
pénzügyi termékeket, melyekben a magánszemélyek a megtakarításaikat tartják.
Megvizsgáltam őket hozam, likviditás és biztonság szempontjából külön-külön, majd a
lakás-takarékpénztárt részletesen bemutattam. Ezt követően végigvettem a vagyonképzési
modelleket négy különböző pénzügyi terméket illetően, melyek a hagyományos banki
lekötés, az arany megtakarítás, a unit-linked biztosítás és végül a lakástakarék voltak.
Számításaim eredményét a következő diagram szemlélteti:

(9 - Eredmények összehasonlítása - saját ábra)

Munkám fő kérdése az volt, hogy a jelenleg elérhető pénzügyi termékekből ugyanolyan
feltételek mellett mekkora hasznot lehet kihozni, mekkora kockázat és milyen likviditás
mellett. Kíváncsi voltam, hogy melyik teljesít a legjobban. Kezdeti feltételezésem, mely
alapján a lakástakarék fog a dobogó legfelső fokán végezni, modellem által igazolást nyert.
Jól látszik, hogy a legnagyobb vagyont, - több mint 70 millió forintot 20 év alatt sikerült ezzel elérnem, melyet sorrendben az arany, a unit-linked megtakarítás és végül a
banki lekötés követ.
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Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy számításaimat "lebutított" gazdasági
környezet alapján végeztem, melyben nem számoltam az inflációval, valamint a múltbéli főleg hozamot illető - adatokat egy az egyben átörökítettem az elkövetkező évekre.
Mindig tartsuk szem előtt, hogy befektetéseinket, vagyonunkat több eszközbe,
diverzifikáltan helyezzük el, ezzel is porlasztva a kockázatot, de ha már befektetésen
gondolkodunk, és nem tehetjük meg, hogy minden számunkra tetsző pénzügyi eszközbe
fektessünk és rangsorolnunk kell, akkor mindenképpen érdemes a lakástakarékkal kezdeni
a sort.
Mielőtt valaki megkérdezné az óriási eredmény láttán, hogy nem-e áll fenn annak a
veszélye, hogy az állam ráteszi a kezét ezekre a megtakarításokra is, mint anno a
magánnyugdíj pénztári pénzekre, vagy nem fogja-e ezt a 30% állami támogatást eltörölni,
csökkenteni, had vezessek le befejezésképp egy gyors és egyszerű kalkulációt, hogy ez
miért nem áll érdekében az államnak, sőt mennyi előnye származik a jelenlegi helyzetből:
Az állam által adott maximális támogatás, amit egy szerződés mellé ad, az a 10
éves havi 20.000 forintos termék esetén 10 x 72.000, azaz 720.000 Ft. Ebben az esetben,
ha az ügyfél nem is veszi igénybe a lakáskölcsön oldalát a számlának, összesen a saját
megtakarításával (120 x 20.000 = 2.400.000), az állami támogatással (10 x 72.000 =
720.000) és a betéti kamattal (kb. 80.000) együtt 3.200.000 Ft lesz a kiutaláskori
egyenlege. Ahhoz, hogy megkaphassa az ügyfél az állami támogatást, SZÁMLÁVAL
IGAZOLTAN lakáscélra el kell költenie ezt az összeget. Magyarországon, magyarországi
ingatlanra. Itthon jelenleg 27% az ÁFA, tehát a 3.200.000 Ft után máris keletkezik
3.200.000 x 0,27 = 864.000 Ft adó bevétele. Adott 720.000 forintot (amit igazából soha
nem is adott oda, csak vezette meglétét egy virtuális számlán 10 éven keresztül), hogy
kapjon a végén 864.000 Ft adóbevételt. A továbbgyűrűző ÁFA bevételekről már nem is
beszélve, hogy az a kivitelező, vagy háztulajdonos, vagy akárki más, akinél elköltjük ezt az
összeget, az is valahol el fogja költeni azt élelmiszerre, ruhára, és még sorolhatnám.
Élénkül az egész gazdaság, ami az államnak megint pozitív. Továbbá az sem
elhanyagolható, hogy a 10 év alatt saját betétjeink mind állampapírokban parkoltak,
amellyel forráshoz is juttattuk országunkat, így nyugodt szívvel elmondható, hogy a lakástakarékpénztár egy win-win szituációt eredményez, amiben jól járunk mi is, az
államháztartás is és az egész piac.
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SUMMARY

The central question of my thesis was to find out, which financial instrument, that is
available in Hungary, can make the best profit for me, with the same amount of invested
capital on the same term.
After introducing the actual economic factors of the country, I took in line the
available and most popular financial instruments, which people keep their savings in
mainly. I examined them in the aspects of potential profit, safety and liquidity.
The spine of my work was building societies, so I introduced this segment deeper,
starting with its history and basic principle, through its structure and regulations to the
possibilities of its usage. I presented the members of the domestic market and the
conditions they can offer in connection with building savings.
In the third chapter, I familiarized the readers with my basic company, the OTP
Bank: its past and present, then the OTP Building Society: its position in the market, and
the amount of clients and deposits it has, then specifically the OTP Finance Point ltd.
where I spent my internship. I wrote about the tasks I had during the time I was there; the
whole sales procedure.
The fourth part of my work was about the specific calculations in connection with
the wealth gaining models using four instruments: traditional bank deposit, gold
investment, unit-linked saving and finally building saving. The starting situation was the
same in every case, so I calculated that at the end of the twenty years long term, how much
would my balance be with each product. I also paid attention to the safety and liquidity
factors.
In the final part I summarized the results I got, and determined the answer to my
main question. At the and I explained my thoughts about the future of the winning
financial instrument.
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SZÁMÍTÁSI MELLÉKLETEK

1. Számítási melléklet: banki lekötés
BETÉT
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft

ÉV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

KAMAT
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

EGYENLEG
494 400 Ft
1 003 632 Ft
1 528 141 Ft
2 068 385 Ft
2 624 837 Ft
3 197 982 Ft
3 788 321 Ft
4 396 371 Ft
5 022 662 Ft
5 667 742 Ft
6 332 174 Ft
7 016 539 Ft
7 721 436 Ft
8 447 479 Ft
9 195 303 Ft
9 965 562 Ft
10 758 929 Ft
11 576 097 Ft
12 417 780 Ft

BETÉT SZUM
480 000 Ft
960 000 Ft
1 440 000 Ft
1 920 000 Ft
2 400 000 Ft
2 880 000 Ft
3 360 000 Ft
3 840 000 Ft
4 320 000 Ft
4 800 000 Ft
5 280 000 Ft
5 760 000 Ft
6 240 000 Ft
6 720 000 Ft
7 200 000 Ft
7 680 000 Ft
8 160 000 Ft
8 640 000 Ft
9 120 000 Ft

NYERESÉG
14 400 Ft
43 632 Ft
88 141 Ft
148 385 Ft
224 837 Ft
317 982 Ft
428 321 Ft
556 371 Ft
702 662 Ft
867 742 Ft
1 052 174 Ft
1 256 539 Ft
1 481 436 Ft
1 727 479 Ft
1 995 303 Ft
2 285 562 Ft
2 598 929 Ft
2 936 097 Ft
3 297 780 Ft

480 000 Ft

20

3,0%

13 284 713 Ft

9 600 000 Ft

3 684 713 Ft

Teljes idő
1 év

38%
1,64%
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2. Számítási melléklet: arany megtakarítás
BETÉT
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft
480 000 Ft

ÉV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

KAMAT
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%
10,38%

EGYENLEG
529 824 Ft
1 114 644 Ft
1 760 168 Ft
2 472 697 Ft
3 259 187 Ft
4 127 315 Ft
5 085 554 Ft
6 143 259 Ft
7 310 753 Ft
8 599 433 Ft
10 021 878 Ft
11 591 973 Ft
13 325 044 Ft
15 238 007 Ft
17 349 536 Ft
19 680 242 Ft
22 252 876 Ft
25 092 548 Ft
28 226 978 Ft

BETÉT SZUM
480 000 Ft
960 000 Ft
1 440 000 Ft
1 920 000 Ft
2 400 000 Ft
2 880 000 Ft
3 360 000 Ft
3 840 000 Ft
4 320 000 Ft
4 800 000 Ft
5 280 000 Ft
5 760 000 Ft
6 240 000 Ft
6 720 000 Ft
7 200 000 Ft
7 680 000 Ft
8 160 000 Ft
8 640 000 Ft
9 120 000 Ft

NYERESÉG
49 824 Ft
154 644 Ft
320 168 Ft
552 697 Ft
859 187 Ft
1 247 315 Ft
1 725 554 Ft
2 303 259 Ft
2 990 753 Ft
3 799 433 Ft
4 741 878 Ft
5 831 973 Ft
7 085 044 Ft
8 518 007 Ft
10 149 536 Ft
12 000 242 Ft
14 092 876 Ft
16 452 548 Ft
19 106 978 Ft

480 000 Ft

20

10,38%

31 686 763 Ft

9 600 000 Ft

22 086 763 Ft

Teljes idő
1 év

230%
6,15%
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3. Számítási melléklet: unit-linked megtakarítás
BETÉT

TKM

NETTÓ BETÉT

ÉV

HOZAM

ADÓ J.

EGYENLEG

BETÉT SZUM

NYERESÉG

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

1

7,3%

20,0%

586 598 Ft

480 000 Ft

106 598 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

2

7,3%

20,0%

1 216 018 Ft

480 000 Ft

736 018 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

3

7,3%

20,0%

1 891 386 Ft

480 000 Ft

1 411 386 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

4

7,3%

20,0%

2 616 056 Ft

480 000 Ft

2 136 056 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

5

7,3%

20,0%

3 393 626 Ft

480 000 Ft

2 913 626 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

6

7,3%

20,0%

4 227 959 Ft

480 000 Ft

3 747 959 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

7

7,3%

20,0%

5 123 199 Ft

480 000 Ft

4 643 199 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

8

7,3%

20,0%

6 083 791 Ft

480 000 Ft

5 603 791 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

9

7,3%

20,0%

7 114 506 Ft

480 000 Ft

6 634 506 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

10

7,3%

20,0%

8 220 463 Ft

480 000 Ft

7 740 463 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

11

7,3%

20,0%

9 407 155 Ft

480 000 Ft

8 927 155 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

12

7,3%

20,0%

10 680 476 Ft

480 000 Ft

10 200 476 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

13

7,3%

20,0%

12 046 749 Ft

480 000 Ft

11 566 749 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

14

7,3%

20,0%

13 512 760 Ft

480 000 Ft

13 032 760 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

15

7,3%

20,0%

15 085 790 Ft

480 000 Ft

14 605 790 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

16

7,3%

20,0%

16 773 651 Ft

480 000 Ft

16 293 651 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

17

7,3%

20,0%

18 584 726 Ft

480 000 Ft

18 104 726 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

18

7,3%

20,0%

20 528 010 Ft

480 000 Ft

20 048 010 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

19

7,3%

20,0%

22 613 153 Ft

480 000 Ft

22 133 153 Ft

480 000 Ft

4%

460 800 Ft

20

7,3%

20,0%

24 850 512 Ft

9 600 000 Ft

15 250 512 Ft

Teljes idő

159%

1 év

4,87%
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4. Számítási melléklet: lakástakarék
1 év
2 év
20e
20e
20e
20e
2db 4éves ltp
2 x 2,8M
5,6M

3 év
20e
20e

4 év
20e
20e

5 év
28e
28e

2,6 M
2.6 M

30e
30e

6 év
7 év
28e
28e
28e
28e
ütik egymást
30e
30e
30e
30e

20e
20e
20e
20e
2db 5 éves ltp
2 x 3,6M
7,2M
Ingatlan állomány:
Havi albi bevétel:

20e
20e

8 év
28e
28e

9 év
28e
28e

10 év
28e
28e

11 év

30e
30e

30e
30e

30e
30e

31e
31e

20e
20e

20e
20e

KIUT
KIUT

71 840 000 Ft
1 006 000 Ft

Jelmagyarázat:
Lakástakarék havi betét saját pénzből
Lakástakarék kölcsön oldalának havi törlesztőrészlete
Vásárolt ingatlan értéke
Ingatlan kiadásából származó, visszaforgatott nettó bevétel (hitel vagy ltp)
Kiadásból származó bevételből fizetett lakástakarék havi betét
Felszabadult, ingatlankiadásból származó havi nettó bevétel
Felszabadult, ingatlankiadásból származó összes nettó bevétel

ÉRTÉKELÉS
Bef. tőke:
Egyenleg:
Nyereség:
Teljes idő:
Éves:

3,2 M
4M

12 év

13 év

14 év

31e
31e
31e
31e
31e
31e
üti egymást a kettő
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
80e
ltp-be marad
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
6db 5éves ltp
6 x 3,6M
21,6M

9 600 000 Ft
71 840 000 Ft
62 240 000 Ft
648,33%
10,59%

10db 5éves ltp
10 x 3,6M
36M Ft
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15 év

16 év

17 év

18 év

19 év

20 év

31e
31e

31e
31e

31e
31e

30e
30e

30e
30e

1,08M
30e
30e

31e
31e
360e
43e
43e
20e
20e
20e
20e
20e
20e

31e
31e

31e
31e

3,6 M
3,6 M
3,6 M
3,6 M
3,6 M
3,6 M

36 M

43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
Összes törlesztés havonta: 186e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
Összes bevétel havonta
258e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e

43e
43e
31e
31e
31e
31e
31e
31e
43e
43e
43e
43e
43e
43e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e

TOVÁBBI MELLÉKLETEK
1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása az OTP
Lakástakarék Zrt. esetében 2013 és 2014-ben

Mutató megnevezése

Számítási mód

2013.
dec.
31. %

2014.
dec. 31.
%

Tőkeerősségi mutató

Saját tőke / mérlegfőösszeg

2,40

2,26

Hitel - betét arány mutató

Hitelállomány /
betétállomány

2,69

2,22

Likviditási mutató

Likvid eszközök+éven belüli
követelések/ éven belüli
kötelezettség

140,42

79,91

Tőkemegfelelési mutató

Szavatoló tőke / minimális
tőkekövetelmény

0,43

0,16

Eszközarányos jövedelmezőség
(1)

Adózás előtti eredmény /
átlagos mérlegfőösszeg

1,36

0,66

Eszközarányos jövedelmezőség
(2)

Adózott eredmény / átlagos
mérlegfőösszeg

1,10

0,44

Tőkearányos jövedelmezőség (1)

Adózás előtti eredmény /
átlagos saját tőke

55,63

28,19

Tőkearányos jövedelmezőség (2)

Adózott eredmény / átlagos
saját tőke

44,94

19,09

Befektetett eszközök aránya

Befektetett eszközök / Összes
eszköz

36,26

45,30

Kamatjellegű bevételek aránya az
összes bevételhez képest

Kamatjellegű bevételek /
Összes bevétel

86,90

81,32

Kamatjövedelmezőségi mutató

Kamatkülönbözet / Kapott
kamatok és kamatjellegű
bevételek

61,44

55,94

Nettó kamatrés

Kamatkülönbözet /
Mérlegfőösszeg

3,37

2,74

Ügyfelekkel szembeni
kötelezettségekre jutó
kiegyenlítési céltartalék

Kiegyenlítési céltartalék /
Ügyfelekkel szembeni
kötelezettségek

21 221
Ft

19 275
Ft

Forrás: OTP Lakástakarék Zrt. Kiegészítő melléklet, 2014.
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2. Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. alapadatai
millió forint
Eszközök összesen
Pénztár és elszámolási
számlák
Forgatási célú
értékpapírok
Befektetési célú
értékpapírok

Fundi 2014 OTP 2014

Fundi 2014

OTP 2014

Kamat és kamatjellegű bevétel
összesen

25 982

12 356

Kamat és kamatjellegű ráfordítás
összesen

6 351

5 444

97 252

Kamatkülönbözet

19 631

6 912

105 147

Kapott osztalék

1 000

0

-3 189

-3 462

400 554

251 923

122

69

31 982 179
657
151 389 707
938

millió forint

Jegybanki és bankközi
betétek

20 592

33 243

Jutalék és díjeredmény

Hitelek

177 575

5 220

Pénzügyi műveletek eredménye

631

440

Vagyoni érdekeltségek

459

55

Egyéb üzleti tevékenység
eredménye

-792

-402

Aktív kamatelhatárolások
Egyéb aktív
elszámolások és egyéb
eszközök

8 274

4 700

Általános igazgatási költségek

6 171

1 570

6 800

905

Értékvesztés és kock.céltart.
változása előjellel

437

-6

Saját eszközök

2 791

115

Szokásos (üzleti) tevékenység
eredménye

9 954

1 849

0

0

323

267

Rendkívüli bevétel

millió forint

Rendkívüli ráfordítás

Fundi 2014 OTP 2014

Források öszesen

400 554

251 923

Adózás előtti eredmény

9 631

1 582

Betétek

Adózott eredmény

7 455

1 071

Mérleg szerinti eredmény
(év közben eredmény)

4 210

64

361 558

235 124

Monetáris
intézményektől
származó betétek

0

0

Felvett hitelek

0

0

0

0

Saját kibocsátású,
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
Passzív
kamatelhatárolások
Egyéb passzív
elszámolások

0

0

2 581

Hátrasorolt és vagyoni
kötelezettségek

Egyéb adatok millió Ft Fundi 2014

OTP 2014

Szavatoló tőke

22 470

5 697

2 679

Kockázatokkal korrigált MFO

400 554

251 923

5 089

3 891

Problémamentes hitelek

5 739

5 219

Céltartalék

8 856

4 532

Minősített hitelek összesen

1 105

15

Saját tőke

22 470

5 697

Külön figyelendő

1 105

6

Átlag alatti

0

0

Kétes

0

6

Rossz

0

3

104

37

Banki kötelezettségvállalások
Létszám

62
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