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Az új jogszabálytervezet mattot ad az öngondoskodásnak 
 

A Stabilitás Pénztárszövetség elutasítja a munkáltatói hozzájárulás adóterheinek 
bevezetésére, de korlátozással elfogadja az állami TB rendszerbe történő visszalépést 

engedélyezésére tett kormányzati javaslatot 

 
A Stabilitás Pénztárszövetség álláspontja szerint az új adójavaslat, elfogadása a 
munkáltatói hozzájárulás elmaradását, az önkéntes pénztári rendszer drasztikus 
meggyengítését, az emberek az elmúlt 15 év során nehezen kialakult, 
öngondoskodásba vetett hitének elbizonytalanítását, és a gyengélkedő magyar 
állampapírpiac egy állandó vevőszegmensének elvesztését vonja maga után. 
Ugyanakkor a magánnyugdíjpénztári rendszerre vonatkozó törvénymódosítási javaslat 
intézkedéseivel a Pénztárszövetség alapvetően egyetért. 
 
A kormány adócsomagjának elfogadásával megszűnne a munkáltatók által adott 
természetbeni juttatások adómentessége. A kormány szándéka szerint jövőre a 
munkáltatónak az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulás valamint a 
magánnyugdíjpénztári kiegészítés teljes összege után 54 %-os adó- és további 27 %-os 
járulékfizetési kötelezettsége keletkezne. Jelenleg az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 
tagjai részére a munkáltató havi tagdíj hozzájárulása (munkáltatói hozzájárulás) a tárgyhó 
első napján érvényes minimálbér 50 %-áig, egészség illetve önsegélyző pénztárakba történő 
befizetés esetén a minimálbér maximum 30 %-áig adómentes a magánszemélynél. egyet 
jelentene az öngondoskodás rendszerének lerombolásával. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség hangsúlyozza, hogy az önkéntes kölcsönös pénztári tagdíj 
hozzájárulás (munkáltatói hozzájárulás), valamint a magánnyugdíjpénztári kiegészítés 
megadóztatatása igen kedvezőtlen folyamatokat indítanának el: 
 

 Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat a magánszemély alapvetően később, 
esetenként évek vagy évtizedek múlva használja fel. A nyugdíjpénztári 
hozzájárulások megadóztatásával a munkáltatók más adómentes (vagy 
kedvezményesebb adózású) juttatási formákat keresnek majd, melyek a hosszú távú 
megtakarítások helyett elsősorban a közvetlen, azonnali fogyasztást segítik elő.  

 A munkáltatói hozzájárulás adóztatása ellehetetlenítené a hozzájárulási 
„hajlandóságot”. Az új javaslat ellentmond annak a közel két évtizede 
megfogalmazott, és azóta is folyamatosan hangoztatott mindenkori kormányzati 
célnak, mely szerint erősíteni kell a társadalom tagjainak öngondoskodását, el kell 
érni, hogy az állampolgárok több területen is nagyobb részt vállaljanak az 
egészségügyi, a szociális helyzetük javításában, illetve előre gondoskodjanak az 
időskori megélhetésükről (legalább kiegészítő jelleggel). Az egészségügyben, az 
utóbbi években is folyamatosan korlátozott egészségpénztári szolgáltatások próbálják 
erősíteni az egészséges életmódra nevelést, a betegség megelőzést és így betölteni 
az öngondoskodás szerepét. Amennyiben a munkáltatói hozzájárulás 
megadóztatásra kerül, várhatóan megszűnnek majd a nyugdíj-kiegészítések és a 
még meglévő egészségpénztári szolgáltatások igénybevétele is. 
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 Az önkéntes pénztári tagdíjbevétel mintegy 70-80 %-a származik a munkáltatói 
befizetésekből. A munkáltatói hozzájárulás nagymértékű megadóztatásával 
előreláthatóan jelentősen szűkül majd e béren kívüli munkáltatói juttatások köre, 
hiszen nem várható, hogy a munkáltatók pénztári hozzájárulást fognak fizetni a 
dolgozóknak, ha az 54 %-os adóval és 27 %-os járulékkal terhelt lesz. Ez várhatóan a 
munkavállalók érdekeinek erőteljes csorbulásához vezet, hiszen legkedvezőbb 
esetben is az új adóteherrel csökken a pénztári számlájukon jóváírandó összeg. Az is 
vitatható, hogy a társadalompolitikailag preferált célokat szolgáló munkáltatói 
befizetések adóterhe lényegében megegyezzen (esetenként magasabb legyen) a 
felhasználási korlátok nélküli munkabérnél. Az pedig végképp nehezen indokolható, 
hogy a hosszú távú megtakarítást szolgáló önkéntes pénztári munkáltatói támogatás 
után miért kell magasabb adót fizetni, mit jónéhány 32 %-os adófizetési körbe tartozó 
természetbeni juttatás után. 

 Az önkéntes pénztárakba befizetett összegek jelentős részét értékpapírokba fektetik 
(az önkéntes pénztári vagyon több mint 60 %-a van állampapírokban). Amennyiben 
csökkennek ezen hozzájárulások, mind az állampapírokba, mind a részvénypiacba 
való befektetés-állomány is csökkenni fog. Az éves szinten kb. 100 milliárd forint 
befizetett önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás várhatóan jelentős csökkenése, 
esetleg elmaradása a pénz- és tőkepiacra jelentős hatást gyakorol majd. Ezen felül 
valós veszély, hogy a jelenlegi közel 800 milliárd forintos önkéntes pénztári vagyon 
lassú olvadásnak indul a pénztári rendszer stabilitásába vetett bizalom elvesztése 
miatt. 

Az új adójavaslat-csomag bevezetése egyet jelentene az 1994 óta felépült öngondoskodás 
rendszerének feladásával. Az önkéntes pénztárak, mint az öngondoskodás kiemelkedő 
intézményei, valamint a több mint 2.200 ezer önkéntes pénztári tag és a munkáltatói 
hozzájáruláson keresztül több ezer munkáltató érdekeivel ellentétes a javaslat.  

A javaslat elfogadása a munkáltatói hozzájárulás elmaradását, az önkéntes pénztári 
rendszer meggyengülését, az emberek az elmúlt 15 év során kialakult öngondoskodásba 
vetett hitének elvesztését, és a nehéz helyzetben lévő magyar állampapírpiac egy állandó 
vevőjének elvesztését vonja maga után. Ebből kifolyólag a szóban forgó adótervekből nem 
valósul meg az az állami adóbevétel, amit a kormányzat remél. 

A Stabilitás Pénztárszövetség – megértve a költségvetés nehéz helyzetét is- a következő 
kompromisszumos javaslatot teszi: egy minimális önkéntes pénztári munkáltatói 
támogatásig, (pld havi 5 ezer Ft/fő összegig) maradjon meg az adómentesség, e felett a mai 
adómentes határig a pedig terhelje 32 % szja a hozzájárulást, e felett pedig ne lehessen 
munkáltatói támogatást adni.  

A kormány az adójavaslat mellett a magánnyugdíjpénztári rendszerre vonatkozó törvényt is 
módosítaná. A javaslat szerint az 1957 előtt született magánynugdíjpénztári tagok ez év 
végéig lehetőséget kapnának visszalépni az állami TB rendszerbe. „1997-ben a 
magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetésével Magyarország egy új, modernebb és 
hatékonyabb nyugdíjrendszer mellett döntött. Az elmúlt 10 évben ugyanakkor számos döntés 
gyengítette a 2. pillér pozícióját az állami nyugdíjrendszerrel szemben, elég utalni csak a 13. 
havi nyugdíj bevezetésére, vagy a Tb rendszerbe való visszalépési lehetőség megnyitására 
a 2001-2002-es években. A Pénztárszövetség ezért mindenkor a stabil, hosszú távra szóló, 
kiszámítható szabályozás híve. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság következményeinek 
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orvoslása azonban a Pénztárszövetség megítélése szerint is rendhagyó átmeneti 
intézkedéseket követel meg. A nyugdíjpénztári megtakarításokon 10 év alatt megtermelt 
hozam veszett el átmenetileg a válság következtében, aminek a visszatérülése biztosan 
bekövetkezik majd, de ehhez több évre is szükség lesz. A közeli években nyugdíjbavonulók 
esetében nincs garancia a megtérülésre, ezért a TB rendszerbe visszalépés lehetőségének 
átmeneti megnyitásával az idősebb korosztály számára a Pénztárszövetség a jelenlegi 
helyzetben egyetért. Ugyanakkor a visszalépés lehetőségét az 52 éves életkor határ helyett 
magasabban, az 55. életévnél húzná meg. Figyelembevéve a nyugdíjkorhatár 65. életévre 
emelését is a magánnyugdíjpénztári rendszerben maradók számára már így is elég hosszú 
megtakarítási időszak állna rendelkezésre ahhoz, hogy a magánnyugdíjpénztárból származó 
nyugdíjak versenyre kelhessenek az állami nyugdíjszinttel. ” nyilatkozta Nagy Csaba, a 
Stabilitás Pénztárszövetség elnöke, hozzátéve, hogy a pénztárak közötti átlépések 
feltételrendszerének szigorításával teljesen egyet ért. 
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A Stabilitás Pénztárszövetség 
 
Öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás 
Nyugdíjpénztári Szövetséget, ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral 
bővült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsődleges feladatának tekinti, hogy 
összefogja az időskori anyagi biztonság erősítésére és az egészségmegőrzés területén a 
társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények kialakításával 
és működésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét.  

Ma már a Szövetség tagpénztárai kezelik a hazai magánnyugdíjpénztári tagok 
megtakarításainak több mint 91 %-át, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 83 
%-nak számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok több mint 85 %-át. 
Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az 
Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az 
Európai Unió egyik legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú 
megtakarítások fejlesztése és szabályozása terén. 

Tagpénztárak: 
Egészségpénztárak 

 Allianz Hungária Egészségpénztár 

 Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár 

 AXA Önkéntes Egészségpénztár 

 Dimenzió Egészségpénztár 

 Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 

 Honvéd Önkéntes kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár 

 K&H Medicina Egészségpénztár 

 MKB Egészségpénztár 

 OTP Egészségpénztár 

 Postás Egészségpénztár 

 Tempo Egészségpénztár 

 Vasutas Egészségpénztár 

 Vitamin Egészségpénztár 

 Wellness Országos Önkéntes Egészségpénztár 
Nyugdíjpénztárak 

 Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 CHINOIN Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 

 ELMÜ Nyugdíjpénztár 

 Első Hazai Nyugdíjpénztár 

 HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

 K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár  

 Mobilitás Nyugdíjpénztár 



 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

 MKB Nyugdíjpénztár 

 OTP Magánnyugdíjpénztár 

 OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 

 Premium Magánnyugdíjpénztár 

 Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 
Pénztárszolgáltatók 

 Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. 

 Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 

 Optisoft Nyrt. 

 Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. 

 OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 
Egyesületek 

 Dimenzió Biztosító Egyesület 

További információ 

Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 880 3081 
E-mail: kovacs.katalin@cafepr.hu 
 
 


