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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) 2016. novemberében a BÉT-el való együttműködés keretében egy 
átfogó online pénztártagi véleménykutatást végzett annak érdekében, hogy megtudja az Önkéntes Nyugdíjpénztárak 
tagjainak véleményét, gondolatait a megtakarításaikkal kapcsolatos hozamelvárás, portfólió-választás mellett a portfóliók 
összetételével kapcsolatos több általános kérdésről. A kérdőívet közel 3400 pénztártag töltötte ki.

• A válaszadók többsége (65,5%) ismeri az önkéntes nyugdíjpénztárak által nyújtott kiváló hozameredményeket. A tagok 
54,3 százaléka kifejezetten elégedett pénztára hozameredményeivel, 5,7 százalék maximálisan elégedett, tehát összesen 
60 százalékos az elégedett tagság aránya. (A tagok 21,7%-a semleges értékítéletű. Inkább nem elégedett 7,5% , 
kifejezetten nem elégedett csupán 3,4%, míg a kitöltők 7,4%-a nem tudta, nem válaszolt)

• A többség ideális esetben 5-7 százalék között éves hozamot várna el a pénztárban elhelyezett nyugdíj megtakarítására.

• Megtakarításaik hozama kapcsán vegyes kép rajzolódik ki, közel azonos arányban vannak akik csak évente egyszer (34,4%), 
illetve akik évente több alkalommal (26,1%) is ellenőrzik megtakarításaik alakulását. Őket követik az alkalomszerűen 
(12,1%) és havonta (9,6%) erről érdeklődő tagok. A tagok 9,4 százaléka ugyanakkor efelől nem érdeklődik, nem ellenőrzi 
egyéni számlája gyarapodását.

• A tagság közel fele (44,8%) szerint a Pénztártagok tisztában vannak azzal, hogy az Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok 
számára biztonságot ad, hogy a megtakarításokat profik kezelik így a tagoknak nem kell befektetési szakértőnek lenniük, 
mert a tagságot az egyes portfóliók szigorú szabályai és a pénztári vagyonkezelés többszörös kontrollja védi, így a 
befektetési kérdések eldöntését a szakértőkre bízhatják, további 38,6 százalékuk szerint tagtársaik talán tudják ezt és csak 
8,3 százalék szerint nemleges erre a kérdésre a válasz.

• A kitöltők között felülreprezentáltak a befektetéseiket a magasabb (17,3%), vagy alacsony (13,2%) kockázatú portfólióban 
elhelyező tagok, és a szektorátlagot képviselő 75% helyett csupán minden második kitöltő (50,5%) nyilatkozott úgy, 
pénztári befektetését kiegyensúlyozott portfólióban kezelik.

• Eközben egy párhuzamos kismintás felmérést kitöltők mindegyike úgy nyilatkozott, hogy hallott arról, hogy a december 31-
ig teljesített önkéntes pénztári egyéni befizetések után 20%, akár 150 ezer forint adó-visszatérítés is igénybe vehető













A fenti, a portfóliók összetételére vonatkozó grafikon a többitől eltérően csak ~500 kitöltő válaszai alapján készült


