
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
 

Együtt a pénzügyi szféra 

 

Újabb csatlakozás bejelentése, és az aktualitás pénztári helyzet elemzése a Stabilitás 
Pénztárszövetség által szervezett idei Pénztárkonferencián  

 
A Stabilitás Pénztárszövetség, november 10-11-én, Siófokon rendezi meg a hagyományos, 
éves Pénztárkonferenciát, amely egyedülálló fórumot biztosít a pénzügyi szférának a jelenlegi 
gazdasági folyamatok megvitatására. Ezzel a konferencia a pénzügyi szféra egyik legnagyobb 
eseményének számít, ahol együttmőködési megállapodásokat is bejelentenek. A pénztári 
szakmán túl nagy számban képviseltetik magukat a hazai befektetési alapkezelık, valamint 
résztvesznek a bankok, a biztosítók, a gazdasági elemzık, a munkáltatók és a 
pénztárszolgáltatók képviselıi is. Az esemény kapcsán a szakma vezetıi hangsúlyozták, hogy a 
pénztári rendszer mőködését a jelenlegi válság nem veszélyezteti, a pénztárak megbízhatóan 
mőködnek. 
 
2008. november 10-11-én Siófokon zajlik a pénztári szféra legnagyobb eseményének számító, 
minden évben megrendezendı Pénztárkonferencia. „Soha ennyire nem volt még aktuális 
pénztárkonferenciát rendezni, hiszen a hazai pénztári szféra két évtizedes történetében nem 
volt ennyi ráhatás a pénztári szektorra, mint amilyen az elmúlt másfél évben. Az eseményre 
hatalmas az érdeklıdés - a pénztári szakmán túl a teljes pénzügyi szférából több mint 350 
résztvevı érkezik a két nap alatt.” – mondta Nagy Csaba a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke. 
 

A két napos esemény igen feszes programja számos témát kínál az egész pénztárszféra 
számára. Nagynevő elıadók foglalkoznak a pénztárak pénzügyi szférában betöltött szerepével 
a jelen pénz- és tıkepiaci válság pénztárakra gyakorolt hatásával, valamint az aktuális 
szabályozási nehézségek lehetséges megoldásaival. A konferencián a pénztári szakértıkön túl 
részt vesznek a hazai befektetési alapkezelık, biztosítók, gazdasági elemzık, a bankok, a 
pénztárszolgáltatók és a munkáltatók képviselıi is. Az eseményen természetesen képviselteti 
magát a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium, az APEH és az állami felügyelet. 
 
A konferencia elsı napján a Stabilitás Pénztárszövetség együttmőködési megállapodást ír alá a 
Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ-szal) és a Befektetési Alapkezelık és 
Vagyonkezelık Magyarországi Szövetségével (BAMOSZ-szal). A szerzıdések célja, hogy a 
jövıben közösen kialakított állásfoglalásokkal, szakmai javaslatokkal a szövetségek 
egységesen nyújtsanak szakmai támogatást a törvény elıkészítés folyamatában, valamint 
egymás tájékoztatásával és a fontosabb szakmai kérdések megvitatásával hatékonyabbá válhat 
az általuk képviselt szervezetek érdekképviselete. 
 
A konferencián sor kerül az Egészségpénztárak Országos Szövetsége által a Stabilitás 
Pénztárszövetséghez történı csatlakozási szándéknyilatkozat bejelentésére és aláírására. A 
csatlakozás 2009. január 1-i idıponttal történik meg, mely által az egészségpénztárak túlnyomó 
többsége már a Stabilitás Pénztárszövetségen belül képviselteti  érdekeit. 
 



  

A pénztári szektor ma már a magyar GDP közel 10 százalékát kitevı összeget kezel. A szakma 
szereplıi jelen válságos idıkben a lehetı legtöbb fórumon igyekeznek hangsúlyozni, hogy a 
pénztári rendszer mőködését a jelenlegi válság nem veszélyezteti, a pénztárak megbízhatóan 
mőködnek. A magánnyugdíjpénztárak például tagjaiknak, az életkoruknak és egyéni 
kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelıen olyan portfoliókat kínálnak, amelyek 
öregkorukra az egyéni számlájukon minél magasabb megtakarítást fognak jelenteni. Jelenleg a 
pénztárak jellemzıen nem készülnek részvényeladásra, hiszen a befektetéseik értéke 
átmenetileg ugyan kisebb, de hosszabb távon várhatóan kiegyenlítıdnek azok és teljesülnek 
majd a korábbi hozamelvárások.  
 
A két napos Pénztárkonferencia támogatói között számos befektetési alapkezelın túl 
megtalálható az egyik legnépszerőbb gazdasági portál és egy pénztári szövetség, név szerint a 
Portfolio.hu, a Hazai Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége, a Concorde Alapkezelı zrt., a 
FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt., a Generali Alapkezelı Zrt., az ING 
Befektetési Alapkezelı Zrt. valamint az OTP Alapkezelı Zrt.. 



  

Háttéranyag 
 
Stabilitás Pénztárszövetség 
 
Öt piacvezetı magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás 
Nyugdíjpénztári Szövetséget. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsıdleges feladatának 
tekinti, hogy összefogja az idıskori anyagi biztonság erısítésére hivatott hazai jogintézmények 
kialakításával és mőködésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. 
Egyúttal feladatának tekinti még, hogy a szervezési, üzemviteli módszerek kidolgozásában 
elımozdítsa a pénztárpiac fejlıdését, képviselje a Szövetség és tagjainak érdekeit a vonatkozó 
jogi és egyéb szabályozás kialakítása során. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten 
is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelı 
Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik legjelentısebb 
tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 
szabályozása terén. 
 
Tagpénztárak: 
 
Egészségpénztárak 

• Allianz Hungária Egészségpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár 
• AXA Önkéntes Egészségpénztár 
• Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 
• K&H Medicina Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 

 
Nyugdíjpénztárak 

• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• MKB Nyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 

 
Pénztárszolgáltatók 

• Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Controll-Soft Zrt. 
• Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt. 
• OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 

További információ 
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