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  Az adókedvezmény adhat lökést a pénztáraknak 

Megnövekedhet az egyéni befizetések összege az önkéntes nyugdíjpénztáraknál és 

egészségpénztáraknál az év végén. Egyrészt, mert a tagok továbbra is bíznak a pénztárakban, 

másrészt így ki lehet a legjobban kihasználni az évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-

visszatérítést. Ez a kedvezmény vonzóbbá teszi a családok számára az egyik legjobb megtakarítási 

alternatívát jelentő pénztári megtakarításokat és várhatóan új belépőkkel is gyarapítja a kasszák 

tagságát – közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Pénztárszövetség). A pénztári 

megtakarítások segítségével ugyanis az érintett családok felkészülhetnek a váratlan helyzetekre és 

megkezdhetik az anyagilag biztosabb jövőre való felkészülést.  

Egyértelműen bizonyították az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak tagjai, a kasszákba 

vetett bizalmukat az elmúlt években, hiszen az egyéni befizetések összege látványosan gyarapodott. 

Például az idei első félévben az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (Pénztárszövetség) 

együttműködő önkéntes nyugdíjpénztáraknál az egyéni befizetések 16,8 százalékkal 28,8 milliárd 

forintra, az érintett egészségkasszáknál 25,6 százalékkal 10 milliárd forint fölé emelkedett. A tagi 

befizetések látványos emelkedésében nagy szerepe van az pénztári befizetésekhez igénybe vehető 

adó-visszatérítésnek, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik.  

Felértékeli a pénztári megtakarításokat az adó-visszatérítés 

Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke elmondta, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. 

Ráadásul az adó-visszatérítéssel igénybe vehető megtakarítások felértékelődnek a magánszemélyek 

szemében. Az adó-visszatérítés kihasználása érdekében várhatóan az év végén megnövekszik az egyéni 

befizetések összege és ez a kedvezmény várhatóan új belépőkkel gyarapítja a pénztári tagságot. Az év 

utolsó hónapjai azért jelentenek különösen jó időszakot az egyéni befizetések és pénztárba történő 

belépés szempontjából, mert az érintettek így már jövőre igényelhetik az adó-visszatérítést. A 

Pénztárszövetség adatai is egyértelműen alátámasztják, hogy az év végi időszakban a legaktívabbak a 

tagok: 2016 és 2017 utolsó negyedévében is több mint 20 milliárd forint felett volt az egyéni 

befizetések összege, szemben az adott év korábbi negyedéveire jellemző 8,3-13,5 milliárdos 

összegeivel. Másként: a negyedéves befizetések megduplázódnak az év utolsó három hónapjában.  

A Pénztárszövetség elnöke kiemelte: „Az adóvisszatérítés kedvez a családi pénzügyekért felelősséget 

érző családtagok megtakarítási hajlandóságának és adóoptimalizálási szempontból is jó lehetőség. A 

pénztári megtakarítások pedig segítséget jelentenek az öngondoskodást fontosnak tartó családoknak. 

A Pénztárszövetség idei kutatásából kiderült, hogy napi pár 100 forintos spórolással a pénztárakon 

keresztül a tagok megteremthetik az egyéni céljaikhoz szükséges anyagi fedezetet. Az 

egészségpénztárak pedig nem csak a pénztári tagnak, hanem a családtagoknak is segítséget nyújtanak 

az egészségmegőrzésben és a váratlan helyzetekre való felkészülésben.”  

Mit várnak a tagok? 

A pénztárak teljesítményéről szólva azt mondta, hogy bár az alacsony környezet hatással van a kasszák 

teljesítményére, de ezt hosszú távon érdemes vizsgálni és ebből a szempontból kedvezőek az adatok:  

másfél évtized alatt a teljes önkéntes nyugdíjpénztári szektor átlagosan évi 3,5 százalékos reálhozamot 
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produkált. Az elnök hangsúlyozta azt is, hogy a Pénztárszövetség idei felmérése szerint az önkéntes 

nyugdíjpénztári tagok jellemzően 4-6, illetve 7-9 százalék közé teszik az átlagos nyugdíjpénztári éves 

hozam mértékét, míg a nyugdíjpénztári megtakarítással nem rendelkezők többsége alacsonyabbra, 

tipikusan 6 százalék alatti szintre teszik a hozam nagyságát. A megkérdezettek legnagyobb része, 42 

százaléka pedig minimum 6 éves átlaghozamban gondolkodna, a 30 év alattiak több, mint fele 

számolna ilyen időtávval. Az elnök felidézte a Pénztárszövetség egy korábbi felmérését is, amely szerint 

az önkéntes  

Előnyök, munkáltatói szerepvállalás 

A Pénztárszövetség az év végén tehát az adókedvezménynek köszönhetően az egyéni befizetések és új 

belépőkre számít, de hosszabb távon is örömteli látná a tagság bővülését. Ehhez azonban a pénztári 

szakemberek szerint a munkáltatók komolyabb szerepvállalására is szükség lenne, sok munkavállaló 

ugyanis csak a munkaadója segítségével tud belevágni a pénztári takarékoskodásba.  

Tíz tény az önkéntes nyugdíjpénztárakról: 

1. 20 százalékos, jövedelemhatártól független adóvisszatérítés igényelhető az egyéni 
befizetések után legfeljebb évi 150 ezer forint erejéig 

2. Kamatadómentes befektetési lehetőség választható befektetési portfóliókban 
3. Az inflációt meghaladó mértékű, kedvező hozamok  
4. Akár alacsony havi befizetésekkel is fenntartható 
5. Adó- és illetékmentesen örökölhető 
6. Nyugdíjasként a megtakarítás egy összegben, vagy többféle járadék formájában is 

hozzáférhető 
7. A pénztárak 2008 óta 412 milliárd forintot fizettek ki nyugdíjszolgáltatásként, vagyis évente 

átlagosan 40 milliárd forint körüli nyugdíj-kiegészítést juttattak tagjaik számára 
8. Az átlagos tagi megtakarítás 1,3 millió forint. 
9. A nyugdíj előtt álló korosztályt vizsgálva a férfiak és nők harmincas éveikben egyforma ütemű 

vagyongyarapodása fokozatosan lassul, és 65 éves korra az átlagos tagoknak a nők között 
27%-al alacsonyabb 2 050 000, a férfiaknak pedig 2 815000 ezer forint az egy főre jutó 
átlagos a megtakarításuk  

10. A tagok tulajdonában álló, non-profit önkéntes nyugdíjpénztárakban 1 millió magyar 
előtakarékoskodik. 

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségéről további információ: www.penztar-szovetseg.hu  

 

http://www.penztar-szovetseg.hu/

