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BEVEZETŐ
Nagy Csaba 

Stabilitás Pénztárszövetség, elnök

Az elmúlt évtizedben a nyugdíjrendszer reformjával egy teljesen új 
szektor alakult Magyarországon. És bár akadnak még megválaszolatlan és 
tisztázandó kérdések a nyugdíjpénztárak rendszerével kapcsolatban, a ma-
gyar pénztári szektor a több mint 2,5 ezer milliárd forint kezelt vagyoná-
val ma már kulcsfontosságú szereplőjévé vált a hazai pénzügyi szférának. 
Jelentőségét tekintve a törvényhozás és a közvélemény egyre nagyobb 
figyelmet szentel a pénztáraknak, értem ez alatt nem csupán a magán- és 
önkéntes nyugdíjpénztári ágazatot, hanem az egészségpénztárak területét 
is. Hiszen az egészségpénztárak a hazai egészségügyi rendszerben betöl-
tött szerepét tekintve szintén meghatározó szerepet játszanak; 2008-ban 
az egészségpénztári tagok száma meghaladta a 842 ezer főt, s a családi fel-
használásra tekintettel így mintegy 2–2,5 millió személy élhet közvetlenül a 
kínált szolgáltatásokkal. Ma már a pénztári szféra bővülésével megsokszo-
rozódott az érintettek száma, és ezzel párhuzamosan nőtt az egyezteten-
dő terület, megoldandó vitás kérdés – mind a pénztári szférán, mind az azt 
szabályozói szakmai környezeten belül.

Egy egységes érdek-képviseleti rendszer. Ez az a cél, amit az öt pi-
acvezető pénztár a Szövetség 2000-es indulásakor – igaz, még csak nyug-
díjpénztárakat egyesítve – megfogalmazott. Azóta évről évre bővültünk, a 
nyugdíjpénztárak mellett számos egészségpénztárral és pénztárszolgálta-
tókkal is… És hogy hogy állunk? Ma már a Szövetség tagpénztárai kezelik 
a hazai magán-nyugdíjpénztári tagok megtakarításainak több mint 90%-át, 
vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 80%-ának számláját, 
és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok több mint 85%-át. De 
az érdekképviselet ereje nem csak a számokban mutatkozik meg: az elmúlt 
években a törvényhozóknál elértük, hogy az öngondoskodás adókedvez-
ménnyel támogatott maradjon, a szférának széles körű fórumot teremtet-
tünk, és nemzetközi téren is aktív tevékenységet folytattunk. És mi lett cél-
jainkkal?

…erős és egységes érdek-
képviselet… a pénztárak 
minél hatékonyabb összefo-
gása.
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2008 őszétől a nemzetközi és a hazai pénzpiacon az elmúlt évek egyik 
legmozgalmasabb időszakát éljük, hiszen jelenleg a közel másfél éve jelent-
kező nemzetközi hitelválság begyűrűzése sújtja a pénztári befektetéseket 
is. A nyugdíj- és egészségpénztári rendszert érintő kormányzati javaslatok, 
valamint az érdeklődés középpontjában álló pénztári befektetések korábbi-
akhoz képest csökkenő hozamalakulása is egységes és határozott szakmai 
fellépést igényel. A célunk tehát korántsem változott: az erős és egységes 
érdekképviselet. 

Nagy örömömre szolgál, hogy ezúttal a Stabilitás Pénztárszövetség 
évkönyvét mutathatom be Önöknek. Már első próbálkozásként is remélem, 
hogy izgalmas és hasznos olvasmányt kínálunk kollégáinknak, a partner-
szakma résztvevőinek és minden kedves érdeklődőnek, és mindezzel új ha-
gyományt is teremtünk.

Az évkönyvvel elsődlegesen egy olyan kiadványt szerettünk volna lét-
rehozni, amely összegyűjti a pénztári szféra aktuális kérdéseit, és egyben 
hasznos információkkal szolgál mindazoknak, akik érdeklődnek a pénztá-
ri szféra iránt. A kiadványban találkozhatnak a pénztári szektor és szakmai 
partnereik legjelentősebb képviselői, valamint a hazai gazdasági élet neves 
szakértőinek publikációival. 

Bízom benne, hogy a jövőben a Stabilitás Pénztárszövetség sikerrel va-
lósítja meg stratégiáját, a pénztárak minél hatékonyabb összefogását. 



INTroducTIoN
Csaba Nagy, President, Hungarian Association  

of Pension and Health Funds STABILITÁS

In the past decade, with the reform of the pension system a totally new 
sector has formed in Hungary. Although many issues in relation to pension 
funds remain unanswered, with resources of over 2.5 thousand billion for-
ints the Hungarian fund sector has by today already become a key player 
in the domestic financial sphere. Considering its importance, legislation 
and public opinion are placing ever growing attention to the funds – not 
just private- and voluntary pension funds but also the whole area of health 
funds. Health funds also play a defining role in the domestic health service; 
in 2008 the number of people who were part of a health insurance fund 
exceeded 842,000, and taking into account family use some 2–2.5 million 
people may be directly linked with the services offered. Today, with the 
expansion of the fund sphere the number of those affected has multiplied 
and simultaneously with this the area to be agreed upon and the issues of 
debate that are to be solved – both in the fund sphere and also within the 
professional regulatory environment, have grown. 

A uniform advocacy system: this is the aim which the five leading 
funds formulated in 2000 upon the foundation of the association – al-
though it is true that as yet only the pension funds are uniform. Since then 
we have expanded year on year, with members, besides the pension funds, 
including numerous health funds and securities dealers too. And how are 
we doing? Today the Association’s member funds handle more than 90% 
of the savings of the domestic private pension funds, manage the accounts 
of more than 80% of the voluntary pension funds, and can count among its 
members more than 85% of the health funds. But the strength of advocacy 
isn’t visible only through numbers: in the past few years we succeeded  in 
maintaining tax breaks for private pensions with the legislation, whereas 
we have created a wide forum for the sphere and been active internation-
ally too. And what became of our goals?

Since autumn 2008 we have been experiencing one of the most vola-
tile periods of the international and domestic money markets, as the ripple 
effects of the international credit crisis, which first appeared near one and 
a half years ago have also hit investment funds. Governmental suggestions 
that touch upon the pension- and health fund system, as well as fund in-
vestments at the centre of attention with reduced yields compared to be-
fore, also demand uniform and resolute professional intervention. Our aim 
remains the same: the strong and uniform representation of interests.
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It is with great pleasure that I introduce to you the yearbook of the 
Hungarian Association of Pension and Health Funds STABILITÁS. As a first 
edition I sincerely hope that it provides exciting and useful reading mate-
rial to our colleagues, the participants in the partner professions and all in-
terested parties, creating a new tradition. 

We primarily wished the yearbook to be a publication which collects 
together the fund sphere’s topical issues and at the same time provide use-
ful information to all those who are interested in the fund sphere. In the 
publication you can find the publications of the most significant companies 
present in the fund sector and their professional partners in addition to the 
publications of the renowned experts of domestic economic life.

I am certain that in the future the Association STABILITÁS shall suc-
cessfully realize its strategy of the most efficient union of funds.

10
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EGyüTT – KÖZÖSEN
Stabilitás Pénztárszövetség
2008. évi tevékenység, 2009. évi feladatok

Dr. Juhász Istvánné főtitkár

A Szövetség fő célkitűzései

Az öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 
29-én a Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséget. Az alapítók kifejezték azon 
szándékukat, hogy együttműködnek a piaci és pénztári intézményrendszer 
stabilitásának és biztonságos működésének megszilárdításában, hiszen ez 
az alapfeltétele annak, hogy a vegyes finanszírozású nyugdíjrendszert ön-
kéntesen választók, továbbá a pénztárválasztásra kötelezett pályakezdők a 
magánnyugdíjpénztáraktól majdani nyugdíjba lépéskor a várakozásoknak 
megfelelő szolgáltatásokat megkaphassák.

A Stabilitás Pénztárszövetség alapvető célját az Alapszabályban fogal-
maztuk meg. Így többek között kiemelt elveink és feladataink a következők:

•	 elősegíteni	és	fejleszteni	az	önkéntes	kölcsönös	biztosítópénztárak	és	
a magánnyugdíjpénztárak működését,

•	 képviselni,	koordinálni	a	tagpénztárak	érdekeit,
•	 értékelések,	 állásfoglalások,	 nézetek	 képviselete	 mindazon	 jogi	 és	

egyéb szabályozással kapcsolatban, amelyek a szövetség tagjait érin-
tik,

•	 hatékony	pénztári	és	tagi	érdekképviselet,
•	 a	 felügyeleti	 szervekkel,	 hazai	 és	 nemzetközi	 szervezetekkel	 való	

együttműködés megszervezése és koordinálása, 
•	 a	Szövetség	tagjainak	bővítése,
•	 a	Szövetség	ismertségének,	elismertségének	növelése,
•	 szakmai	programok,	konferenciák	szervezése,
•	 szakmai	munkacsoportok	működtetése.

…együtt, közösen sikerülni 
fog!
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A Szövetség szervezete

A Szövetség 2008-ban 6 fős elnökséggel működött, mely 2009. január 
19-én 7 főre egészült ki. Az elnökség szükség szerint, illetve 2008 szeptem-
bertől rendszeresen havonta ülésezik.

Közgyűlésre 2008-ban két alkalommal került sor, április 24-én és má-
jus 30-án. 2009-ben eddig már két közgyűlést tartottunk, január 19-én, il-
letve március 30-án.

A Szövetség operatív irányítását 2008. április 7-től egy főállású főtit-
kár (dr. Juhász Istvánné) végzi. Az elnök és a főtitkár munkáját 2008. szep-
tembertől egy megbízási munkaviszonyban dolgozó befektetési szakértő 
(Bedő Tibor), valamint 2009. március elsejétől egy részmunkaidős asszisz-
tens (Molnár Melinda) segíti. A Szövetség a kommunikációs feladatok kap-
csán a CAFE PR céggel működik együtt, a gazdasági ügyvitelt szerződéses 
munkatársunk (Vass Zoltán) végzi.

A Szövetség életében mérföldkőnek számított, hogy a főtitkári iroda 
2008 szeptemberében a Bankcenterbe költözött, hiszen a Szövetség jelen-
tős bővülése miatt előtérbe került működésének területi függetlensége is. 

A Szövetségen belül 2008-ban három, 2009. január 19-től négy ta-
gozat működik, elnevezés szerint a Magán-nyugdíjpénztári, az Önkéntes 
Nyugdíjpénztári, az Egészségpénztári és a Szolgáltatói Tagozat. 2008 őszén 
megkezdték működésüket a munkacsoportok. Az aktuális pénztári, szak-
mai kérdések megbeszélése, közös álláspont kialakítása, jogszabály-módo-
sítási javaslatok előkészítése szerepel a munkacsoportok tevékenységében. 
Az alábbi munkacsoportok dolgoznak a Szövetség keretei között:

1. Befektetési Munkacsoport (Vezetője: Bedő Tibor)
2. Jogi, Szabályozási és Adóügyi Munkacsoport (2009. január 13-tól 

működik) (Vezetője: dr. Gubuznai Judit)
3. Pénzügyi és Számviteli Munkacsoport (Vezetője: Repa Ágnes)
4. Központi Bevallás-Beszedés Működtetési Kérdéseivel Foglalkozó 

Munkacsoport (Vezetője: Csurgai Ágota)
5. Oktatási, Marketing és Kommunikációs Munkacsoport (Vezetője:  

dr. Hajós Dezső)
6. Egészségpénztári Munkacsoport (Vezetője: Lehoczky László)
7. Munkáltatói Pénztárak Munkacsoportja (2009-ben kezdte meg mű-

ködését) (Vezetője: Rudas Vera)

A Szövetség úgynevezett projektek keretében foglalkozik egyes főbb 
pénztári szférát érintő kérdésekkel. 2009-ben három projekt folytatódik. Az 
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átlépés a pénztárak között témakörében működő projekt már el is végezte 
feladatát az év első negyedévében. Az általuk összeállított és a pénztárak-
kal egyeztetett jogszabály-módosítási javaslatot már eljuttattuk a Pénzügy-
minisztériumba.

1. Pénztári szervezeti formaváltás
2. Járadékszabályozás
3. Átlépés a pénztárak között

A munkacsoportokba és a projektekbe a tagpénztárak és szolgáltatók 
delegálhatnak tagokat. A munkacsoportok aktív tevékenysége, részvétele a 
jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozásában, a döntések előkészítésé-
ben nagy jelentőséggel bír. Munkájuk hozzájárul, hogy a pénztárakat, szol-
gáltatókat érintő szakmai kérdésekről véleményt, tapasztalatot tudjanak 
cserélni a szakemberek.

Magán-nyugdíj-
pénztári tagozat

Önkéntes Nyugdíj-
pénztári tagozat

Egészségpénztári 
tagozat

Szolgáltatói 
tagozat

elnök: 
Kozek András

elnök: 
Dr. Szenes Zoltán

elnök: 
Lehoczky László

elnök: 
Ludvai Judit

Befektetési Munkacsoport
Pénzügyi és Számviteli Munkacsoport

Oktatási, Marketing és Kommunikációs 
Munkacsoport

Egészségpénztári Munkacsoport

Központi Bevallás-Beszedés Működtetési 
Kérdéseivel Foglalkozó Munkacsoport

Jogi, Szabályozási és Adóügyi Munkacsoport
Munkáltatói Pénztárak Munkacsoportja

Elnökség

Munkacsoportok

Elnök:
Nagy Csaba

Elnökségi tagok:

Főtitkár:
Dr. Juhász 

Istvánné

Dr. Bába 
Julianna

Dr. Borza 
Gábor

Kozek
András

Lehoczky 
László

Ludvai
Judit

Dr. Szenes
Zoltán
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A Szövetség tagjai

2008-ig az alábbi pénztárak voltak a Szövetség tagjai:
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, Aranykor Országos 

Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénz-
tár, ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, MKB Önkéntes és Magánnyug-
díjpénztár, OTP Magánnyugdíjpénztár, OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíj-
pénztár, Allianz Hungária Egészségpénztár, Aranykor Egészségpénztár, AXA 
Önkéntes Egészségpénztár, MKB Egészségpénztár, OTP Egészségpénztár. 

2008-ban belépett pénztárak az alábbiak:
Január: Villamosenergia-ipari Dolgozók Önkéntes és Magánnyugdíj-

pénztára, Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár. 
Május: K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár, Premium Magánnyugdíjpénztár 

(AXA csoport), Dimenzió Magánnyugdíjpénztár, Kereskedelmi és Hitelbank 
Medicina Egészségpénztár, Generali Egészségpénztár.

November: Tempo Egészségpénztár.
December: Aegon Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, Generali Önkén-

tes és Magánnyugdíjpénztár, Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár, Első Hazai 
Nyugdíjpénztár, ELMÜ Nyugdíjpénztár, Mobilitás Nyugdíjpénztár, Dimenzió 
Biztosító Egyesület, Dimenzió Egészségpénztár. 

2009. március 30-án az Egészségpénztárak Országos Szövetsége 
(EPOSZ) beolvadt a Stabilitás Pénztárszövetségbe. Ennek alapján a Vasutas 
Egészségpénztár, a Vitamin Egészségpénztár, a Postás Egészségpénztár, a 
Honvéd Egészségpénztár, valamint a Wellness Egészségpénztár is a Stabi-
litás tagjává vált.

Jelenleg a Szövetség szervezettsége az alábbi:
Magánnyugdíjpénztárak esetében a pénztári vagyon alapján 91%, lét-

szám szerint 91%.
Önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a pénztári vagyon alapján 79%, 

létszám szerint 83%.
Egészségpénztáraknál a pénztári vagyon alapján 85%, létszám szerint 

85%.

A Szövetségbe 2008. június elsejétől lehetőség van pénztárszolgálta-
tó társaságok belépésére is. Ennek alapján jelenleg már öt szolgáltató tagja 
is van a Szövetségnek: az AON Pénztárszolgáltató Zrt., Aegon Magyarország 
Pénztárszolgáltató Zrt., Optisoft Zrt., Első Hazai Pénztárszervező és Működ-
tető Zrt., OTP Pénztárszolgáltató Zrt.

Jelenleg folyamatban van további pénztárak, illetve pénztári szolgál-
tatók bevonása a Szövetségbe. 
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Nemzetközi tevékenység

Nemzetközi szinten a Stabilitás Pénztárszövetség a legjelentősebb euró-
pai foglalkoztatói, kiegészítő és egyéb privát nyugdíjintézményeket, illetve a 
tagállamok nemzeti nyugdíjszövetségeit összefogó érdek-képviseleti szerv, az 
EFRP (European Federation for Retirement Provision) munkájában vesz részt 
aktív tagként. Az EFRP 2003-ban Dublinban tartott éves közgyűlésén döntött 
a Stabilitás Pénztárszövetség felvételéről. A Szövetség egyik fő célkitűzése az 
új EU tagállamok nyugdíjrendszereinek jellegzetességeit is figyelembe vevő 
brüsszeli szabályozás megvalósítása, illetve az, hogy minél szélesebb platfor-
mon keresztül próbáljon meg hatékony megoldást találni az elöregedő eu-
rópai országok nyugdíjrendszereinek problémáira. Az EFRP az Európai Tanács 
egyik legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcé-
lú megtakarítások fejlesztése és szabályozása terén. Tagjai között 16 uniós és 
5 unión kívüli ország található, tevékenysége mintegy 83 millió uniós állam-
polgár magánnyugdíját érinti. 

2004-ben Szövetségünk az EFRP Szövetség megfigyelő státuszú tagja 
lett, majd 2007 októberében a Lisszabonban tartott közgyűlésen teljes jogú 
tagsági státuszt kapott. 

2007-ben pedig Szövetségünk elnökét, Nagy Csabát kérték fel az akkor 
megalakuló CEEC Forum elnökének. A Forum elsődleges célja a régiót érintő 
közös kérdések megvitatása, a régi tagállamokkal való tapasztalatcsere és ér-
dekegyeztetés, és a régió nyugdíjkérdések.

Nagy Csaba a Szövetség elnöke, tagja az EFRP vezetőtestületének is, 
mint a CEEC Forum elnöke. Rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein és 
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programjain. A részére megküldött anyagokat a Szövetség többi tagjának is 
továbbítjuk, ezáltal segítve a nemzetközi ismereteink, tapasztalataink bővíté-
sét.

2009. március 23-án az EFRP Budapesten a PSZÁF épületében tartotta 
Igazgatótanácsi ülését. Itt került sor Nagy Csaba vezetésével a CEEC Forum 
ülésére is. A találkozó második napján megrendezett CEEC Konferenciá-
ra több mint száz résztvevő érkezett a világ minden tájáról. Szövetségünk a 
Felügyelettel közösen látta el a szervezési feladatokat. A CEEC Konferencia a 
nyugdíjrendszerekről, nyugdíjpénztárakról, a válság pénztárakat, befekteté-
seket érintő hatásáról nagy érdeklődés közepette zajlott le.

Megtiszteltetés a Szövetség számára, hogy az EFRP 2009. november 
7–9. között Budapesten tartja soron következő közgyűlését, melynek házi-
gazdája, a programok megszervezésének felelőse Szövetségünk lesz. Európa 
pénztárszövetségei vezetőinek budapesti találkozója kiemelt és egyedülálló 
program a Stabilitás Pénztárszövetség életében. Ez a rendezvény Szövetsé-
günk európai szintű elfogadottságának és jelentőségének fontos állomása.
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Kapcsolatok

A Szövetség kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a pénztári 
szférához kapcsolódó intézményekkel. 

A Pénzügyminisztérium Társadalmi Közkiadások Főosztályával a jog-
szabály-módosításokról folyamatosan egyeztetünk. Nemcsak a már vélemé-
nyezésre megkapott tervezeteket tekintjük át és veszünk részt az egyeztető 
megbeszéléseken, hanem több alkalommal is a pénztáraktól beérkező jog-
szabály-módosításokból előterjesztéseket állítottunk össze, mellyel felkeres-
sük a PM munkatársait, és kezdeményezzük a módosítást. 2008. májusban 
javasoltuk a munkáltatói folyószámlák egyeztetésével kapcsolatos jogsza-
bály-módosítást, mely szerint a munkáltatói folyószámlákat június 30. helyett 
október 30-ig kellett kiküldeni. Szeptemberben az adótörvények módosítása-
kor a Stabilitás Pénztárszövetség összefogta a többi Pénztárszövetséget is, és 
más szervezetekkel együtt hatékonyan lépett fel a munkáltatói hozzájárulást, 
illetve a munkáltatói tagdíj-kiegészítést sújtó 11%-os EHO fizetési kötelezett-
ség ellen. A pénztári törvényekhez és kormányrendeletekhez is sok javaslatot 
juttattunk el a tagpénztárak észrevételei alapján a PM-hez, melynek többsége 
bekerült a jogszabályokba. Az egyeztetési folyamat alatt folyamatosan infor-
máltuk a tagpénztárakat, így a várható jogszabály-módosításokra fel lehetett 
készülni. 2009-ben is aktívak vagyunk a jogszabály-módosítások előkészíté-
sében. Ennek alapján a magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatos 
javaslataink (pl. elévülés kérdésköre), az átlépések szabályozásának változta-
tása, a választható portfóliós rendszer portfólió-összetételére vonatkozó mó-
dosítási javaslatainkat is eljuttattuk a jogszabályalkotóhoz. 

A Szövetség az elmúlt években is sokat tett azért, hogy felkaroljon és 
menedzseljen olyan témákat, amelyek túlmutatnak a tagpénztárakon és az 
egész pénztári szektorra, illetve egyes pénztártípusokra jelentős hatással 
bírnak, ilyen például APEH-al való szakmai együttműködés. Ezt a munkát 
jelenleg is aktívan folytatjuk. Az APEH szakmai partnere a pénztárakkal való 
kommunikációban a Stabilitás Pénztárszövetség. Napi szinten egyeztetése-
ket folytatunk, illetve rendszeresen találkozik az APEH elnökhelyettesével 
a Szövetség főtitkára és a Központi Bevallás-Beszedés Működtetési Kérdé-
seivel Foglalkozó Munkacsoport vezetője. Kiemelt feladat az APEH-pénz-
tárak közötti együttműködési megállapodás módosítása. A Pénztárak és a 
NYUFIG közötti megállapodás szakmai előkészítése ugyancsak a Szövetsé-
gen keresztül valósult meg 2008-ban.

A Felügyelettel több közös megbeszélést szerveztünk, illetve gya-
korlattá vált, hogy olyan témákban, amelyek több pénztárat vagy egyes 
pénztártípusokat érintenek, a Szövetség kért állásfoglalást a Felügyelettől, 
melyet utána minden pénztár részére eljuttatott. Felkaroltunk egyedi ügye-
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ket is, amennyiben a tagpénztár a Szövetség segítségét kérte a tárgyalások 
megszervezésében és szakmai előkészítésében. Amikor pedig a Felügyelet 
a pénztárakkal kívánt találkozni és megbeszélést folytatni, mint például a 
hozamokkal kapcsolatos elemzés, a követelés témavizsgálat alapján végre-
hajtandó feladatok, benchmark elemzés, közvetítői témavizsgálat indítása, 
a Szövetséget kérte fel a találkozó megszervezésére, illetve a jelen nem lévő 
pénztárak tájékoztatására. Ezek a megbeszélések sikeresek voltak, több 
olyan kérdést tudtunk tisztázni a Felügyelettel, amelyek problémát okoztak 
volna a pénztáraknak.

Kapcsolatainkat a pénzügyi intézmények más érdekvédelmi szerve-
zeteivel is bővítettük. 2008 novemberében együttműködési megállapodást 
írtunk alá a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségével, a Magyar 
Biztosítók Szövetségével. 2009. január 19-én aláírásra került az együttmű-
ködési megállapodás a Magyar Bankszövetséggel és a Befektetési Szolgál-
tatók Szövetségével is. 

2008-ban a politikai pártok irányába is elmozdultunk, melynek célja 
az volt, hogy a pénztárakat, a pénztári rendszert és a Szövetség munkáját, 
tevékenységét megismertessük a parlamenti döntéshozókkal. Ennek kere-
tében többnyire a frakcióvezetőkkel találkoztunk.

2008-ban a Pénzügyminisztériummal államtitkári szinten is sor került 
egy találkozóra a fentiekhez hasonló célból, valamint jogszabály-módosítási 
javaslatainkról is beszélgettünk (szervezeti formaváltás, járadékszabályozás, 
egészségpénztárak szerepe stb.). 2009-ben már két alkalommal is pénzügy-
miniszteri szintű megbeszélésre került sor. Ezeken a megbeszéléseken ki-
emelten képviseltük az önkéntes pénztárak munkáltatói hozzájárulásának 
adóztatásával kapcsolatos álláspontunkat, miszerint ez az önkéntes pénztá-
raknak helyrehozhatatlan károkat okozna. Szó volt továbbá a magánnyug-
díjpénztárak jövőbeli működési kereteiről, illetve a tagok TB-be való esetle-
ges visszaléptetéséről és annak hatásáról is. 

Az egészségpénztárak tevékenységének elemzéséhez szükséges 
adatszolgáltatás, vizsgálat tekintetében, valamint az egészségpénztárak 
további feladataival kapcsolatosan egyeztettünk az Egészségbiztosítási 
Felügyelettel. Az Egészségpénztári Munkacsoportban való részvételükkel 
folyamatosan kapcsolattartás is biztosított. 2009. április 29-én az Ország-
gyűlés Egészségügyi Bizottsága előtt tartottunk tájékoztatót az egészség-
pénztárak tevékenységéről, valamint adtuk át összefoglaló anyagunkat a 
képviselők részére.

A Szövetség kiemelt feladataként kezeltük, hogy a tagpénztárakkal, 
illetve a jövendő tagpénztárakkal találkozókra kerüljön sor, ahol az aktuális 
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pénztári kérdésekről, a Szövetséghez való csatlakozásról, adatszolgáltatás-
ról, elemzésekről beszélgettük. Ezek a megbeszélések azért is nagyon fon-
tosak, mert koncepcionális feladatokat akkor lehet végrehajtani, ha a pénz-
tárak napi, aktuális ügyeit, problémáit jól ismerjük. 

Kommunikáció

A Szövetség a CAFE PR segítségével sok sajtóorgánumban jelenik 
meg. A tv, rádió, sajtó rendszeresen foglalkozott a pénztárakkal, sok eset-
ben a Szövetség vezetése, tagpénztárainak képviselői nyilatkoztak. Több 
sajtótájékoztatóra került sor az elmúlt időszakban, amikor a Szövetség új 
tagokkal bővült, valamint sajtóbeszélgetést szerveztünk szakértők részvé-
telével a pénztári hozamokról, a pénztári teljesítményekről. A Szövetség a 
pénztárak adatszolgáltatásai alapján – a felügyeleti közzétételt is megelőz-
ve – 2009. március 6-án tagjainak hozamadatait nyilvánosságra hozta, és 
egy sajtótájékoztató keretében, szakértők bevonásával értékelte a 2008. évi 
teljesítményeket, a válság hatását a pénztárakra. Az volt a célunk, hogy elő-
ször mi magunk tárjuk fel az elmúlt év gyenge hozamainak okát, és tájékoz-
tassuk a pénztártagokat.

Több sajtóközleményt is kiadtunk, így például a pénztári hozamokkal, 
teljesítményekkel kapcsolatosan, valamint a pénzügyi válság pénztárakra 
gyakorolt hatásáról, az önkéntes pénztárak munkáltatói hozzájárulás terve-
zett adóztatásának következményeiről. 

2009-ben kiemelt feladatként tekinti a Szövetség a pénztártagok 
objektív tájékoztatását. Ennek érdekében kommunikációs kampányt szer-
veztünk, mely június 30-ig, az egyéni számlaértesítők kiküldésének végső 
határidejéig tart. Ennek keretében számtalan sajtónyilatkozatban, tv- és rá-
dióinterjúban, a széles közönség által legolvasottabb napilapban (Metropol) 
rendszeresen megjelenünk, illetve publikálunk. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a pénztártagok értsék és tudják mi zajlott le a pénztárakban 2008-ban, 
mi a helyzet az idei évben. Mindenkit igyekszünk tájékoztatni arról, hogyan 
érinti a válság a pénztári megtakarításokat, és mit tehet, tegyen ebben a 
helyzetben a pénztártag. 

A Szövetség 2008-ban megkezdte a Hírlevelek készítését, melyből 
eddig 5 jelent meg. A Hírlevelek megtalálhatók a honlapon, illetve széles 
körben közvetlenül is megküldésre kerülnek pénztáraknak, más pénzügyi 
intézményeknek, APEH, PM, Felügyelet stb. részére. 

A Szövetség szerepelt a Tőzsdei Almanachban is.
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A CAFE PR által összeállított Sajtófigyelő mindennap megküldésre ke-
rül a tagszervezeteknek, ezzel is segítve a pénztári kérdésekről szóló sajtó 
megismerését.

Megújult a Szövetség honlapja is 2009 májusában. Egyre többen ke-
resik fel, és ezáltal a Szövetség szakmai állásfoglalásai, tevékenysége már 
nemcsak a tagpénztárak, hanem a pénztártagok körében is ismertté válhat.

Rendezvény

2008 kiemelt rendezvénye volt a 
siófoki Pénztárkonferencia, melyet az 
elmúlt 10 évben a Felügyelet rende-
zett meg. Tekintettel arra, hogy a Fel-
ügyelet integrált konferenciát kívánt 
szervezni, a Szövetség magára vállalta 
a Pénztárkonferencia megszervezését. 
November 10–11-én a két nap alatt 
közel 400 résztvevő, előadó látogatta 
meg a konferenciát, ahol neves szak-
emberek (Lengyel László, Matolcsy 
György), a Bankszövetség, MABISZ, 
BAMOSZ vezetői, Alapkezelők vezetői, 
Pénztári vezetők, a Parlament Egész-
ségügyi Bizottságának elnöke, a Pénz-
ügyminisztérium munkatársa, a Fel-
ügyelet főigazgatóhelyettese, az MNB 

Pénzügyi Stabilitás vezetője, az APEH elnökhelyettese, az ONYF főigazgató-
ja, a Magyar Posta vezérigazgatója tartottak előadást. Hat szekcióban folyt 
a munka, ahol a járadékszabályozás, a befektetési, a számviteli kérdések, az 
egészség- és önsegélyező pénztárak speciális témakörei, a tagi tájékoztatás 
erősítése szerepeltek napirenden. A konferenciát szponzorok is támogatták. 
A konferencia 2008-ban ismét a pénztárak szakmai találkozója volt, ahol este 
színvonalas és szórakoztató program várta a résztvevőket.

Kiemelt feladatok 2009. évre

A pénztárakra a pénzügyi válság erős hatást gyakorolt, ez tükröződik 
a pénztárak hozamteljesítményében is. A Szövetség 2009. I. félévében egy 
jelentős kommunikációs kampányt folytat, amely segíti a tagok részére az 
egyéni számlakivonatok értelmezését, a pénztárak teljesítményének, vesz-
teségeinek bemutatását és a folyamatok megértését. 
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2009. I. negyedéves jelentések 
alapján elindítjuk és folyamatosan ké-
szítjük a pénztári szektorelemzéseket 
negyedévente. Ebbe igyekszünk be-
vonni a jelenleg még nem tagszervezet 
pénztárakat is, hogy minél szélesebb 
körű adatbázisra tudjunk támaszkodni. 
Az elemzéseket Bedő Tibor, a Stabilitás 
Pénztárszövetség befektetési szakértője 
készíti.

2009 novemberében megrendez-
zük az EFRP közgyűlését, melyre kb. 
60-70 főt várunk és mintegy 3 napos 
programot szervezünk.

2009 őszén megrendezzük a Pénztárkonferenciát. 

Tovább erősítjük kapcsolatrendszerünket más pénzügyi intézmények 
érdekvédelmi szervezeteivel. Feladatunk lesz az együttműködési megálla-
podások alapján a konkrét együttműködési gyakorlat kialakítása minden 
együttműködő partnerünkkel.

Munkacsoportok munkájának tovább folytatása, minél alaposabb 
bevonásuk a pénztárszakmai kérdések megvitatásába, jogszabály-előkészí-
tésbe, egységes álláspontok, iránymutatások kialakításába. 

A különböző pénztártípusok működési problémáinak feltárása, szük-
séges jogszabály-módosítások kezdeményezése.

Szövetség bővítése újabb tagpénztárakkal, szolgáltatókkal, ismertsé-
gének, elismertségének növelése.

Politikai döntéshozókkal a kapcsolat további szélesítése.

Kiemelt témák, megoldásra váró kérdéskörök

a) Adózás

Az önkéntes pénztárak 1994 óta tevékenykednek. Az öngondoskodás 
ezen formájának elterjedésében nagy szerepet játszott az adókedvezmény, 
mely bevételi oldalon a tagi befizetésekhez, illetve a munkáltatói hozzájá-
ruláshoz kapcsolódott, valamint az adómentesség a szolgáltatások vonat-
kozásában.

Bedő Tibor
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A pénztárakra vonatkozó adószabályok 1992-ben kerültek először az 
adótörvényekbe. Ebben az időben még a pénztártörvény meg sem született, 
mivel arra csak 1993 decemberében került sor. Az elmúlt években sokféle vál-
tozáson ment keresztül a pénztári adókedvezmény és -mentesség. A változá-
sok kedvezőtlenül befolyásolták a tagi és a munkáltatói befizetéseket is. 

Ennek hatása az önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztá-
rakat egyaránt hátrányosan érintette. Itt kell megjegyezni, hogy a kedvez-
ményt már nem kapja vissza a pénztártag az éves adóbevallás benyújtása 
során, hanem a kedvezmény összege az egyéni számláján íródik jóvá, mely-
hez csak a várakozási idő lejárta után, illetve szolgáltatás igénybevételekor 
juthat hozzá.

Az utóbbi időben több közvélemény-kutatás és felmérés is azt bizo-
nyította, hogy kevés a magyar munkavállalók ismerete az öngondoskodás 
formáiról, és nyugat-európai társaikhoz képest is évekkel később kezdenek 
el takarékoskodni nyugdíjukra, egészségük megőrzésére. Az öngondosko-
dásban kiemelt megtakarítási forma a pénztári befizetés, akár a nyugdíjas 
évekről, akár az egészség megőrzéséről, akár a nehéz helyzetbe kerültek se-
gélyezéséről van szó. Akkor, amikor mintegy 15 év után az önkéntes pénz-
tárakban már mintegy 2,2 millió a pénztártagok száma, nem lenne jó üze-
net annak a kedvezménynek a megszüntetése, amely elősegítette ennek a 
megtakarítási formának az elterjedését.

Az elmúlt hetekben felröppent hírek szerint a kormány adócsomag-
jában az adócsökkentések forrását megteremtő lépések között szerepel, 
hogy 2010-től jelentősen szűkül a munkáltatók által adott természetbeni 
juttatások adómentessége és az egyéb adómentes jövedelmek köre is. 

Jelenleg az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak tagjai részére a 
munkáltató havi tagdíj hozzájárulása (munkáltatói hozzájárulás) a tárgy-
hó első napján érvényes minimálbér 50%-áig, egészség-, illetve önsegély-
ző pénztárakba történő befizetés esetén a minimálbér maximum 30%-áig 
adómentes a magánszemélynél.

Amennyiben a kormány szándéka szerint a munkáltatói hozzájáru-
lás összegének fele után – mint természetbeni juttatás – a munkáltatónak 
62%-os adó- és tb-fizetési kötelezettsége keletkezne, az egyet jelentene az 
öngondoskodás rendszerének jelentős visszaszorulásával.

Milyen következményekkel járhat az önkéntes kölcsönös pénztári 
tagdíj hozzájárulás (munkáltatói hozzájárulás) megadóztatása?

•	 Az	önkéntes	nyugdíjpénztári	megtakarításokat	a	magánszemély	alap-
vetően később, esetenként évek vagy évtizedek múlva használja fel.  
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A nyugdíjpénztári hozzájárulások megadóztatásával a munkáltatók 
más adómentes (vagy kedvezményesebb adózású) juttatási formákat 
keresnek majd, melyek a hosszú távú megtakarítások helyett elsősor-
ban a közvetlen, azonnali fogyasztást segítik elő. Az új adócsomag 
korlátot szab egyébiránt a kedvezményes vagy adómentes juttatások 
alkalmazásának, hiszen az új adó- és járulékrendszer nem támogatja a 
munkaviszonyban dolgozók (a „bérből és fizetésből élők”) kedvezmé-
nyeit. 

•	 A	munkáltatói	hozzájárulás	adóztatása	ellehetetlenítené	a	hozzájáru-
lási „hajlandóságot”. Tekintettel az állami ellátórendszerekben elsza-
botált érdemi intézkedésekre, hazánkban a nyugdíjrendszeren kívül 
jellemzően nem alakultak ki az öngondoskodásnak más formái. 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 kiegé-
szítő jelleggel). Az egészségpénztárakban, az utóbbi években is folya-
matosan korlátozott egészségpénztári szolgáltatások próbálják erősí-
teni az egészséges életmódra nevelést, a betegségmegelőzést, és így 
betölteni az öngondoskodás szerepét. Amennyiben a munkáltatói 
hozzájárulás megadóztatásra kerül, várhatóan megszűnnek majd a 
nyugdíj-kiegészítések és a még meglévő egészségpénztári szolgálta-
tások igénybevétele is.

•	 Az	 önkéntes	 pénztári	 tagdíjbevétel	 mintegy	 70–80%-a	 származik	 a	
munkáltatói befizetésekből. A munkáltatói hozzájárulás megadózta-
tásával előreláthatóan jelentősen szűkül majd e béren kívüli munkál-
tatói juttatások köre, hiszen nem várható, hogy a munkáltatók pénz-
tári hozzájárulást fognak fizetni a dolgozóknak, ha az adóval, tb-vel 
terhelt lesz. Ez várhatóan a munkavállalók érdekeinek erőteljes csor-
bulásához vezet, továbbá nem erősíti a gazdaság kifehérítését célzó 
törekvéseket sem. A munkáltatóknál így felszabadult forrásokat a leg-
kevésbé fogják bérként kifizetni, ugyanis a bérek adóékének rendkí-
vül magas volta ezt ellehetetleníti, azaz ha a munkáltató meghatáro-
zott összeget szán dolgozói ilyen típusú támogatásaira, a dolgozónál 
nettóként maradó összeg bérként történő kifizetése esetén a nettó 
összeg annyira alacsony lesz, hogy ezt nem fogják a munkáltatók (de 
még a dolgozók sem!) elfogadni.

•	 Az	önkéntes	pénztárakba	befizetett	 összegek	 jelentős	 részét	 értékpa-
pírokba fektetik (az önkéntes pénztári vagyon több mint 60%-a van ál-
lampapírokban). Amennyiben csökkennek ezen hozzájárulások, mind 
az állampapírokba, mind a részvénypiacba való befektetés-állomány is 
csökkenni fog. Az éves szinten kb. 100 milliárd forint befizetett önkén-
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tes pénztári munkáltatói hozzájárulás várhatóan jelentős csökkenése, 
esetleg elmaradása a pénz- és tőkepiacra jelentős hatást gyakorol majd. 
Ezenfelül valós veszély, hogy a jelenlegi közel 750 milliárd forintos ön-
kéntes pénztári vagyon lassú olvadásnak indul a pénztári rendszer sta-
bilitásába vetett bizalom elvesztése miatt.

•	 A	szabályok	hektikus	változtatgatásai,	az,	hogy	a	politikai	erők,	külö-
nösen a kormányzati politika alakítói még egy kormányzati cikluson 
belül sem képviselnek következetes álláspontot ezzel kapcsolatban, 
a teljes öngondoskodási rendszer kialakulását, továbbfejlődését meg 
fogja akadályozni, a felelősséget és a feladatokat az állami ellátórend-
szerekre fogja hárítani. Ez egyértelműen a paternalista szemléletet 
erősíti, azt a szemléletet, amelytől a rendszerváltással a társadalom 
meg kívánt szabadulni. 

Az új adójavaslat-csomag bevezetése egyet jelentene az 1994 óta fel-
épült öngondoskodás rendszerének feladásával, valamint a több mint 2.200 
ezer önkéntes pénztári tag és a munkáltatói hozzájáruláson keresztül több 
ezer munkáltató érdekeit is sérti.

A javaslat elfogadása a munkáltatói hozzájárulás elmaradását, az ön-
kéntes pénztári rendszer összeomlását, az emberek az elmúlt 15 év során 
kialakult öngondoskodásba vetett hitének elvesztését és a gyengélkedő 
magyar állampapírpiac egy állandó vevőjének elvesztését vonja maga után. 
Nem utolsósorban ezen adótervekből nem lesz állami adóbevétel, vagy 
csak nagyon kevés ahhoz képest, mint amit a kormányzat remél.

b) Pénztári tevékenység szervezeti keretei

A különböző pénzügyi szektorok szabályozása a formáció tekinteté-
ben eltérő. A pénzpiaci intézmények, illetve a biztosítók többféle szervezet-
típusban is tevékenykedhetnek (például rt., egyesület, takarékszövetkezet). 
A tőkepiaci intézmények esetében rt. szervezeti forma van, mely a tevé-
kenység jellegéhez jól igazodik, nincs is igény az ettől eltérő működésre.

A pénztári szektor sajátossága, hogy a tevékenység a törvény előírá-
sai alapján kizárólag nonprofit alapon szerveződik, sokkal inkább hasonlít-
ható az egyesületi, szövetkezeti formához. Tekintettel a kezelt vagyon nagy-
ságára, ez különféle aggályokat vet fel. A pénztárak tevékenysége azonban 
végezhető lenne for-profit alapon is, a gyakorlatban a nagy biztosítói, banki 
háttérrel rendelkező pénztárak esetében ez történik. Elmondható, hogy a 
pénztári tevékenység mindkét szervezeti formában végezhető, akár profit-
orientált, akár nonprofit alapon. Ugyanakkor a jogszabály jelenleg csak a 
nonprofit formát engedi. Ennek következtében a pénztári tevékenység és 
annak szervezeti formája között nincs megfelelő összhang. Ez két problé-
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mát is felvet. Egyrészt a pénztári szektorba befektető pénzügyi vállalkozá-
sok nem kontrollálják a nevüket viselő pénztárakat, hiszen a pénztárak jo-
gilag tőlük függetlenek. Ezért a pénzügyi csoportok érdeke sérül, ami ön-
magában nem gond, a gond az, hogy ezt az extra kockázatot a pénzügyi 
csoportok „beárazzák” a termék árába, azaz a magyar fogyasztó a terméket 
drágábban kapja meg, mint az indokolt lenne. Még ennél is nagyobb koc-
kázat azonban, hogy a jogilag nem gyakorolható kontroll „kalandorok” ke-
zére juttathat pénztárakat, és így a pénztártagok megtakarításai komoly 
veszélybe kerülhetnek, ami csökkenti várható nyugdíjukat és növelheti az 
állami kiadásokat, ha az állam helyt „szeretne” állni.

Indokoltnak látjuk biztosítani annak jogszabályi lehetőségét, hogy a 
pénztárak önkéntes alapon választhassanak, hogy milyen szervezeti formá-
ban kívánnak működni. Ez lehetne továbbra is akár nonprofit alapon műkö-
dő pénztári forma, de akár részvénytársasági forma is. Bár Magyarországon 
még nem működik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, az erre vo-
natkozó törvény már elfogadásra került, mely szervezeti formaként a rész-
vénytársaságot határozta meg.

Természetesen alapos előkészítés szükséges az átmenet megvalósítá-
sához, illetve annak megteremtéséhez, hogy mindkét szervezeti forma egy-
más mellett is létezzen.

A Szövetség már eddig is részt vett a témával kapcsolatos megbeszé-
léseken, és a továbbiakban is aktív szerepet kíván betölteni a jog sza bály-
alkotási munkában, a gyakorlati teendők kialakításában. 

c) Járadékszabályozás

A magánnyugdíjpénztárakra vonatkozóan kiemelten fontos témakör 
a járadékszolgáltatás. Évek óta húzódik a terület szabályozásának, különös 
tekintettel a részleteknek a kidolgozása. A jelenlegi törvényi szabályozás 
nagyvonalakban utal csak arra, hogy járadékszolgáltatást kell nyújtani és 
felsorolja annak típusait. De a szabályozás nem terjedt ki arra, hogy ponto-
san kinek (pénztár, biztosító), milyen feltételek mellett, milyen formában, 
milyen tőke- és tartalékszabályok betartása mellett, milyen eljárási szabá-
lyokat figyelembe véve nyújtható a járadékszolgáltatás. Itt külön érdemes 
kihangsúlyozni, hogy a Nyugdíj- és Időskori Kerekasztal jelenleg foglalkozik 
a nyugdíjrendszer teljes körű átalakításának koncepciójával. Ennek alap-
ján megváltozhat a magánnyugdíj és a tb-nyugdíj viszonya, ami kihatás-
sal lehet a járadékszolgáltatásra is. A téma azért is kiemelten fontos, mert 
a nyugdíjpénztári tagoknak nagyon kevés és nem megfelelő információja 
van magáról a járadék fogalmáról. Itt tehát nemcsak egy jogi szabályo-
zást kell megteremteni, hanem ennek a megfelelő tagi kommunikáció-
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járól is gondoskodni kell. Jelenleg több mint 2 millió 949 ezer tagja van a 
magánnyugdíjpénztáraknak. 

A Szövetség álláspontja szerint a szabályrendszer megalkotása, majd 
elfogadása rendkívül fontos, hiszen 2013-tól tömegesen megindul a pénz-
táraknál a járadékszolgáltatás, melyre megfelelően felkészülni csak a törvé-
nyi szabályozás ismeretében lehet.

d) Önkéntes egészségpénztárak tevékenységének bővítése

Az önkéntes egészségpénztárak 1994 óta működnek Magyarorszá-
gon, és sok tekintetben más szervezeti és működési szabályok vonatkoznak 
rájuk, mint amelyek a létre nem jött egészségbiztosítási pénztárakat jelle-
mezték volna.

Szakmai és politikai szinten egyaránt érdemes végiggondolni, hogy a 
jelenlegi egészségügyben milyen szerepe, helye lehet az önkéntes egész-
ségpénztáraknak, illetve a jövő egészségbiztosításában hogyan alakulhat 
tevékenységük.

Működésükben az egészségügyi jelleget kell erősíteni, kiemelten a 
prevenciót és az utógondozást. 

Ennek érdekében:
•	 az	egészségpénztárak	elismert	(az	egyéni	számla	terhére	szolgáltatás-

ként elszámolható) tevékenysége legyen a szolgáltatásszervezés, az 
egészségügyi tanácsadás, a betegirányítás,

•	 az	 egészségpénztáraknak	 legyen	 lehetőségük	 különböző	 egészség-
ügyi szolgáltatáscsomagok ajánlására, s ennek megfelelő különböző 
szolgáltatási díjak felszámítására,

•	 erősíteni	 kell	 a	 kapcsolatot	 az	OEP-pel,	 s	 a	 járulékmegosztás	mellett	
bizonyos feladatok az egészségpénztárakhoz kerülhetnének,

•	 a	munkáltatókkal	való	jobb	együttműködés	keretében	az	eddigieknél	
több, a munkahelyi specialitásokat figyelembe vevő szűrési, egész-
ségvédelmi, egészségmegőrző programot indokolt szervezni,

•	 felül	kell	vizsgálni	a	pénztárakra	vonatkozó	adminisztrációs	előíráso-
kat, a szolgáltatások pontosabb meghatározásával lehet egyszerűsíte-
ni a felhasználás ellenőrzését,

•	 célszerű	 lenne	 egységesíteni	 az	 önkéntes	 egészség-	 és	 az	 önkéntes	
önsegélyező pénztárakat, megszüntetni a párhuzamosságokat.

A Szövetség mindenképpen úgy ítéli meg, hogy az egészségügyi refor-
mok kapcsán az önkéntes egészségpénztárak nem hagyhatók figyelmen kí-
vül, hiszen már 15 éve működnek, komoly tapasztalatokat szerezve az egész-



ségügyi szolgáltatások nyújtása, szervezése terén, az egyéni számlavezetés-
ben, valamint az öngondoskodás ezen formájának működtetésében.

Gondolatok

Az elmúlt 15 évet a pénztárak között töltöttem el, különböző helyeken 
(Felügyelet, Pénztár, Pénztárszolgáltató, Pénztárszövetség) különböző né-
zőpontból látva működésüket. Ott voltam a pénztárak világrajötténél, és 
azóta is „nevelgetem-terelgetem” tevékenységüket. A pénztáraknak szinte 
minden évben új kihívásokkal kellett szembenézniük. Ilyen a 2009-es év 
is. Meg kell küzdenünk a világgazdasági válság pénztárakra is gyakorolt 
erős hatásával, következményeivel, az általános bizalomvesztéssel a pénz-
ügyi termékek, pénzügyi piacok iránt. Szembe kell néznünk azzal, hogy a 
pénztárak vagyonukat, létszámukat tekintve már tekintélyesnek mondha-
tók, de még mindig a pénzügyi intézményrendszer „lebegtetett részei”. Az 
adórendszer tervezett módosításai az önkéntes pénztári rendszer fennma-
radását, hosszú távú működését veszélyeztetik. A magánnyugdíjpénztá-
rakról pedig már nem először lehet hallani, hogy meg kell szüntetni a tár-
sadalombiztosítás második pillérét, és az itt összegyűjtött százmilliárdokat 
a költségvetés rendelkezésére kellene bocsátani. Ezáltal megint mindenki 
ismételten csak az állami felosztó-kirovó társadalombiztosítási rendszeren 
keresztül kapná a nyugdíját, és oda fizetné a járulékot is. 

1994-ben az önkéntes pénztárakkal elkezdődött, 1997-ben a ma-
gánnyugdíjpénztárakkal folytatódott Magyarországon a hárompilléres 
társadalombiztosítási rendszer kialakítása. A folyamatokat folyamatosan 
nyomon kísérve elmondhatom, hogy természetesen vannak a rendszer-
nek hibái, hiányosságai. Már sokszor jeleztük ezeket, melyek megoldásra 
várnak. De ez nem jelenti azt, hogy az öngondoskodás rendszerét fel kell 
számolni és vissza kell térni a kizárólag állami rendszerekből finanszíro-
zott nyugdíjhoz.

Az elmúlt években nagyon sokat tettek a pénztárak azért, hogy az em-
berek között a pénzügyi kultúra fejlesztéseként is az öngondoskodás gon-
dolata elterjedjen. Több millió ember lépett be a pénztárakba, és gyűjti itt 
megtakarításait nyugdíjra, egészségmegőrzésre, önsegélyezésre. Ha az ön-
kéntes és a magán-nyugdíjpénztári rendszer rövid távú gazdaságpolitikai 
célok érdekében nem tud tovább működni, újabb nemzedéknek kell felnő-
nie ahhoz, hogy az emberek még egyszer hinni tudjanak abban, hogy nem 
támaszkodhatnak mindenben az államra, nyugdíjaskori megélhetésükért, 
egészségük megőrzéséért nekik maguknak is tenni kell, önmagukról is tud-
niuk kell gondoskodniuk.

32
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A pénztárakkal szembeni kihívásoknak jobban meg tudunk felelni 
akkor, hogy erőinket, érdekérvényesítő képességünket koncentráljuk. Még 
felügyeleti vezetőként sokszor hangoztattam, hogy nem szabad szétforgá-
csolni az erőket több szövetség keretében, egy erős, hatékony szövetség-
ben kell tömörülniük a pénztáraknak is, hasonlóan a pénzügyi piac többi 
szektorához. Akkor még nem gondoltam, hogy nekem is szerepem lesz en-
nek megvalósításában.

A Stabilitás Pénztárszövetség érdek-képviseleti szerepe, feladatai és 
erre tekintettel a felelőssége is kiemelkedő, hiszen a tagpénztárak – tag-
létszám és vagyon alapján egyaránt – a pénztárpiac meghatározó részét 
képviselik. Úgy véljük, hogy a Szövetség pénztárak működésére vonatko-
zó szakmai ajánlásai, kodifikációs munkában való részvétele, valamint az 
a szakmai háttérbázis, amit képviselni, és az a képviseleti potenciál, amit 
megmozgatni tud, segítséget nyújthat minden pénztár részére a szolgál-
tatásai biztonsága érdekében is. Bízunk abban, hogy egyre több pénztár 
és pénztárszolgáltató is magára nézve elfogadhatónak találja a Szövet-
ség célkitűzéseit, azonosulni tud alapelveivel, és a közeljövőben tagja-
ink között tisztelhetjük. A hatékony érdekképviselet és érdekvédelem az 
egész pénztárszférát átfogó egy, egységes pénztárszövetségen keresz-
tül érvényesülhet megfelelően. De azért, hogy mindez megvalósuljon 
mindannyiunknak még sokat kell dolgozni. Erről szólt a 2008-as év, és ez a 
fő feladat 2009-re is. 

Bízom benne, hogy együtt, közösen sikerülni fog!
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ABouT ASSoCIATIoN 
STABILITÁS…

In the past fifteen years have been dealing with funds at different 
places (Supervision, Fund, Funds services, Association of Funds), seeing 
their operations from different perspectives. I was there when funds were 
established and since then I have also “grown and spread” their activities. 
Funds must face new challenges every year. 2009 is no different. We must 
battle with the consequences of the global economic crisis, which has had 
a strong effect on funds, and the general loss of trust in financial products 
and the financial markets. We must face it that considering fund resource 
and headcount they could be said to be imposing, but still remain the ‘float-
ing parts’ of the financial institution system. The planned modifications to 
the tax system endanger the survival and long term existence of the vol-
untary fund system. It is not the first time we have heard about the private 
pension funds that the second pillar of social security must be terminated 
and the hundreds of billions of forints gathered here should be made avail-
able to the budget. This would once again mean that everyone would only 
receive their pension through the state divide-and-impose social security 
system, and pay their contributions there too. 

The Hungarian Association of Pension and Health Funds STABILI-
TÁS, which is the most important fund advocacy group in Hungary, has the 
primary task of representing the member funds’ joint professional interests. 
To this end we maintain close collaboration with the domestic institutions 
of the sphere. In relation to legal modifications we continually reconcile 
with the Ministry of Finance. We collaborate closely with the domestic su-
pervisory organs, the Hungarian Financial Supervisory Authority as well as 
the Health Insurance Supervisory Authority. Considering that for communi-
cation with the funds the Association STABILITÁS is the professional partner 
of APEH, we make daily agreements with the Tax Authority, facilitating pri-
marily the handling of Central Declaration and Payment matters.

In 2008 we also opened up towards the political parties, the goal of 
which was that we get them acquainted with the funds, the fund system, 
and the work and activities of the association.

We also keep close contact with other advocacy organisations of finan-
cial institutions. We have a collaboration agreement with the Association of 
Hungarian Investment Fund and Asset Management Companies, the Asso-
ciation of Hungarian Insurance Companies, the Hungarian Banking Associa-
tion and the Association of Securities Dealers too.
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on an international level the Association STABILITÁS is the organ that 
represents the interests of the most significant European employers, top-up 
and other private pension fund institutions, as well as taking an active part 
in the work of the member states’ national pension funds’ advocacy group, 
the EFRP (European Federation for Retirement Provision). Our association’s 
president since 2007, Csaba Nagy, was invited to be the president of the 
then forming CEEC (Central and East European Countries) Forum. The pri-
mary goal of the Forum is the discussion of common issues of the region, 
exchanging of experience and reconciliation of interests with the old mem-
ber states, and regional pension issues. It is an honour for our association 
that the EFRP will hold its next general assembly during November 7–9 in 
Budapest, and, as hosts, our association will be responsible for organizing 
the programs. 

The Association STABILITÁS provides information, by way of regular 
professional reports via electronic newsletter, on issues affecting the pro-
fession, organizes professional events (Pénztárkonferencia 2008) as a forum 
for the fund sphere, as well as preparing and publishing, from 2009, a quar-
terly market analysis. Seven different work groups help in the carrying out 
of the association’s tasks; dealing with topical issues that affect the fund 
sphere, within different projects.

For the pension fund and health fund system to be ever more effi-
cient in serving its members we must work hard. This is what the year 2008 
was all about and this will also be the main task for 2009.

I am certain that together we will be successful.
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…kiemelten fontos a hazai 
befektetői bázis erősítése, 
amelynek egyik, ha nem a 
legfontosabb pillére a péztári 
rendszer.
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GoNdoLAToK 
A STAbILITáS 
PéNzTáRSzövETSéG 
évKöNyvéhEz

Dr. Patai Mihály 
BÉT, elnök

A tőkepiac alapvető szerepe, hogy a vállalati szektor forrásellátását 
pénzügyi közvetítők segítségével biztosítsa. A tőzsde ebben a rendszerben 
a tőkebevonás egyik legfontosabb színtere, ahol a keresleti és a kínálati 
oldal nyilvános és szabályozott keretek között találkozik egymással. Köz-
gazdaságtani fogalmakat használva így a tőzsdék jelentősége az általuk 
biztosított pozitív externáliákban keresendő, ilyen módon messze túlmutat 
az általuk képviselt szektor közvetlen GDP hozzájárulásán. A tőkepiac alap-
vetően hármas feladatot lát el a gazdaságon belül, így általa valósul meg 
a hatékony tőkeallokáció, biztosítja a gazdasági folyamatok átláthatósá-
gát, és mindemellett a gazdasági tendenciák indikátoraként is funkcionál. 
A tőzsde optimális működése esetén az előbbiekben felsoroltakat a lehető 
leghatékonyabban valósítja meg, a forrásokat optimálisan allokálja, hiszen 
itt érvényesülnek a legtisztább formában, mindenfajta torzítás nélkül a piac 
törvényszerűségei.

A tőkeallokációs funkció a mai Magyarországon különös fontossággal 
bír. A fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás során a hagyományos gazda-
sági fejlődési folyamat egyes szakaszai szükségszerűen kimaradtak, töb-
bek között a tőkefelhalmozás is. Emiatt különösen fontos, hogy legyen egy 
olyan pénzügyi közvetítő rendszer, aminek segítségével – tulajdonosi tőke 
bevonásán keresztül – a feltörekvő cégek is hozzájuthatnak finanszírozási 
forrásukhoz beruházásaik megvalósítása érdekében. Ez még inkább igaz a 
külföldi tőke bevonására, amelyben az értéktőzsde az elmúlt években el-
évülhetetlen érdemeket szerzett.

Egy egészséges gazdaság azonban nem támaszkodhat kizárólag a 
külföldi tőkére, amit az elmúlt időszak eseményei is messzemenően alátá-
masztottak. Ki kell aknáznia a hazai forrásokat is, támaszkodva elsősorban  
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a lakossági megtakarításokra. Magyarországnak e tekintetben jelentős le-
maradása van az Európai Unióhoz képest, a lakosság a megtermelt jöve-
delem nagy részét feléli. Ez a tényező több oldalról gyengíti az egész nem-
zetgazdaságot, akadályozza a hatékony tőkeallokációt, növeli a gazdaság 
kihasználatlan növekedési potenciálját, emellett a magas fogyasztási ráta 
gyengíti az ország makrogazdasági helyzetét is, örökös nyomást gyakorolva 
az árszínvonalon keresztül a monetáris politikára.

A tőkepiacok alakulását napjainkban globális szinten meghatározza 
az Amerikai Egyesült Államok másodlagos jelzáloghitel-piacáról kiinduló 
pénzügyi válság. A külföldi befektetők jelentős tőkekivonást hajtottak végre 
a kockázatosnak ítélt közép-kelet-európai régióból, így hazánkból is. Mind-
ez jól példázza, hogy a magyar tőkepiac milyen mértékben függ a külföldi 
befektetők döntéseitől.

Ennek tükrében kiemelten fontos a hazai befektetői bázis erősíté-
se, amelynek egyik, ha nem a legfontosabb pillére a pénztári rendszer.  
A pénztárak – magánnyugdíjpénztárak, önkéntes nyugdíjpénztárak, egész-
ségpénztárak, önsegélyező pénztárak – a lakossági megtakarítások hosszú 
távú befektetésekké alakításának legfontosabb eszközei, amelyek folyama-
tosan növekvő stabil keresletet biztosítanak a tőkepiac számára. A pénztá-
rak létrejötte az egyének takarékosságát, valamint öngondoskodási hajlan-
dóságát hivatott növelni. A pénztárak jelenleg még a felhalmozás szakaszá-
ban vannak – vagyonukat a belépő, illetve már korábban belépett tagok 
befizetései gyarapítják –, és évről évre dinamikus növekedést mutatnak. 

A hazai pénztárak befektetési politikája portfóliójuk összetételét te-
kintve inkább konzervatívnak mondható. A 2008-as adatokból kitűnik, 
hogy a magánnyugdíjpénztárak befektetési portfóliójának több mint a 
felét, míg az önkéntes nyugdíjpénztárak portfóliójának közel 70%-át hi-
telviszonyt megtestesítő értékpapírok teszik ki. A kötvényeken belül is a 
kevésbé kockázatosnak tekintett állampapírok domináns aránya figyel-
hető meg. Ezzel szemben a kockázatosabbnak minősülő részvények ará-
nya a magánnyugdíjpénztárak esetén mindössze 16%, míg az önkéntes 
nyugdíjpénztárak esetén közel 10% volt. Az utóbbi években, elsősorban 
a magánnyugdíjpénztáraknál megfigyelhető egyfajta átrendeződés a 
részvények és a befektetési jegyek javára, amit 2008-ban a választható 
portfóliós rendszer bevezetése is erősített. A tőzsdén jegyzett részvények 
valamivel több, mint 5%-a, közel 200 milliárd forint volt nyugdíjpénztárak 
és biztosítók tulajdonában, a tavalyi év végi állományokat tekintve.

Az elmúlt hónapok részvénypiaci történései komoly próbatétel elé ál-
lították a hazai pénztári rendszert is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 
a pénztárpiac jelentős hányadát kitevő nyugdíjpénztárak természetükből 
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adódóan hosszú távú befektetésekben érdekeltek, ami a vagyonkezelés te-
rén is hosszú távú gondolkodást tesz szükségessé. A részvények optimális 
lehetőséget kínálnak hosszú távú befektetésre, mivel nagyobb időtávot te-
kintve ezen instrumentumok biztosítják a legmagasabb hozamokat.

A hazai és a nemzetközi események egyaránt a megtakarítási hajlan-
dóság jelentőségére hívták fel a figyelmet. Emellett a kialakult helyzet a la-
kosság szemében növelheti az öngondoskodás szerepét, ami az ínségesebb 
időket is kiszámíthatóbbá teszi. Ezek a hatások pedig még inkább megszi-
lárdíthatják a pénztárak pénzügyi közvetítő rendszerben betöltött szerepét.

Mindehhez azonban elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság növelé-
se, a pénzügyi kultúra fejlesztése. A rendszerváltás óta eltelt idő elegendő 
volt arra, hogy olyan pénzügyi piaci infrastruktúra alakulhasson ki Magyar-
országon, ami megfelel a legmagasabb standardoknak is. A pénzügyi kul-
túrát, az emberek gondolkodását azonban nem lehet egyik napról másikra 
megváltoztatni. A Budapesti Értéktőzsde és a Stabilitás Pénztárszövetség 
már évek óta közös céljának tekinti a magyar lakosság pénzügyi és meg-
takarítási kultúrájának fejlesztését, valamint az öngondoskodás eszméjének 
elterjesztését. A Budapesti Értéktőzsde 2003-ban az említett célok megva-
lósítására hozta létre az Öngondoskodás Alapítványt, amelynek Kuratóriu-
mában a Stabilitás Pénztárszövetség aktív szerepet tölt be. A sikeres együtt-
működést a Budapesti Értéktőzsde a jövőben is fenn kívánja tartani a lakos-
ság pénzügyi ismereteinek bővítése érdekében.

Egy jól működő, a hazai intézményi és magánbefektetői bázisra épülő 
szabályozott piacnak nincsen alternatívája. Ez valamennyi fejlett országra is 
igaz, de különösen egy olyan feltörekvő, a külföldi tőkére erősen támaszko-
dó nyitott országra, mint amilyen Magyarország. Egy hatékony, stabil, min-
den követelménynek megfelelően működő értékpapírpiacnak óriási rek-
lámértéke van a külföldi befektetők szemében, megléte bizonyítékul szol-
gál az ország gazdasági fejlettségére is. A nemzetközi tapasztalatok ugyanis 
egyértelműen azt mutatják, hogy egy fejlett piacgazdaság nem létezhet fej-
lett tőkepiac nélkül, és egyértelműen bebizonyosodott, hogy mind a pénz-
tárak, mind a tőzsde mint szabályozott piac a hazai tőkepiac létfontosságú 
szereplői, melyek csak szoros együttműködésben lehetnek sikeresek.
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A PéNzTáRAK SzEREPE 
Az áLLAMAdóSSáG 
fINANSzíRozáSábAN

Szarvas Ferenc 
ÁKK, vezérigazgató

Az államadósság Kezelő Központ zrt. a pénztárak megalakulása óta 
stratégiai fontosságú partnerének tekintette a pénztári szektort. A ’90-es 
évek második felében kialakult pénztári intézményrendszer a hazai megta-
karítások gyors ütemben emelkedő részét kezeli, s 2008-ra a szektor vitatha-
tatlanul a magyar tőkepiac egyik legjelentősebb szereplőjévé vált. Egyrészt 
a kezelt vagyon mérete alapján, másrészt a szektor dinamikus fejlődésével 
az évről évre jelentős nettó tőkebeáramlás miatt magas pénzügyi eszközök 
iránti kereslet fényében a pénztári szektor a megtakarítások allokációjában 
rendkívül fontos szerepet töltött be 2008-ban.

A pénztári befektetések lejárati szerkezete

A pénztári szektort azonban nem csupán mérete miatt kezeli az ÁKK 
kiemelt fontosságú befektetői szegmensként, hanem azért is, mert ez a 
szektor mind a rövid, mind a hosszú állampapírok jelentős vásárlója. Az 
ÁKK által kibocsátott állampapírok a pénztárak számára a befektetési stra-
tégiájukhoz jól illeszkedő eszközöket is jelentettek egyúttal. Az egészség-
pénztárak számára kiemelt fontosságú, hogy eszközeik a megfelelő hozam-
szint biztosítása mellett kellően likvidek legyenek. A rövid lejáratú magyar 
állampapírok, illetve a likvid forintállampapír-piac mellett a hosszú lejáratú 
állampapírok e céloknak megfelelő pénzügyi eszközök. A nyugdíjpénztá-
rak számára a hosszú lejáratú állampapírok a hosszú befektetési horizont-
hoz illeszkedő lejárati struktúrájú eszközöket nyújtanak. Mindezek mellett 
a pénztári szektor befektetési politikájában jelentős hangsúlyt fektetett a 
biztonságra. A pénztárak konzervatív befektetési politikáját mutatta, hogy 
az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak portfóliójában 2006-ig mintegy 
70%-os volt a magyar állampapírok súlya.

Új szabályozás

2008-ban a pénztári szektor – ezen belül elsősorban a magánnyugdíj-
pénztárak – befektetési stratégiája jelentős mértékben megváltozott, ami-
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ben fontos szerepet játszott a szabályozás változása. A magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 2006. júliusi 
módosításával előírták a magánnyugdíjpénztárak számára legkésőbb 2009. 
január 1-jei hatállyal a kötelező választható portfóliós rendszer bevezetését. 
Az új szabályozás szerint a pénztártagokat be kell sorolni az életkoruknak 
megfelelő (növekedési, kiegyensúlyozott vagy klasszikus) portfólióba, s a 
tag ettől eltérő rendelkezése híján ennek megfelelő portfóliószerkezetet 
kell kialakítania a pénztárnak. A megváltozott szabályozás hatására a tagok 
döntő többsége a növekedési portfólióba került, ahol a szabályozás leg-
alább 40%-os (közvetlen, illetve közvetett) részvénykitettséget írt elő. Tekin-
tettel a hazai részvénypiac szűkös kínálatára, egy ilyen portfólióátrendezés 
előírása a külföldi részvények irányába terelte a pénztárakat.

Rossz időzítés – vitatható technikák 

A korábban jellemző konzervatív befektetési politikáról való áttérés 
egy magasabb kockázatú eszközallokáció irányába már 2007-ben megkez-
dődött, a magánnyugdíjpénztárak portfóliójában az állampapírok aránya 
60% alá csökkent, s 2008-ban súlyuk (50% közelébe) tovább mérséklődött. 
A portfólióátrendezés hatására a szektort korábban jellemző magas nettó 
állampapír-kereslet visszaesett, illetve jelentős eladásokra is sor került. Ez a 
drasztikus átrendeződés időben sajnálatos módon egybeesett a külföldi ál-
lampapír-kereslet csökkenésével. Így összességében mind a külföldi, mind 
a belföldi állampapír-kereslet egyidejűleg csökkent, s ezt a komoly kereslet-
csökkenést – még a jelentősen javuló államháztartási finanszírozási igény 
csökkenése sem volt képes ellensúlyozni. Tovább nőtt az állampapírpiac 
külföldi függősége.

A szabályozás változása egy rendkívül kedvezőtlen (úgy hazai, mint 
globális) tőkepiaci helyzetben érte a magánnyugdíjpénztárakat, s ezek az 
hazai állampapírpiacon jelentkező kedvezőtlen hatásokat fokozta, az ál-
lampapírok hozamemelkedési nyomását felerősítette. Az állampapírho-
zamok emelkedése pedig különösen a hosszú lejáratok esetében jelentős 
vagyonvesztést eredményezett a pénztáraknál. 2007 második felében és 
2008 folyamán a részvényindexek világszerte jelentős mértékben estek, így 
az előírt részvényhányad eléréséhez – de pusztán a szinten tartáshoz is – a 
részvénykitettségen keletkezett jelentős árfolyamveszteséget is kompen-
zálni kellett. Így a pénztárak mind az állampapír-, mind a részvényportfólión 
nagy veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni 2008 nyomán. 

Az új szabályozással kapcsolatban az ÁKK többször kifejezte nem-
tetszését. Nem kifogásoltuk a részvényportfólió szerepének erősítését a 
pénztáraknál. Úgy véltük azonban, hogy részben a minimális részvény-
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arány célkitűzés túl erős megkötést jelent, s az állampapírpiac túlzott 
diszpreferálását eredményezheti, valamint jelentős tőkekivonást hozhat az 
országból. Emellett a jelenlegi törvényi szabályozás következtében – mivel 
jelentős nyitott devizapozíció felvételét teszi lehetővé – a pénztári portfólió 
kockázata az árfolyamkitettség emelkedése miatt számottevően növeke-
dett. Míg a pénztárak kötelezettségei hazai, az eszközök egyre nagyobb 
része külföldi fizetőeszközben denominált. Másrészt pedig annak is hangot 
adtunk, hogy az állam számára (is) súlyos problémákat vethet fel az, hogy a 
várható lakossági visszajelzés hiányában a portfóliók többsége a növekedé-
si portfólióba kerül. 

Rossz időzítés – állampapír-piaci zavarok

Az áKK 2008. tavaszán részben abból a célból módosította a 2008. 
évre vonatkozó finanszírozási tervét, hogy a magánnyugdíjpénztárak nettó 
vásárlói pozíciójának megfordulásával, illetve a külföldi forintállampapír-ke-
reslet visszaesésével előállt helyzetet kezelje. Az állampapírpiacokat 2008 
tavaszán Európa-szerte keresleti problémák jellemezték, Magyarországon a 
fenti okok miatt a hozamok és a felárak emelkedése még a régiónkban is 
kimagasló volt. A devizaforrás-bevonás előrehozása, illetve a forintkötvény-
kibocsátás felfüggesztése tehermentesítette a kötvénypiacot, s így átmene-
tileg helyreállt az egyensúly a hazai állampapírpiacon. A Lehman Brothers 
csődjét követően egy újabb válsághullám érkezett 2008 őszén. Az erőtel-
jesen lecsökkent likviditás rendkívül nehézzé (illetve költségessé) tette a 
portfólióátrendezést, s jelentős hozamemelkedést okozott. Részben emiatt 
döntött úgy a Kormány, hogy a kötelező választható portfóliós rendszer be-
vezetésére vonatkozó 2009. január 1-jei határidőt felfüggeszti.

Rossz időzítés – hatás a pénztárakra

Az állampapírok iránti kereslet 2008. évi visszaesésében az is szerepet 
játszott, hogy a globális válság fokozódásának hatására a sérülékenynek 
tekintett országgal szemben a befektetői bizalom esett, s emiatt a külföldi 
befektetők forintállampapír-kereslete csökkent. Ez a külföldiek nettó állam-
papír-eladásaiban, illetve a felárak és a hozamszint emelkedésében jelent-
kezett. A hozamemelkedés hatásaként a kötvényportfólión elkönyvelt vesz-
teségek jelentősek voltak. Éppen akkor tűnt el a piacról a pénztári szektor 
– korábban tartós és egyenletes – kereslete, amikor a legjobban hiányzott. 
Egy, a korábbihoz hasonló vásárlási volumen mérsékelhette volna a hozam-
emelkedést, ami mérsékelte volna a pénztári szektor portfólióján elszenve-
dett veszteségeit is. 
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Stratégiai partner

A pénztári szektor stratégiai jelentőségét növeli, hogy a kezelt vagyon, 
illetve a nettó befektetési kereslet viszonylag stabil, csupán korlátozott mér-
tékben függ a konjunktúraciklus alakulásától. A pénztári szektor az évek 
során stabil befektetői hátteret biztosított az ÁKK számára, s a 2008. évben 
kialakult helyzetet elsősorban a szabályozás változása idézte elő. Az ÁKK 
bízik benne, hogy a hazai és nemzetközi tőkepiaci helyzet stabilizálódásá-
val ismét a korábbi évekre jellemző intenzív kapcsolat áll helyre, s addig is 
hosszú távú stratégiai szereplőként tekint a pénztári szektorra.

Az EGéSzSéGPéNzTáRI 
SzEKToR – A SzAbáLyozó 
SzEMévEL

Egészségbiztosítási Felügyelet 
Önkéntes Egészségpénztári Munkacsoport

2007-ben a hazai önkéntes egészségpénztári szektor 44 milliárd fo-
rintos vagyonnal rendelkezett, emellett az éves tagdíj jellegű bevételek 
36 milliárdot, míg a finanszírozott szolgáltatások 34 milliárd forintot tettek 
ki. Ezen adatok megfelelően illusztrálják, hogy az egészség megőrzésében 
és helyreállításában az önkéntes egészségpénztárak milyen jelentős szere-
pet töltenek be.

A 2007 januárjában felállt Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF) a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) közösen látja el a szektor 
felügyeletét és szabályozását. Tekintve, hogy a PSZÁF a pénztárak működé-
sének gazdálkodási és befektetési területeit ellenőrzi, az EBF elsődlegesen a 
finanszírozott egészségügyi termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségét 
és más jellemzőit monitorozza. Ennek megfelelően az EBF az alábbi célok-
kal kezdte meg az önkéntes egészségpénztárak működésével kapcsolatos 
2008-as felmérését: 

Az egészségpénztárak létrehozásával kapcsolatos 1. egészségpolitikai 
célok megvalósulásának vizsgálata. 
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Az egészségpénztárak által a tagok részére biztosított 2. szolgáltatások 
minőségének, a pénztárak minőségbiztosítási tevékenységének értéke-
lése. 
Az egészségpénztárak tevékenységéről a 3. nyilvánosan elérhető, a fo-
gyasztói választást támogató információk mennyiségének növelése. 

Az Ebf a jelentés elkészítéséhez szükséges, a teljes 2007-es évet le-
fedő adatokat egyfelől a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, más-
felől közvetlenül a 2008 közepén működő 36 egészségpénztártól szerezte 
be (a válaszadási arány 100%-os volt). A pénztártagok száma 20%-kal 730 
ezerre, a szolgáltatás igénybevételére jogosultak száma pedig 1,6 millióra 
nőtt a vizsgált évben (a pénztártagok száma 2008 végére már a 800 ezret 
is meghaladta), így a pénztártagok aránya a 16 éven felüli lakosság köré-
ben 8,5%. A taglétszámmal mért piaci koncentráció erősödött, a hat legna-
gyobb pénztár 490 ezer tagot (az összes ügyfél 66,5%-a) tömörített 2007 
végén. A koncentráció fokozódását jelzi, hogy 2007 elején még 45 egész-
ségpénztár működött Magyarországon, ez a szám azonban 2008 végére 
36-ra csökkent. 

Az egészségpénztárak működésével kapcsolatos adatok és alapdoku-
mentumok elérhetősége magas szintű, a pénztárak honlapjukon intelligens 
keresőprogramok vagy tételes listák segítségével tájékoztatják tagjaikat a 
szolgáltatások elérhetőségéről. Az adatszolgáltatásból azonban kiderült az 
is, hogy csak néhány pénztár vezet az ügyfélpanaszokról és azok kezelésé-
ről részletes statisztikát, illetve ellenőrzi maga is a finanszírozott szolgáltatá-
sok minőségét. Az EBF-hez 2007-ben nem érkezett panasz egészségpénztá-
ri szolgáltatás igénybevétele kapcsán. 

Az éves minimumtagdíj átlagos értéke 30 ezer forint (ez havi szinten 
2500 forintnak felel meg), az egységes tagdíj mértéke tehát a foglalkozta-
tottak széles köre számára teszi lehetővé, hogy élvezze az egészségpénztári 
tagság előnyeit. Amennyiben a pénztártag befizetése nem éri el a legtöbb 
pénztár által alkalmazott, magasabb felhasználhatósági aránnyal járó sáv-
határt, átlagosan a befizetés 86,8%-át költheti el. Amennyiben azonban az 
átlagosan évi 63 000 forintos sávhatárnál többet fizet be valaki, akkor a be-
fizetés összegéből ennél 5 százalékponttal több (91,8%) pénz kerül egyéni 
számlájára. 

A készpénzzel történő vásárlások utáni kifizetések (visszatérítések) 
pénztárak által belső normaértékként (vállalásként) meghatározott átla-
gos átfutási ideje 15 nap. 36 pénztár közül 18 teszi lehetővé elektronikus 
egészségkártya használatát; a kártya átlagosan 1500 forintba kerül. A 2007. 
évben az egészségpénztárak kifizetéseinek kétharmada, 21,1 milliárd fo-
rint történt egészségkártyán keresztül, az átlagos kártyás fizetés nagysága 
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pedig 5900 forintot tett ki. Az önkéntes egészségpénztárakkal szerződött 
szolgáltatók 35,1%-ánál biztosított a POS-terminál, 22,2%-uknál pedig tele-
fonos autorizáció történik. Ezekben az esetekben a pénztártagnak nem kell 
készpénzzel kifizetnie a terméket vagy szolgáltatást, nem kell várnia a pén-
zére, és a számla beküldésének terhétől is megszabadul. 

Az egészségpénztári szolgáltatásokhoz való hozzáférést a pénztá-
rakkal szerződött szolgáltatók telephelyeinek segítségével vizsgáltuk meg. 
A pénztárak és szolgáltatók közötti élő szerződések közel harmada Buda-
pesten található. A vizsgált pénztárak partneri körében összesen 130 ezer 
élő szerződés van. A szerződött szolgáltatók között legnagyobb arányban 
gyógyszertárakat és GYSE-szaküzleteket találunk, de jelentős hányadot kép-
viselnek a fogorvosok és a járóbeteg-szakellátók is. A pénztárak 60%-ánál 
a pénztártagok ezernél több szerződött szolgáltatói telephelyen vehetnek 
igénybe szolgáltatásokat. Kedvezményekre vonatkozó adatok 13 pénztár 
esetében álltak rendelkezésünkre: több mint nyolcezer szolgáltatói pont át-
lagosan 9%-os kedvezményt biztosít az egészségpénztárak tagjai számára. 

A jelentés elkészítésében az egészségpénztárak és a PSZÁF az álta-
luk nyújtott adatokkal, míg a pénztárszövetségek szakmai tapasztalatuk-
kal segítették a Felügyelet munkáját, amiért ezúton mondunk köszönetet. 
A Felügyelet a publikus adatok internetes felületen történő közzétételével 
és a felmérés későbbi megismétlésével szeretne hozzájárulni a tagok egyre 
tudatosabb pénztárválasztásához. Emellett bízunk benne, hogy a 2008-as 
adatgyűjtéssel sikerült a pénztárak számára is hasznos, saját működésük ér-
tékelését segítő információgyűjtési ajánlásokat megfogalmaznunk.

Az egészségpénztárak olyan szegmensét képviselik az egészségügyi 
ellátásnak, amely transzparens és ügyfélorientált módon működik. Ha a 
fejlett országok egészségügyi rendszerei előtt álló kihívásokat nézzük, ak-
kor az önkéntes egészségpénztárak rendszerszintű működése megfelelő 
irányba mutat: ösztönzi az egészségügyi célú megtakarítások képzését, és 
miközben hangsúlyosabbá teszi, egyben támogatja is az egyén anyagi fele-
lősségét saját egészségi állapotának megőrzése és fejlesztése érdekében.

A felügyelet véleménye szerint kívánatos lenne az, ha a jövőben az 
egészségpénztárak közötti verseny a tagdíjak alapok közti felosztása, a szol-
gáltatói paletta szélessége, az egyszerűbb finanszírozási lehetőségek (így 
például az egészségkártya széles körű használata) mellett a befektetési te-
vékenység által elért hozam, illetve az egyedi, személyre szabott egészség-
ügyi szolgáltatások dimenziójában is erősödne. 
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MIT jELENT A 
„vAGyoNNövEKEdéSI 
MuTATó”? – ELőRELéPéS 
A NyuGdíjPéNzTáRI 
hozAMoK bEMuTATáSA 
TERüLETéN

Rézmovits Ádám 
Pénzügyminisztérium, főosztályvezető-helyettes

A hozammutatók közzétételének új szabályai

A közelmúltban jelentek meg az önkéntes nyugdíjpénztári és a magán-
nyugdíjpénztári teljesítmények legfrissebb hozammutatói. A PSZÁF hon-
lapján 2009 márciusában közzétett adatok a vizsgált időszak hosszát tekint-
ve és tartalmilag is megváltoztak. 

A hozammutatók közzétételének új szabályozását az érintett szereplő 
közös gondolkodása és alkotó vitája előzte meg. Ennek valamennyi résztve-
vője átérezte a kérdés aktualitását, jelentőségét. Az előkészítés során élesen 
jelentek meg a reális helyzetbemutatás kötelezettségével és a felesleges 
pánikkeltés elkerülésével összefüggő dilemmák. Nézzük, hogyan kezeli e 
kérdéseket az új szabályozás!

A 2008-ig érvényben lévő szabályok az éves hozamráta közlése mel-
lett az előző 5 év átlagos hozamrátájának közzétételét írták elő. Az idei 
változtatásokat megelőzően teljes körű szakmai egyetértés alakult ki a 
megtakarítás értékét ténylegesen befolyásoló hosszú távú hozammutató 
időhorizontjának 10 évre növelésében. A 10 éves hozamráta sokkal ponto-
sabban jellemzi a hosszú távú pénztári befektetési folyamatokat, mint akár 
az egyéves, akár az ötéves mutató.  A magánnyugdíjpénztárak esetében a 
10 év gyakorlatilag az eddigi működés teljes időtartamát lefedi, így a felhal-
mozási időszak egészének folyamatairól reális információt ad.

Az időtáv növelése mellett a másik fontos változás az új típusú mérő-
szám közreadására vonatkozó előírás. Az előző évi hozam és a megelőző 10 
éves átlaghozam mellett megjelenik a 10 éves „vagyonnövekedési mutató” 
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is. Tovább növeli a közzétett információk mennyiségét az, hogy a PSZÁF 
honlapján a választható portfóliós rendszert működtető pénztárak adatai 
portfóliónként jelentek meg. 

A jogszabályok szigorú előírásokat tartalmaznak a hozamadatok pub-
likálására, melyek mindenfajta tájékoztatásra és kereskedelmi kommuniká-
cióra kiterjednek. Eszerint bármely publikáció során – az előző évi hozam-
mutató közlése esetén – a 10 évre vonatkozó átlaghozamot és a vagyonnö-
vekedési mutatót is kötelezően fel kell tüntetni.

Megnőtt tehát a publikálandó adatok mennyisége. A pénztártagok 
így több információt kapnak ahhoz, hogy megítéljék az általuk választott 
pénztár eredményességét. A megnövekedett információ azonban némi ve-
szélyforrást is jelent. Fontos, hogy az érdeklődő pénztártagok megértsék az 
egyes mutatók jelentését, és abból megfelelő következtetéseket vonjanak 
le. A kezdeti időszak tapasztalata szerint azonban sokaknak egyelőre még 
nem könnyű eligazodni a publikált adatokban. Különösen a vagyonnöveke-
dési mutató értelmezésével kapcsolatban fogalmazódnak meg kérdések.

A hosszú távú mutatók értelmezése

Az előkészítés során a vita középpontjába a 10 éves átlaghozam kiszá-
mításának módszere került. A legfőbb kérdés az idősúlyos és/vagy egy főre 
jutó vagyonnal súlyozott 10 éves átlag publikálása volt. 

Az egyeztetések fentiekben már jelzett „végeredménye” egyfajta 
kompromisszumos megoldás. Eszerint a pénztártagok teljes körű tájéko-
zódásának elősegítése érdekében mindkét hosszú távú hozammutató, a 10 
éves átlaghozam és a vagyonnövekedési mutató közlése is előírásra került. 
E döntés alapja, hogy a két mutató eltérő, de egyaránt hasznos információ-
kat szolgáltat.

Az idősúlyos módszert – vagyonnal történő súlyozást tehát nem – al-
kalmazó 10 éves átlaghozam számítása a vagyonkezelői teljesítménymé-
résre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban van. Így ez a mu-
tató a vagyonkezelői teljesítmény korrekt mutatószáma. Ugyanakkor érte-
lemszerűen nem veszi figyelembe a befektetési tevékenység körébe nem 
tartozó pénzforgalmat (cash-flow), és értékét nem befolyásolja a pénztári 
vagyon gyarapodása sem. A felhalmozásra kerülő megtakarítás átlagos ho-
zamáról tehát meglehetősen pontatlan képet ad.

A közzétételre kerülő másik mérőszám, a 10 éves vagyonnövekedé-
si mutató értéke az egy főre jutó vagyonnal súlyozott hosszú távú átlag-
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hozam. Ez a módszer már nem a vagyonkezelői teljesítményről, hanem a 
pénztártagok vagyonának 10 éves átlagos gyarapodásáról ad információt.

Tekintsünk át egy egyszerű, de szemléletes példát! Tegyük fel, hogy a 
10 éves időszak első évében egy pénztár 15%-os hozamot realizál. Így az 1 
millió forintos egyéni számla a befektetési tevékenység eredményeként 150 
ezer forinttal gyarapodik. 

feltételezzük azt is, hogy az átlagszámítási időszak 10. évének kezde-
tén ugyanezen egyéni számla egyenlege – a befektetési tevékenység és a 
befizetések eredményeként – már 10 millió forintra gyarapodott. A pénztár 
viszont a 10. évben –15%-os veszteséget szenved el befektetési tevékeny-
ségének „eredményeként”. Ez az egyéni számla 1,5 millió forintos vesztesé-
gét eredményezi.

Az idősúlyozáson alapuló átlagszámítás azonban meglepő eredmény-
re vezet: a +15%-os és a –15%-os hozam – a jelentős összesített veszteség 
ellenére – a számítási módszerben majdnem „kiegyenlíti” egymást. A va-
gyonnövekedési mutató azonban – a súlyozott átlagszámítás alapján reáli-
san – igen jelentős veszteséget mutat ki. 

Első lépés a belső kamatláb közzététele felé

A frissen bevezetett vagyonnövekedési mutató publikálása kicsi, de 
érdemi lépést jelent az egyéni számlák befektetési hozamának reális be-
mutatása felé. Ennek a – még igen hosszú – folyamatnak a végeredménye 
a pénztárak ún. befizetésmegtérülési rátájának publikálása lehet. E mutató 
a „belső kamatlábat” jelenti, tehát a felhalmozási folyamat eredményeként 
adódó egyéni számlaegyenleg eléréséhez szükséges éves átlaghozamot. 
Megfelelő módszer és informatikai háttér birtokában a belső kamatláb akár 
pénztártagonként is kiszámítható és közölhető.1

hangsúlyozni kell, hogy az idei évtől publikálandó vagyonnövekedési 
mutató fogalma – bár az átlagos vagyongyarapodást mutatja be – egyelőre 
még igen messze áll a belső kamatláb tartalmától. A publikált mutatószám 
ugyanis a felhalmozási időszak egy részének – a megelőző 10 évnek – az 
átlagos hozamát méri. A számítás kizárólag a fedezeti alap folyamataira vo-
natkozik, a pénzmozgások részletes követése nélkül, azok igen jelentős le-
egyszerűsítésével.  Az új mutató tartalma azonban egyértelműen iránymu-
tatást jelent.

1 A befizetésmegtérülési rátát (BMR) részletesen bemutatja: Dr. Matits Ágnes: A ma-
gánnyugdíjpénztárak hatékonysága – avagy az ördög most is a részletekben van, Hi-
telintézeti Szemle, 2006. 1. szám.
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végezetül indokolt kitérni a közzétett mutatók még egy – igen fon-
tos – aspektusára. Amint ez a publikált adatokból is látható, a vagyonnöve-
kedési mutató értéke általában elmarad az idősúlyozáson alapuló 10 éves 
hozamoktól. Ennek talán legfőbb okát a tavalyi év kedvezőtlen eredménye 
jelenti, mely a legnagyobb egy főre jutó vagyontömeget érte. Tehát a sú-
lyozott átlag kalkulációjakor a legtöbb pénztár esetén éppen a legrosszabb 
eredmény került a legnagyobb súllyal beszámításra. 

A jövőben, a pénztári hozamok várt emelkedése esetén, az egy főre 
jutó vagyonnal súlyozott átlagszámítás kedvezőbb eredményhez fog vezet-
ni. Mind a most közétett, mind pedig a jövőben publikálandó vagyonnöve-
kedési mutató a felhalmozási folyamat átlaghozamának a korábban alkal-
mazott számításoknál reálisabb eredményét jelzi, illetve jelezheti.

A hozamok jövőbeni alakulása kapcsán ezen a helyen is ki kell emelni: 
a nyugdíj-előtakarékossági folyamatban a „részeredmények” helyett kizáró-
lag a végeredmény a fontos. Amennyiben a nyugdíjazáskor a megtakarítási 
folyamat egészének átlaghozama már kedvező, nem lesz annak jelentő-
sége, hogy 2009. évben éppen milyen hozamok kerültek nyilvánosságra.  
A vagyonnövekedési mutató publikálása elősegíti, hogy a pénztártagok 
nyomon kövessék és megfelelően értelmezzék felhalmozásuk folyamatát 
és eredményeit.

A MAGáN- 
NyuGdíjPéNzTáRAK  
éS Az APEh KAPcSoLATA

Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka 
APEH, elnökhelyettes

Az adóhivatal és a magánnyugdíjpénztárak kapcsolata 2007. év 
óta kiemelt prioritású az APEH feladatai között. A szervek közötti foko-
zott együttműködést indokolja, hogy a magánnyugdíjról és a ma gán-
nyugdíjpénztárakról szóló törvényi szabályozás alapján 2007. január 
1-jétől az esedékes tagdíjakat a Magyar Államkincstárnál – magán nyug díj-
pénztáranként – megnyitott számlákra kell megfizetni és az állami adóható-
sághoz kell bevallani. A korábbi, 2007. évet megelőző időszakra vonatkozó 
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bevallási és befizetési kötelezettséget közvetlenül a pénztárak felé teljesí-
tették a foglalkoztatók.

A törvényi előírások alapján az adóhivatalnak a magánnyugdíjpénz-
tárak felé adatszolgáltatási kötelezettsége van a pénzforgalmi adatokra, 
bevallási adatokra, végrehajtások eredményére, ellenőrzések eredményére, 
folyószámla-egyeztetési adatokra vonatkozóan. Ezen túlmenően az APEH a 
magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatosan ellen-
őrzési, utólagos adómegállapítási és végrehajtási feladatokat is ellát. A fel-
adatok ellátásához kapcsolódó eljárási és adatszolgáltatási rendről 2007. 
március 30-ai dátummal megállapodás született a húsz magánnyugdíj-
pénztár és az adóhivatal között. 

Az adatszolgáltatás megvalósítása érdekében – a magánnyugdíj-
pénztárak az adóhivatallal egyeztetve – megállapodtak az adatátadás tech-
nikai megvalósításáról, meghatározták az átadott adatok rekordszerkezetét 
és az átadás feltételeire, folyamatára vonatkozó szabályokat. Kezdetben 
problémát okozott, hogy a járulékbevallások 2006. évi bevezetését köve-
tően ekkor még az adózók sem rendelkeztek megfelelő gyakorlattal a já-
rulékbevallások benyújtásának, illetve a beérkezett bevallások javításának, 
helyesbítésének és önellenőrzésének területén.

A kezdeti nehézségeken túllépve, első alkalommal 2007. június hónap-
ban – a január–május hónapokra vonatkozóan – került sor az Art. 52. § (7) be-
kezdés bc) alpontja alapján a járulékbevallásokból adatszolgáltatásra. Az első 
átadások során szerzett tapasztalatok szükségessé tették a járulékbevallások 
ellenőrző programjának, az adatátadás feltételeinek többszöri módosítását 
annak érdekében, hogy a pénztárak számára a lehető legjobb minőségű, mi-
nél nagyobb mértékben feldolgozható adatok kerüljenek átadásra. 

A szervezetek közötti kapcsolattartás a 2008. év folyamán egyszerűb-
bé, hatékonyabbá vált, többek között annak is köszönhetően, hogy a pénz-
tári érdekek egységes álláspontját képviselő és közvetítő Stabilitás Pénztár-
szövetség vette át a kapcsolattartó szerepet.

Az APEh életében a 2008. év – többek között – a bevallások korsze-
rűsítésének jegyében telt, amely egyúttal indukálta a havi bevallási adatát-
adás adatszerkezeteinek 2008. évi felülvizsgálatát is. 

Az együttműködés szorosabbá válását jól szimbolizálja, hogy az 
adóhivatal a pénztárak véleményét is figyelembe véve alakította ki a 2008. 
évi járulékbevallásokat, az adatszolgáltatásra vonatkozó adatszerkezeti le-
írásokat, illetve az év közben bekövetkezett esetleges változásokról vala-
mennyi esetben soron kívül tájékoztatta a Stabilitás Pénztárszövetségen 
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keresztül valamennyi magánnyugdíjpénztárat, hogy a változásokra idő-
ben felkészülhessenek. A hatékonyság érdekében – az adóhivatalon belül 
is – külön csoport foglalkozik a magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás-
ok témakörével.

A 2008. évre vonatkozó járulékbevallás-adatokat először 2008. július 
hónapban adott át az adóhivatal a pénztárak részére. Az állomány a 2008. 
január–április hónapokra benyújtott bevallások adatait tartalmazta. Ezt kö-
vetően az 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatás folyamatossá vált.

Az alábbi kimutatások szemléltetik az adóhivatalhoz 2007-2008. év-
ben beérkezett járulékbevallások darabszámát, a bevallásokban szereplő 
magánszemélyek számát, illetve ebből a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat 
fizetők számát.

járulék-
bevallások 

benyújtott 
bevallások

összesen
 (ezer db)

benyújtott 
bevallások

havonta
(ezer db/hó)

M lap 
darabszám 

(ezer db/hó)

Magánszemé-
lyek száma 

(ezer db/hó)

Mnyp. 
tagdíjat 
fizetők 

(ezer db/hó)
2007. évre 0708 5076 423 4712 4302 1881

   0758 és 07085 2709 226 71

2008. évre 0808 5523 461 4783 4313 2419

                  0858 2687 224 71

A fentiekhez kapcsolódóan a következő kimutatás a 2008. évben át-
adott tételek számát szemlélteti.

bevallás 
típusa

Alap önellenőrzés helyesbítés

Magán-
személyek 

száma

Bárkód 
szám

Rekord 
szám

Magán-
személyek 

száma

Bárkód 
szám

Rekord 
szám

Magán-
személyek 

száma

Bárkód
szám

Rekord 
szám

0808 2 460 867 2 357 908 29 090 800 279 510 91 101 696 874 49 548 24 753 84 267

0858 117 324 902 767 906 482 7 436 13 340 14 146

A Stabilitás Pénztárszövetség jelentős koordinatív szereppel bír a ma-
gánnyugdíjpénztárak és az adóhatóság között az éves folyószámla-adat-
egyeztetés során is. Ennek keretében a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
foglalkoztatói és egyéni vállalkozói, őstermelői bevallási és befizetési adato-
kat az APEH és a pénztárak egyeztetik. Az együttműködő felek az egyszeri 
adategyeztetéshez szükséges adatok körét – elsőként a 2007. évre vonat-
kozóan – közösen határozták meg, majd ezt követően a folyószámla-egyez-
tetéshez szükséges adatokat 2008. július 15-én küldte meg az adóhatóság. 
A pénztári állományok visszaérkezése után a küldött egyeztetési adatok fe-
lülvizsgálata, illetőleg az egyeztetett adatok adóhatóság általi újbóli vissza-
küldése előreláthatóan 2009. március hónapban történik meg. 
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A 2008. évi egyeztetés megindításához a felek részéről szükséges lépé-
sek megtörténtek a törvényben meghatározott 2009. március 31-ei határ-
idő betartása érdekében.

Az adóhatóság által átadott adatokban és a pénztárak saját nyilvántar-
tásában tapasztalt eltérések visszajelzése érdekében kialakításra került az 
adóhatóság belső rendszerében a magán-nyugdíjpénztári megkereséseket 
kezelő informatikai program, melyet az adóhivatal 2009. március hónapban 
vezeti be teljes körűen. A pénztári fájlok küldésére 2009. március 2-ától – a 
rendszer tesztelésének lezárását követően – nyílt lehetőség. A pénztáraktól 
beérkezett megkeresésekben szereplő tételek alapján az adóhivatal e-mail 
értesítést küld a foglalkoztatónak a hiba – helyesbítés, illetve önellenőrzés 
keretében történő – javítása érdekében. 

A magánnyugdíjpénztárak számára átadott állományokban szerep-
lő magánszemélyek, illetve foglalkoztatók lekérdezhetőségére vonatkozó 
adózói igény kielégítése érdekében szükségessé vált egy olyan informatikai 
belső rendszer létrehozása, mely lehetővé teszi az adózók teljes körű tájé-
koztatását a pénztári adatokkal kapcsolatosan. A Magán-nyugdíjpénztári 
Adatszolgáltatás Lekérdező-felület Program létrehozásával az adóhivatal 
által a magánnyugdíjpénztárak részére átadott, de a tagi számlákon még 
nem szereplő adatokkal kapcsolatos tájékoztatás adható. Többek között en-
nek is köszönhető, hogy a magánnyugdíjpénztárak a 2008. évre vonatkozó 
munkáltatói folyószámla-kivonatukban arról tájékoztathatták az adózókat, 
hogy a pénztárakon túl az APEH illetékes ügyfélszolgálatához is fordulhat-
nak az adategyeztetés érdekében.

Az adóhivatal kiemelt figyelmet fordít a magánnyugdíjpénztárakkal 
kapcsolatos feladatainak ellátására, és törekszik arra, hogy széleskörűen 
tudjon hozzájárulni a pénztártagok igényeihez.

A 2007. január óta eltelt időszakot összegezve megállapítható, hogy 
a magánnyugdíjpénztárak és az adóhivatal közötti egyre szorosabbá váló 
kapcsolat az együttműködést erősíti.

A folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően, illetve a korábbi tapasz-
talatok hasznosításának eredményeképpen a 2009. évi adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó közös feladatok ellátása a 2009. évben is zökkenőmentes lesz.
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EGyüTTMűKödéSI 
MEGáLLAPodáS 
A bEfEKTETéSI 
SzoLGáLTATóK 
SzövETSéGE  
éS A STAbILITáS 
PéNzTáRSzövETSéG 
KözöTT

Dr. Jaksity György 
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége, főtitkár

 
A két érdekvédelmi szervezet elnökei, Cselovszki Róbert és Nagy Csa-

ba, 2009. január 19-én együttműködési megállapodást írtak alá a két szer-
vezet közötti együttműködés keretei megteremtésének céljával.

 
felületes szemlélő számára úgy tűnhetne, hogy a befektetési szolgál-

tatók, a befektetési szolgáltatásokat nyújtók, illetve a pénztártagok befize-
téseit gyűjtő és befektető pénztárak a tőkepiac két oldalán állnak szemben 
egymással, és ebből folyóan az érdekeik is ellentétesek, ütköznek. Elismer-
ve a különbségeket, amelyek a két szövetséghez a Befektetési Szolgálta-
tók Szövetségéhez és a Stabilitás Pénztárszövetséghez tartozók céljai, fel-
adataik és ebből következően esetenként érdekeik között fennállhatnak, 
a Pénztárszövetség megkeresésére gondolkodás nélkül igent mondtunk, 
amikor megkerestek bennünket.

 
Készséggel írtuk alá a két szövetség közötti együttműködésről szóló 

megállapodást, mely a kapcsolatok kiépítését, fejlesztését irányozta elő egy 
sor területen.

 
vállaltuk egymás kölcsönös tájékoztatását a közérdekű információs 

anyagokról, a másik felet is érintő, a véleményezésre érkező tervezetekről, 
szabályozási koncepciókról. Szükség szerint megvitatjuk azokat megalapo-
zott szakmai álláspontok kialakítása céljából.
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 Meg vagyunk győződve róla, hogy a piaci szereplők és érdekvédelmi 
szervezeteik közötti együttgondolkodás, a felmerülő problémák megoldá-
sának közös keresése elengedhetetlen és fontos. Elsősorban a két területre 
vonatkozó szabályozás közös pontjainak feltárása, ott az érdekek kölcsönös 
megismerése, lehetőség szerinti egyeztetése hozzájárulhat a különféle ér-
dekek egyensúlyán alapuló megoldások megtalálásához. Különösen izgal-
massá teszi ezt, hogy a kibontakozó pénzügyi, gazdasági válság előrelátha-
tólag jelentős változtatásokat fog kikövetelni az egyes szektorokra vonatko-
zó szabályozásban is.

KéT SzoMSzéd váR
Trunkó Barnabás 

Magyar Biztosítók Szövetsége, főtitkár

A pénztármozgalom és a biztosítási szakma immár másfél évtizedes 
együttélése alatt a kapcsolatrendszer és a két intézmény egymáshoz való 
viszonya sokat változott. 

Mi tagadás: a pénztárrendszer jogi környezetének megalapozásakor az 
akkoriban éppen lendületre kapott hazai magánbiztosítás olyan konkuren-
ciának tekintette az új intézményt, amely jelentősen beszűkíti a biztosítók 
lehetőségeit a hosszú távú megtakarítások öngondoskodás irányába törté-
nő kanalizálása terén. 

Az obstrukciót azonban hamar felváltotta az a józan felismerés, hogy 
a megállíthatatlan folyamatot legkedvezőbb módon úgy lehet kezelni, ha 
abban a magánbiztosítás is részt vesz; esetleg az élére is áll. Ettől kezdve 
a két intézmény „egy csónakban evezett”, s még az sem képezte a vita tár-
gyát, hogy kinél legyen az evező.

A Stabilitás Pénztárszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége 
2008-ban együttműködési megállapodást kötött. Mindkét érdekvédelmi 
szervezet a szakmai közélet ismert és elismert szereplője, nyilvánvaló, hogy 
együttműködésük csak erősítheti az érdekérvényesítési képességüket.

Nagy jelentősége lehet annak, ha a szövetséges Szövetségek megis-
mertetik egymással a területükön folyó elméleti munkát és a gyakorlati ta-



57

pasztalatokat, s egymás rendelkezésére bocsátják a közérdekű információs 
anyagaikat is.

Különösen fontos a harmonikus együttműködés a jogszabály-előké-
szítés és jogszabályalkotás területén. Következetesen érvényre kell juttatni, 
hogy a pénztárak és a biztosítók ma már a gazdaság és a pénzügyi szolgál-
tató szféra nélkülözhetetlen intézményei.  Az öngondoskodási hajlandóság 
bátorítása különösen igényli a jogi szabályozás hosszú távú biztonságát; a 
jogi környezet sűrű változásai ezen a területen a jogbiztonságot veszélyez-
tetik. Az adószabályok gyakori módosításai vagy a hosszú távra kiígért, la-
kossági megtakarításokat élénkítő kedvezmények esetleges megvonása 
alkotmányjogi aggályokat is felvet.

A pénzügyi és gazdasági válságnak nevezett, tartósnak ígérkező je-
lenség mindkét intézményt érinti, és – a pénzügyi kultúra hazai színvonala 
mellett – az ügyfelek oldalán pedig bizalmi, sőt tényleges deficitet is okoz-
hat. Ebben a szakaszban különös jelentősége van a szakszerű tájékoztatás-
nak.

de az sem hallgatható el, hogy a pénzügyi kultúra javítása területén 
mindkét intézménynek van tennivalója.

ALAPKEzELőK, 
NyuGdíjPéNzTáRAK – 
KéT jó bARáT

Temmel András 
BAMOSZ, főtitkár

A nyugdíjpénztárak és az alapkezelők szoros együttműködése nem 
új keletű. A hazai pénztári rendszer felépítéséből, működéséből adódóan 
a befektetési, vagyonkezelési tevékenységet a pénztárak döntően külső, 
erre szakosodott szolgáltatóktól veszik igénybe. Az alapkezelők jelentősége 
a pénztári vagyonkezelési szolgáltatásban az ezredfordulót követően erő-
södött fel, e folyamatban mérföldkő volt a 2001-ben elfogadott Tőkepiaci 
törvény, mely lehetővé tette a befektetési alapkezelők számára, hogy álta-
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lános vagyonkezelő cégekké váljanak. Jól mutatja az alapkezelők meghatá-
rozó szerepét a pénztári vagyonkezelésben, hogy részarányuk megközelíti 
a 80%-ot, az alapkezelők által kezelt pénztári vagyon nagysága pedig meg-
haladja a 2000 milliárd Ft-ot.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a két szakma – a pénztári és vagyonke-
zelési – igen szoros szimbiózisban él egymással, fejlődésük nagymértékben 
egymáshoz kapcsolódik. A hazai alapkezelési szakma számára az erősödő 
globalizáció és nemzetközi koncentráció a legfontosabb, szinte már a létet 
is fenyegető kihívás. Ha a pénztárak és ezzel összefüggésben a nemzetgaz-
daság oldaláról nézzük a kérdést, nem vitás, hogy a hazai pénztáraknak a 
távlati jövőben is szükségük lesz hazai befektetésekre (és a hazai gazdaság-
nak is a pénztárak befektetéseire), ennek megfelelően szükséges lesz hazai 
vagyonkezelőkre is. A két terület fejlődése tehát egyben feltételezi is egy-
mást, ez mindenképpen egy fontos érv arra nézve, hogy az államnak miért 
kell növekvő figyelmet fordítania e terület nemzetközi versenyképességé-
nek a fenntartására, erősítésére.

A pénztári rendszer – befektetési, vagyonkezelési szempontból is – az 
utóbbi években igen jelentős változáson ment keresztül: a pénztárak koráb-
ban sokat kritizált, nemzetközi összehasonlításban kockázatkerülőnek minő-
síthető befektetési politikája fokozatosan változott, a befektetéseken belül 
egyre nagyobb szerepet kaptak a részvények, illetve ma már színesíthetik a 
palettát egyéb, alternatív befektetések is (ingatlan, kockázati tőke). A rész-
vénybefektetések aránya szektorszinten az évtized elején jellemző 10%-ról 
2008-ra 30%-ra nőtt. Függetlenül a jelenlegi gazdasági válságtól (ami egyszer 
nyilvánvalóan véget fog érni) nyugodtan kijelenthető, hogy e változás szük-
ségszerű, a pénztárak létéből, valós szerepéből következő, ezért helyes.

ugyanígy szükségszerű volt a választható portfóliós rendszer beve-
zetése is: szakmai szempontból evidens, hogy a különböző „befektetési” 
időtávval rendelkező pénztártagoknak más más összetételű portfóliót kell 
felkínálni. Vitatkozni legfeljebb azon lehetne, hogy a jelenlegi három fő 
portfólió elég-e, vagy érdemes lenne-e tovább színesíteni a palettát.

Magától értetődően felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a rendszer 
bevezetésének időzítése mennyire volt helyes. Szimplán szakmai alapon 
nézve leginkább azt kéne mondani, hogy eleve így is kellett volna indulni, 
ezért véleményem szerint nem indokolt feltenni azt a kérdést, hogy a jelen-
legi gazdasági válság szempontjából nézve vajon nem lett volna szerencsé-
sebb, ha még némi késedelmet szenved a bevezetése (egyébként is: ugyan 
ki látta előre a jelenlegi válságot?). Az időzítés helyességével kapcsolatos 
válasz véleményem szerint egyértelműen eldől, ha úgy tesszük fel a kérdést: 
ha ma kéne dönteni a választható portfóliós rendszer bevezetéséről, vajon 



59

hányan mernék felvállalni ennek a nyilvánvalóan szükséges és hasznos lé-
pésnek a megtételét, függetlenül attól, hogy szimplán befektetési időzítési 
szempontból valószínűleg itt lenne a legjobb történelmi alkalom rá? A ma-
gam részéről biztos vagyok benne, hogy elszalasztanánk, mint ahogy azt a 
2008. októberi, a választható portfóliós rendszerre való átállás törvényi ha-
táridejének elhalasztásáról szóló kormánydöntés is egyértelműen mutatja.

Mivel az utóbbi időben ismét fellángolt a nyugdíjpénztárak szerepé-
vel, jövőjével kapcsolatos vita, nem kerülhető meg, hogy néhány szó ere-
jéig erre is kitérjünk. E vita sajnos nem mentes a politikai felhangoktól, és 
emiatt – korunkra jellemzően – nem elsősorban a majdani (a sok választási 
ciklussal későbbi) nyugdíjasok érdekét veszi figyelembe. Vannak azonban 
olyan alapvető tények, amiket nem árt ebben a vitában folyamatosan szem 
előtt tartani.

Az, hogy a majdani nyugdíjakat ki milyen forrásból – állam vs. pénz-
tár –, illetve ezen belül milyen megosztással kívánja biztosítani, alapvető-
en értékválasztási kérdés. Megjegyzendő, hogy mindkét forrás ugyanab-
ból táplálkozhat csak: a mindenkori gazdaság valós teljesítményéből. (Az 
állam is csak akkor működhet jól – erre mostanában ismét csak bizonysá-
got kapunk –, ha az általa kiosztott nyugdíjakat mind egyéni, mind rend-
szer szinten minél inkább ehhez köti.) A lényegi különbség a két rendszer 
között abban van, hogy ezt a jövedelmet hogyan csapolják le és milyen 
hatékonysággal: a tőkepiacon vagy az adórendszeren keresztül. E haté-
konyság megítélése nem tisztem, de egy óriási különbségre a két rendszer 
között azért fel kell hívni a figyelmet, és véleményem szerint ez a döntő: 
míg az adórendszer csak a hazai gazdaság teljesítményéből táplálkozhat, 
egy nyugdíjpénztár a befektetéseit nemzetközileg is diverzifikálhatja, és 
a pénztártagok, majdani nyugdíjasok érdekében nagyon helyes, hogy ezt 
így is teszi. (A pénztárak külföldi kitettsége az utóbbi években 10% alatti 
mértékről 30% közelébe nőtt.)

A hazai pénztárak indulásakor, amikor a fenti értékválasztási kérdés az 
állampolgárok számára fel lett téve, akkor az érintettek elsöprő többséggel 
szavaztak bizalmat a pénztári rendszernek. Ha ezt a kérdést ma tennénk fel, 
demagógiamentesen, a lényegre és a tényekre szorítkozva, véleményem 
szerint ma sem történne lényegesen másképp. Az állam vs. pénztár vitában 
önmagában véve némi demagógiaként hathat, de ennyi talán megenged-
hető: hozamok ide vagy oda, a mostani válságban mindenesetre a csőd fo-
galmát nem a pénztárakhoz kapcsolják manapság meglehetős gyakoriság-
gal a sajtóban és a közbeszédben…

Szakmai kritikák, módosítási törekvések természetesen a pénztárak 
működésével kapcsolatban is vannak, ezek érintik a működési formát, a be-
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fektetések szabályozását, a költségstruktúrát, a tájékoztatással kapcsolatos 
kérdéseket. Ezek természetesek, hiszen minden ember alkotta rendszert fo-
lyamatosan fejleszteni, javítani kell. Úgy gondolom, hogy a hazai szakma, a 
pénztáraknál, vagyonkezelőknél, felügyeleti szerveknél dolgozó szakembe-
rek kellően felkészültek arra, és az eddigiek során elegendő tapasztalatot is 
szereztek ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket a pénztártagok, mindannyiunk 
érdekében megoldják. Ebben a BAMOSZ természetesen aktív partner lesz.
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NYUGDÍJpaRaDiGmáK az 
OECD-ORSzáGOKbaN1, 2

Egy nemzetközi körkép tanulságai

Havran Dániel 
Budapesti Corvinus Egyetem

Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék, 
egyetemi tanársegéd

bevezető
Gyorsan változó világunkban egy hosszú távú társadalmi alrend-

szer, mint a nyugdíjrendszer működtetése, nagy körültekintést és renge-
teg tapasztalatot igényel. A változások következtében időnként szükség-
szerű a nyugdíjrendszerek módosítása, reformja. Sokszor elegendőek a 
nyugdíjrendszer-paradigmában történő módosítások, de előfordul, hogy 
paradigmatikus reformra van szükség. Ilyenkor célszerű körbenézni más or-
szágok gyakorlatában, milyen életképes paradigmákkal találkozhatunk. 

a tanulmányban nyugdíjparadigmák alatt a nyugellátások finanszí-
rozására és alapelveire, a jogosultságok gyűjtésére, illetve a kezelt kocká-
zatokra vonatkozó jellemzőket értem. Ezek nehezen vagy lassan módosít-
ható tényezők, szemben a nyugdíjparaméterekkel, amelyek kiigazítására 
évenként is van lehetőség. A nyugdíjparaméterek a nyugellátások kü-
lönböző számszerű jellemzőjére (pl. nyugdíjformula, indexelés, valorizá-
ció, átváltási arány, hozzájárulási ráta stb.) vonatkozó értékeket, szabályo-
kat jelentik.

meg kell vizsgálni, hogy milyen formában működnek ma ezek a pa-
radigmák, s van-e járható út, olyan amelyet esetleg Magyarország hosszú 
távon sikeresen alkalmazhat. Fontos kérdés az is, hogy melyek a fő kockáza-
tok az egyes paradigmák működtetése esetén, s mennyire határozza meg a 
történelmi, társadalmi és gazdasági háttér a nyugdíjparadigmák kialakítá-
sának, változtatásának lehetőségét, játékterét. 

1 Jelen cikk tudományos publikáció céljából íródott. A cikket megalapozó jóval bővebb 
eredeti tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal Program 
számára készült, amely letölthető a www.magyarorszagholnap.hu honlapról.
2 Köszönettel tartozom Augusztinovics Máriának, aki a kiinduló, eredeti tanulmány 
megírásában jelentős segítséget nyújtott értékes megjegyzéseivel, iránymutatásával 
és támogatásával. 

…Magyarország számára 
érdemes volna megfontolni 
a mostaninál rugalmasabb 
pontrendszer bevezetését és 
a szociális jellegű alapnyug-
díj kialakítását.
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a paradigmák által történő osztályozás Yermo (Yermo [2002]) nevé-
hez fűződő rendszertipológia alapján készült el. A Yermo-féle taxonómia az 
OECD álláspontját tükrözi, szemben a Világbank pilléreken alapuló tipizálá-
sával. A paradigmák beazonosítása és az országok összevetése után hét fő 
csoportot lehetett kialakítani. Ezek a csoportok szoros földrajzi-történel-
mi hasonlóságokat mutatnak, de a csoportokon belül sok eltérés van. A hét 
csoport: angolszász hagyományú országok, kontinentális országok, skandináv 
országok, közép-európai posztszocialista országok, Dél-Európa, Ázsia, vala-
mint a feltörekvők/fejlődők. a hét csoport létezése nem jelenti azt, hogy 
hét nyugdíjmodelltípus lenne az OECD-országokban, csak azt, hogy a 
nyugdíjrendszerek evolúciójában éppen mely országok rendszere mutat sok 
szempontból hasonlóságot. 

a következő fejezetben röviden bemutatom az OECD-országok nyug-
díjrendszereit érintő nemzetközi trendeket, tendenciákat, amelyek hatással 
vannak a paradigmák működésére. Magyarország kiemelt figyelmet kap. Ezt 
követően a paradigmák taxonómiáját ismertetem röviden, amely alapján 
lehet az egyes országokat osztályozni. Röviden kitérek a legfontosabb hasz-
nált fogalmakra is. Ezek után az így kialakított hét fő országcsoport közös és 
egyedi paradigmajegyeit jellemzem. A tanulmányt a csoportosítással kap-
csolatos fő tapasztalatokkal és a konklúzióval zárom. 

Helyzetkép, trendek, tendenciák

a paradigmák feltárásához elengedhetetlen a nyugdíjrendszereket érő 
legfontosabb hatások és ezek tendenciáinak ismerete. az OECD-országokat 
két nagy közösen megjelenő probléma érinti: a folyamatosan romló 
demográfiai trendek, illetve a jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság. 
A romló demográfiai trendek hosszú távon stabilan előre jelezhetőek, az 
időskorúak arányának megnövekedése a társadalmakban rendszerszintű 
probléma, és 30 éves távlatban értendő. A pénzügyi-gazdasági válság lefu-
tásának időtartamát jelenleg nem lehet megmondani.

Nemcsak globális, hanem egyedi, illetve néhány országot érintő 
súlyos problémákkal is szembe kell néznie a gazdaságoknak. Erős gaz-
daságú országokban nem okoz kiemelt gondot a munkanélküliség és az 
alacsony foglalkoztatottság, azonban a strukturális problémákkal is küz-
dő államok még konjunktúra idején is szembesülnek ezzel. Ilyen jelenség az 
emberek rossz egészségügyi állapota is. Helytelen életmód, elhasználó-
dás és történelmi okok miatt az OECD-országok között meglehetősen rossz 
Közép-Kelet-Európa időseinek egészségügyi helyzete. A harmadik olyan 
jelenség, amelyik csak néhány országot érint, a nem a gazdasági válság 
miatt kialakult nagymértékű állami eladósodottság.
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a közös problémákról 

Romló demográfiai trendek. Az OECD országaiban a népességszám 
évente átlagosan 2%-kal növekszik, ez alól Magyarország, Csehország és 
Japán kivétel, ahol csökkenő a tendencia. Mexikó, Törökország, Írország né-
pességszáma ennél gyorsabban, 4%-kal emelkedik. A növekedéssel párhu-
zamosan a korösszetétel is átalakul. Közismert, hogy a legtöbb OECD ország-
ban a születési ráták csökkennek, valamint a szülési kor későbbre tolódik. 
A fiatal generáció száma és aránya tehát csökken. Másik ismert tény, hogy a 
gazdaságilag fejlett országokban a várható átlagéletkor nő. A 2015–2020-ra 
előre jelzett várható élettartamok között a sort Japán, Svájc és Ausztrália 
vezeti (82–83 évvel), valamint Magyarország és Törökország zárja (75, 74 
évvel). Az OECD-országok többségében az időskorú népesség abszolút és 
a teljes népességhez mért aránya is emelkedni fog az elkövetkező 10–15 
évben. A fejletlenebb OECD-országok, azaz Mexikó és Törökország kivéte-
lével a nyugdíjas korúak aránya már most nagyobb a társadalmakban, mint 
a fiataloké. a fiatalkori függőségi rátát általános csökkenő tendencia, az 
időskori függőségi rátát általános növekedés jellemzi. 

a magyar demográfiai helyzet az OECD-országok átlagához képest 
negatív irányban tér el. Gyakorlatilag magyarország az egyetlen ország, 
ahol a népesség valódi csökkenése várható. A várható élettartam az egyik 
legalacsonyabb, a születési ráták is alacsonyak az OECD-országok viszonyla-
tában, valamint ezt kompenzáló nagyméretű migráció sem várható az elkö-
vetkező években. Magyarország demográfiai további, részletes előrejelzését 
Hablicsek [1998] tanulmánya ismerteti.

pénzügyi-gazdasági válság. A krízisnek sok hatása van a nyugdíjrend-
szerekre. Hosszabb távú hatás a foglalkoztatottság csökkenése. Ez az ak-
tív korúak jövedelemszerzési és megtakarítási lehetőségeit rontja le. Válsá-
gokban törvényszerű az államadósság megemelkedése, amely az általános 
adókból finanszírozott, elsősorban szociális célú időskori juttatások terét 
szűkíti. Rövidebb távú, már érezhető hatás a tőkésített rendszerek (így 
a magánmegtakarítások) hozamaiban bekövetkező veszteség. Látszólag a 
foglalkoztatottság csökkenése a felosztó-kirovó jellegű rendszerekben a mai 
nyugdíjasokat, a hozamok esése a tőkésített rendszerben a jövő nyugdíjasait 
érinti negatívan elsődlegesen. Azonban fel kell hívnia arra is figyelmet, hogy 
akiknek ma nincs munkájuk, a felosztó-kirovó rendszerben nem szerzik meg 
a nyugdíjjogosultságot, így a jövőjük is kétséges. A tőkésített nyugdíj-meg-
takarítások értékében bekövetkező hirtelen és nagymértékű esések a ma 
tőkefedezeti nyugdíjból élők járadékát is jelentősen csökkenti.
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a nem általános, de súlyos egyedi vagy 
csoportos problémákról

Foglalkoztatás. A nyugdíjrendszerek kiemelt célja a jelenlegi munka-
vállalók időskorra való anyagi fedezetének megalapozása. Több országban 
égető kérdés, hogy hányan lesznek azok a tartós munkanélküliek, akik egy-
általán nem szereznek aktív korukban nyugdíjjogosultságot, és milyen ellá-
tást kapnak időskorban, ha soha nem dolgoztak. 

a 15–24 éves korosztály foglalkoztatási rátája OECD szinten folyama-
tosan csökken: 2006-ban 43,3%, míg tíz évvel ezelőtt 44,9, húsz évvel ko-
rábban 48,1 volt. Ennek oka a felsőoktatási kiterjesztéséből, kibővítéséből 
adódik. Az angolszász és a skandináv államokban jellemzően magas ez a 
foglalkoztatási arány (60%, vagy a felett). a fiatalok foglalkoztatási aránya 
magyarországon az egyik legalacsonyabb (22%), ezt még a felsőoktatás 
kiszélesítése sem magyarázza meg. 

a 25–54 évesek között az OECD átlag foglalkoztatottsági rátája 76,5% 
volt 2006-ban. Tartósan 80%, vagy a fölötti foglalkoztatást szintén az angol-
szászok és a skandinávok tudnak produkálnak, ehhez csatlakoznak még a 
kontinentális államok. alacsony foglalkoztatottsági adatokkal bíró or-
szágok Dél-Európa, magyarország és a feltörekvők. Utóbbi évtizedben 
az USA-ban nagyobb romlást lehetett megfigyelni.

a legérdekesebb jelenségeket az 55–64 éves korosztály (idősebb ak-
tívak) adatai adják. Az elmúlt 10 évben a legmagasabb foglalkoztatottság a 
skandináv államokban és Svájcban volt, ezekben az országokban a nyugdíj-
korhatár és a várható élettartam is magas. A kontinentális és az angolszász 
országok is közepesen magas mutatóval bírnak. alacsony (30% körüli) a 
foglalkoztatás belgiumban, Olaszországban, magyarországon, Len-
gyelországban, Szlovákiában és Törökországban. Ez utóbbi önmagában 
nem jelez semmit, és ennek több oka is van. Az egyik, hogy az egészségi 
állapot, a várható élettartamok az egyes országokban eltérnek: ahol ala-
csony a várható élettartam, sok a betegség, ott 60 évesen sem dolgoznak 
már. A másik, hogy a jogosultsági kor is eltér, pl. Franciaországban a várható 
élettartamhoz képest ez indokolatlanul alacsony. 

Egészségügy. Közép-Európa országai a kiemelt betegségekben (rák, 
agyvérzés, infarktus) a férfiak és a nők között is a veszélyeztetett első 
5 hely valamelyikét foglalják el. Ez azt jelenti, hogy az időskorban való 
munkaképesség a „beteges” országokban nem lehet valós alternatíva. Kö-
zép-Európa mellett a felzárkózók és az ázsiai országok (valamint Luxemburg 
és Írország) az OECD-országokhoz képest keveset költenek GDP arányosan 
az egészségügyre. Az USA költi GDP arányosan a legtöbbet ugyanerre. Vár-
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hatóan a kelet-közép-európai országok (így Magyarország is) helyzete javul 
majd az elkövetkező évtizedekben. A rossz életviteli szokások a rendszer-
változás után már javultak, kevesebb lett például az alkoholfogyasztás és a 
dohányzás.

* 2007-ben a születéskor várható életkor mínusz a nyugdíjkorhatár.
Forrás: OECD: Pension at Glance 2007 p. 28–30, OECD statisztikai adatbázis, OECD.Stat, 
ENSZ statisztikák: http://esa.un.org/unpp/

Gazdasági teljesítmény, eladósodottság. 2007-ben az OECD-országok 
közül a legtöbb 30 és 40 ezer dollár közötti vásárlóerő-paritáson mért jö-
vedelmet szerzett. A legnagyobb egy főre jutó GDP-t Luxemburg, majd 
Norvégia érte el. Az átlagos vagy annál magasabb GDP-jű országok Japán, 
a kontinentális, a skandináv és az angolszász országok közül kerültek ki, az 
alacsonyabb közepes jövedelműek között a dél-európaiakat, Új-Zélandot és 
Koreát találjuk. A sort Mexikó és Törökország zárta, közvetlenül a poszt-szo-
cialista közép-európai országok után. Jelentős (60% feletti) a GDp arányos 
eladósodottság Olaszországban, Görögországban, belgiumban, ma-
gyarországon, Franciaországban, Koreában és Németországban.
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a paradigmák rendszertana

az összehasonlítás alapelve az érthetőség. Ahol lehet, a tanulmány a 
kialakulóban lévő konszenzusos Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal ajánlásait 
(NYIKA [2007]) és definícióit (NYIKA [2008]) használom. A nyugdíj a definíció 
szerint: „aktív életszakaszban megszerzett jogok alapján biztosított, 
akár egyösszegű kifizetésként, akár határozott ideig vagy élethosz-
szig folyósított járadék formában megszerezhető jövedelem, amely-
hez egy meghatározott életkor elérésével, vagy betegség, vagy halál 
esetén, vagy munkaviszony megszűnésével lehet hozzájutni.” Ebben 
tehát a rokkantsági nyugdíj is benne foglaltatik, továbbá minden juttatás, 
finanszírozási formától függetlenül. Bár az özvegyi és rokkantsági nyugdíj 
nem elhanyagolható méretű és jelentőségű, a részletek túlburjánzását meg-
előzendő mégsem foglalkozom ezek nemzetközi téren való megoldásaival, 
rendszereivel.

Nyugdíjsémák alapján történő tipológia

a legfontosabb csoportosítás a nyugdíjsémák szerint való megkü-
lönböztetés. minden olyan jogintézményt nyugdíjsémának nevezek, 
amelynek célja nyugdíjcélú jövedelem biztosítása. E szerint az állami 
nyugdíjfolyósító intézményektől a magán-nyugdíjpénztárakig minden in-
tézményt meg lehet különböztetni. A nyugdíjséma (pension plan) lehet tör-
vényileg biztosított (állampolgári) jog vagy polgárjogi szerződésen alapuló 
együttműködés a szolgáltatásra jogosítottak és a szolgáltatást nyújtó szer-
vezetek között. Bár történelmi hagyományok miatt a családnak is volt és van 
nyugdíj jellegű funkciója, de nem tekinthető jogintézménynek, így ez nem 
az elemzés tárgya. Az irodalomban használatos a nyugdíjprogram (pension 
plan) kifejezés is, amelyre elsősorban magánnyugdíjsémaként hivatkoznak. 
A program (plan = terv) alatt a nyugdíj-hozzájárulásokat és a jogosultságo-
kat definiáló szabályokat értem. 

milyen jellemzőkkel írhatjuk le a sémák működését? A csoportosítások 
Yermo (Yermo [2002]) alapján a következőkkel:

1. Állami / magánnyugdíjséma (private / public pension plan)
2. Munkáltatói / személyi, egyéni nyugdíjséma (occupational / personal)
3. Szolgáltatással / befizetéssel meghatározott nyugdíjséma / pontrend-

szer (defined contribution / defined benefit / points)
4. Kötelező / választható (önkéntes) nyugdíjséma (mandatory, 

compulsory / voluntary)
5. Tőkésített / nem tőkésített (funded / unfunded)
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Nyugdíjalapok szerinti tipológia

a következő csoportosítási mód a nyugdíjalapok jellemzői alapján 
végzett tipizálás. a nyugdíjalap eszközök olyan csoportja, amely kizáró-
lag valamely nyugdíjséma alapján fizetett nyugdíjcélú befizetéseket, 
illetve azok befektetéseinek hozamát tartalmazza. Ezeket az eszközöket 
valamilyen módon és valamilyen szervezetnek kezelnie kell. A nyugdíjala-
pokat a kezelés technikai jellemzői alapján lehet csoportosítani. A definíció 
értelmében a társadalombiztosítási alap is nyugdíjalap, azonban az állami 
alapkezelés technikái nem térnek el olyan jelentősen, mint a magánformák. 
Megkülönböztetni tehát a privát esetben érdemes. A nyugdíjalapok csopor-
tosítása:

1. Autonóm / nem autonóm / biztosított nyugdíjalap
 (autonomous / non-autonomous / insured)
2. Kollektív / csoportos / egyéni nyugdíjalap
 (Collective / group / individual)
3. Zárt / nyitott (closed / open)

Nyugdíjkezelők szerinti csoportosítás

a fenti csoportosítások mind az alap egy-egy tulajdonságára vonat-
koztak, de lehet csoportosítani ezek kezelői, azaz a nyugdíjkezelők szerint is. 
a nyugdíjkezelő olyan speciális célú jogi személy, mint például pénztár, 
alapítvány vagy vállalat, amely birtokolja, és (általában) kezeli a nyug-
díjalapot a nyugdíjtervek/alapok tagjai számára. A tagoknak a nyugdíj-
alapon tulajdoni vagy haszonélvezői joga van, vagy a szerződésben dekla-
rált joga arról, hogy a nyugdíjalap kezelője a nyugdíjalap eszközeivel a tagok 
érdekében jár el. A nyugdíjkezelőket egy fő jellemző szerint csoportosítjuk: 

Állami / magán (public / private).

Kockázatok tipológiája

ahol lehetséges, a rendszerekben felmerült legfőbb problémák, kocká-
zatok is megemlítésre kerülnek. A kockázatoknál egy elterjedt besorolást 
használ a tanulmány, amelyet Góra és Palmer [2004] is alkalmaztak munká-
jukban.

Nyugdíjrendszereket fenyegető jelentős kockázatok: 

1. Exogén kockázatok 
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Demográfiai kockázat („elöregedés”) 
Makrogazdasági kockázat (foglalkoztatottság, reálbérek, jövedelem)
Pénzügyi piaci kockázat (tőkepiaci hozamok alakulása, pénztárak csődje)
2. Endogén kockázatok 
Erkölcsi kockázat (megtakarítás, öngondoskodás megszűnése)
Politikai kockázat (nyugdíjak megvásárlása)

paradigmák bemutatása a csoportok szintjén

ismertek a főbb trendek, valamint a taxonómia, következzen az egyes 
csoportok bemutatása.

angolszász hagyományú országok

ausztrália, Egyesült Királyság, Egyesült államok, Írország, Kanada, 
Új-zéland

az angolszász hagyományú országokban jelentős a tőkefelhalmozás 
szerepe a nyugdíj-megtakarítási formák esetében. Jellemzően kisebb mére-
tű és átláthatóbb nyugdíjrendszert üzemeltetnek a többi OECD-országhoz 
képest. Nagyban támaszkodnak az öngondoskodási elemekre. 

minden angolszász hagyományú ország nyugdíjrendszerében létezik 
társadalombiztosítási rész, amely a juttatások mértékében és az adminiszt-
ráció tekintetében is viszonylag kisméretű. Ez az állami rész nem minden 
országban és minden esetben ad fedezetet a megélhetéshez, de szociális 
védőhálóként a legtöbb országban megfelelően funkcionál. 

ausztráliában és Írországban vagyoni és szociális helyzethez kötött 
azonos összegű (flat-sum) járadék, Új-Zélandon pedig univerzális alap-
nyugdíj biztosítja a legszegényebb idősek megélhetését. Kanadában, az 
Egyesült Királyságban szintén rászorultsági alapellátás van. Az USA-ban 
egyáltalán nem jár juttatás a nyugdíjrendszerből azoknak, akik nem szerez-
tek jogosultságot. 

a szociális védőhálón (végletes elszegényedést megakadályozó) részen 
felül nem mindenhol találhatunk más társadalombiztosítási elven működő 
rendszert: Ausztráliában és Új-Zélandon egyáltalán nincs az alapellátáson 
kívüli állami szerepvállalás. A többi országban jövedelemarányos, szol-
gáltatással meghatározott (defined benefit, Db) rendszereket működ-
tetnek, különböző formákban és paraméterek mellett. Az USA-ban a jöve-
delemarányos nyugdíj mellé szociális alapon lehet kiegészítést igényelni. Az 
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Egyesült Királyságban magánnyugdíjba lehet „kiszerződni” – a teljes nyug-
díjprogramot a magánsémába vinni. 

Nagy hangsúly van a munkáltatói vagy a személyi (egyéni) magán-
nyugdíjsémákon. Ausztráliában kötelezőek és befizetésmeghatározottak 
(defined contribution, DC) a magánmegtakarítások. Másutt választhatóak, 
és mind a Db, mind a DC forma elterjedt (többnyire vegyesen, általában 
tőkésített, DC nyugdíjsémák léteznek), viszont ezekben az országokban is 
rá vannak utalva az emberek a magánmegtakarításokra: csupán az állami 
juttatásokból csak nagy nehézségek árán lehet időskorban megélni. Az 
Egyesült Királyságban a (állami részből) kiszerződött nyugdíjak szolgáltatás-
meghatározottak (DB). Az USA-ban a magánrendszer a többi angolszász ha-
gyományú országtól kissé eltér: vállalatok által kezelt (a 410(k) törvényben 
szabályozott módon) nem autonóm Db magánnyugdíjséma van, melyek 
tőkésítettsége nem feltétlenül éri el a 100%-ot.

az angolszász hagyományú országokban nem jelent különösen nagy 
kockázatot a demográfia változása, bár itt is jellemző probléma az örege-
dés. Problémák a nem fedezett Db nyugdíjszámlákkal, illetve a vállalatok 
által rosszul menedzselt nyugdíjalapokkal szemben merültek már fel. El-
sősorban a csalás, illetve a vállalatok felszámolása jelent kockázatot, főleg 
az Egyesült Államokban. Jelentős gondot okozhat a tőkepiacra kihelyezett 
nyugdíjalapok számára a hozamok és árfolyamok változékonysága, kü-
lönösen pénzügyi krízisek idején.

Kontinentális országok

Franciaország, Németország, Svájc, ausztria, belgium, Hollandia, 
Luxemburg

a többnyire iparos és kézműves múlttal rendelkező kontinentális or-
szágokban tradicionálisan magas az állami szerepvállalás a nyugdíjak terén. 
Általában ezekben az országokban az (ipari) munkáltató nagyobb szerepet 
játszik a nyugdíjazásban is, mint másutt.

a jelentős méretű felosztó-kirovó elven működő társadalombiztosítási 
részben a jövedelemarányosság nagyobb mértékben jelenik meg. Az állami 
nyugdíj általában elég a megélhetéshez, alacsony jövedelműek élhetnek a 
nyugdíjkiegészítés lehetőségével (minimumgarancia jellegű támogatás 
Ausztriában és Svájcban). pontrendszer alapján állapítják meg a járadék 
méretét Németországban és Franciaországban (itt kiegészítő jelleggel), 
szolgáltatásmeghatározott (Db) jövedelemarányos nyugdíj van Svájcban, 
Ausztriában és a Benelux államokban. Kiemelendő a német pontrendszer 
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mint különleges elem – más országban nem alkalmaznak ennyire kiterjed-
ten és általánosan pontrendszert a nyugdíjjáradékok megállapítására.

a magánbiztosítások formája sokrétű, sok nyugdíjalap és más intéz-
mény is működik, amelyek az állami sémát egészítik ki. Franciaországban 
és Luxemburgban önkéntes alapú a magánmegtakarítás. a svájci, a hol-
land, a belga magánrendszer kötelező, illetve bizonyos esetekben a né-
met rendszer is, ahol a foglalkoztatottaknak munkáltatói nyugdíjsémába 
be kell lépniük az adott vállalatnál (ha a vállalat ilyen szabályozás alá esik). 
a magánbiztosítások ausztriában és Németországban öt különböző 
formában jelennek meg, találunk ezek között autonóm, nem autonóm és 
biztosítási elven működő alapot is.

a (német és francia ajkú) kontinentális országokban a demográfiai 
struktúra idősek irányába történő tolódása jelent kiélezett problémát, vala-
mint szervezési, adminisztratív veszélyt hordozhat magában a nyugdíj-meg-
takarításokat kezelő szervek sokfélesége is.

Skandináv államok

Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia, izland

a skandináv államokat vizsgálva egészen eltérő paradigmatikus eleme-
ket is találunk, azt is mondhatnánk, ahány ház, annyi szokás. Közös jellem-
ző, hogy minden országban erős a társadalmi motiváció a társadalombiz-
tosítási rendszerekben az individuális elszámolásra. (Ilyen Svédországban 
az NDC-rendszer, de a többi országban is találunk valamilyen az átlagosnál 
nagyobb egyéni nyilvántartási jelleget.)

a skandináv államokban kétféle állami megoldás szokásos. Az első, 
melyben egy alapnyugdíj (ez általában rezidensi követelményen nyug-
szik) és egy valamilyen jövedelemarányos rendszer működik (NDC: Svéd-
ország, Db: Finnország, pontrendszer: Norvégia – itt nincs nyugdíjmini-
mum). A második változatban (Izland, Dánia) csak adóból finanszírozott 
alapnyugdíj van, állami jövedelemarányos rész nem létezik.

a magánséma munkáltatói része minden skandináv államban kö-
telező. Általában sok, szegmentált nyugdíjalappal működnek (külö nö sen 
Svédországban, Finnországban). Dániában a munkáltatói magán séma ál-
lami felügyelettel és adminisztrációval működik. Izlandon a magán nyug-
díjrendszer nem tisztán DB típusú, valamennyi DC típusra jellemző jeggyel 
is bír. a választható magánsémák kis szerepet játszanak a nyugdíjbiz-
tosítási rendszerekben.
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a skandináv országok jelenleg kevés problémával szembesülnek. A fel-
osztó-kirovó rendszereket működtető országokban jelent jövőbeli kockáza-
tot az idősödő társadalom. 

Közép-Európa  
(posztszocialista, EU-s OECD-országok)

Csehország, Szlovákia, magyarország, Lengyelország

a volt szocialista államokban a gazdasági átalakulás lassan változó 
eleme a nyugdíjrendszer, még ma is reformfolyamatok közepette áll több 
ország is. 

mindenhol egy állami felosztó-kirovó rendszerből indultak ki, s mind 
a négy ország valamelyest más utat választott a kiterjesztésre. Közösnek 
tekinthető Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországban, hogy az 
állami felosztó-kirovó elem mellé egy kötelező magánnyugdíjrendszert 
is kiépítettek. A Világbank által ajánlott koncepció egy-egy saját változatát 
adaptálták. Csehországban még ma is szinte kizárólag állami felosztó-
kirovó séma működik, Lengyelországban NDC jövedelemarányos séma 
él. Az állami rész gyakorlatilag minden országban parametrikus kiigazításra 
szorul.

a magánséma alig kötődik vállalatokhoz (munkáltatóhoz), az alkal-
mazottak is, nem csak az önfoglalkoztatók, elsősorban egyéni, tőkésített, 
szolgáltatásmeghatározott nyugdíjprogramok közül választhatnak. En-
nek történelmi indoka is van: a volt szocialista gazdaságban nem volt helye, 
hagyománya a vállalatok nyugdíjszintű gondoskodásának.

minden államban probléma az idősödő társadalom. A demográfiai 
helyzet mellett a foglalkoztatottság alacsony volta jelent még talán az öre-
gedésnél is nagyobb veszélyt, különösen Magyarországon. 

Dél-Európa

Olaszország, Görögország, Spanyolország, portugália

a dél-európai országokra egyszerű szerkezet jellemző: rászorultsági 
támogatás, felosztó-kirovó állami és nem túl jelentős önkéntes magán-
rendszer.
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minden országban közös motívum az idős (65 éven felüli) szegények-
nek járó szolidaritási (rászorultsági alapú) juttatás. A hagyományosan társa-
dalombiztosítási rész Dél-Európában is felosztó-kirovó elven finanszírozott. 
Olaszország kivételével mindenhol szolgáltatásmeghatározottan, Olasz-
országban viszont a svéd NDC-modellhez hasonló szisztémát találunk. Az 
állami nyugdíjakkal kapcsolatos adminisztrációt és kifizetést általában egy 
vagy néhány szervezet végzi, kivétel ez alól Görögország, ahol a kifizeté-
sek kezelése igencsak fragmentált, több ezer nyugdíjszolgáltató van az 
országban. Minden államban vannak nyugdíj szempontjából megkülön-
böztetett szakmák, általában nehéz fizikai munkával járó foglalkozások, akik 
számára eltérő rendszert vagy szabályokat alkalmaznak.

a magánnyugdíj egyik dél-európai államban sem igazán elterjedt. 
Változó a jogi kiforrottságuk is, bár ahol több mindenre van lehetőség, ott 
sem erős a magánsémák szerepe. A vállalati (korporatív) hagyományoknak 
nem része a nyugdíjgondoskodás, így a munkáltatói programok egyik or-
szágban sem fejlettek. Az önkéntes megtakarítások, programok, talán a dé-
lies közgondolkodás miatt is, nem túl jellemzőek. Ahol mégis vannak, ott 
életbiztosítás formájában fordulnak elő leginkább.

a dél-európai országokban is súlyos problémát jelent a társadalom 
öregedése. Görögországban a nagyszámú nyugdíjszolgáltató bonyolult ad-
minisztrációja már ma is sok gondot okoz.

ázsia

Japán, Dél-Korea

mindkét ázsiai OECD-országban felosztó-kirovó, szolgáltatással 
meghatározott állami nyugdíjrendszer van. Mindkét országra jellemző az 
alapnyugdíj intézménye. 

míg Koreában szinte kizárólag az állami működtetésű szolgáltatással 
meghatározott felosztó-kirovó rendszer működik, addig Japánban ezt az 
állami részt egy magánmegtakarítási forma, az úgynevezett kiszerződött 
nyugdíjbiztosítás is kiegészíti. 

míg Japán inkább közelebb áll önkéntes pénztárak tekintetében a kon-
tinentális vagy akár az észak-európai országokhoz, addig Dél-Koreában nem 
jellemző az önkéntes nyugdíjprogramok szerepe.
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mindkét rendszerben számos nehézséget okoz a társadalom öregedé-
se, a szolgáltatással meghatározott rendszer deficites jelene és várhatóan 
deficites jövője.

Feltörekvők

mexikó, Törökország

a két feltörekvőnek, felzárkózónak minősíthető OECD-országban kü-
lönböző rendszereket találunk, egy közös ponttal: mindkét országban erős 
tendencia mutatkozik a nyugdíjrendszer magánszféra oldali működteté-
sére. mexikóban a régi társadalombiztosítási rendszer kifutóban van, az új 
rendszer egyéni számlás, tőkésített nyugdíjprogramokból áll. Törökor-
szágban hagyományos (európai jellegű) társadalombiztosítás működik, 
viszont 2003-ban kiépítették az önkéntes magánrendszer intézményi ke-
reteit, és elindították azt. 

a két ország alapvető jellegeiben is eltér, mexikó inkább a dél-ame-
rikai nyugdíjparadigmák jegyeit mutatja, míg Törökország a dél-európai 
országok paradigmáihoz hasonlít. Egyik országban sem volt az elmúlt év-
században erős ipari kultúra, így a munkáltatói típusú nyugdíjak hiányoznak 
a palettáról. Az itt végzett nyugdíjreformok is sokkal inkább zöldmezősek 
(kevesebb előzmény van), mint az OECD más országaiban. Egyik országban 
sem jelentenek igazi problémát a demográfiai viszonyok, hiszen az OECD-
országoktól eltérően Mexikóban is és Törökországban is magas a fiatalok 
aránya.

milyen példát érdemes követni?  
Fő tapasztalatok.

A 30 ország nyugdíjrendszerének működését megismerve néhány, a jö-
vőbeli döntéseket is segítő fontos tapasztalatot meg kell osztani. A 2. ábrán 
az országok egymáshoz való viszonyát látjuk. A hét csoport mellett meg-
említendő hasonlóság, hogy az Egyesült Királyságban és Japánban létezik a 
kiszerződött nyugdíj intézménye, a cseh, portugál és a görög rendszer csak 
állami részből áll, a lengyel, olasz és svéd állami nyugdíj NDC elven, a nor-
vég, német és francia pedig DB elven működik. Mexikó meglehetősen kilóg 
az OECD-országok sorából. Az angolszász országokon belül finom különb-
ség, hogy Kanadában, az USA-ban és az Egyesült Királyságban nagyobb az 
állam szerepe, mint a másik három államban.
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az állami rászorultsági nyugdíjak nem minden országban kidolgozot-
tak. a végletes időskori elszegényedés elleni védelem több országban 
is kívánnivalót hagy maga után. Ma már szinte mindenhol rezidensi jo-
gon és nem állampolgársági alapon lehet alapjogosultságokhoz jutni. Mind 
a rezidensek számára elbírálás címén fizetett alapnyugdíj, mind a jövedelmi 
helyzet ellenőrzése után folyósított szociális nyugdíj intézménye él az OECD 
egyes államaiban.

az állami jövedelemarányos rész kialakításának kérdése, az, hogy 
Db-, pont- vagy NDC-rendszert üzemeltessen-e egy ország, elsősor-
ban technikai jellegű kérdés. Ugyanis mindhárom rendszer felosztó-ki-
rovó elven működik. Különbségek akkor jelentkeznek, mikor a DB vagy a 
DB rugalmasabb, részletesebb változatának tekinthető pontrendszerben a 
megígért nyugdíjjövedelmek nagyobbak, mint amennyit a nyugdíjjárulék-
ok alapján be lehet szedni. Ekkor ugyanis a DB-, valamint a pontrendszer 
is deficites lesz, állami adókból kell pótolni a kifizetést. Az NDC ugyan nem 
lesz deficites, ha a járulékbevételek csökkennek, mert az egyéni számlákon 
lévő követelés is összezsugorodik, de olyan kevés nyugdíjjáradékokat ad-
nak ilyen esetben a nyugdíjasoknak, amely a megélhetésre nem elegendő. 
Vagyis az NDC-rendszer működtetését is ki kell segíteni az állami adóbevé-
telekből. Tanulság, hogy bármelyik rendszer alkalmazható bármelyik 
országban. Három teljesen eltérő hátterű országban vezettek be NDC-t 
(Svédország, Olaszország, Lengyelország), és DB-rendszereket igen eltérő 
országokban is találunk. Technikai jellemzők: az NDC pontosan számol el, 
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de jelentős az adminisztrációs költségvonzata, a DB adminisztrációja ol-
csó, de nem személyre szabott, a pontrendszer a kettő kompromisszuma. 
az igazi kérdés a jövedelemarányosság (így az újraelosztás) mértéke. 
a jövedelemarányosság inkább egy rendszerparaméter, viszont az eh-
hez illeszkedő alapnyugdíjrendszer pedig paradigma. Először tehát az 
szociális jellegű nyugdíjak kérdését kell megoldani, ehhez lehet igazí-
tani a jövedelemarányosságot. Erre kevés az igazán jó példa.

a magán- és az állami szerepvállalás aránya fontos paradigmajegy, 
amely valóban nehezen és lassan változtatható. Sok esetben az adott or-
szág és annak tőkepiacának múltja határozza meg a magán-állami 
arányokat. Állami megoldások sokszor felosztó-kirovó alapon, míg a ma-
gánszféra rendszerei tőkefedezeti alapon (teljesen vagy részben fedezett 
alapok) működnek. bár azt gondolnánk, hogy a fejlett gazdaságú orszá-
gokban magas a magánszféra szerepe, de pl. sem Japánban, sem Né-
metországban (mindkettő bankközpontú) nem divatos a magas szintű 
magán öngondoskodás. Sőt a fejletlenebb mexikó nyugdíjrendszere 
ezzel szemben teljesen magánalapokon áll. Az egyik póluson egyébként 
a dél-európai, a másik póluson az angolszász hagyományú országok helyez-
kednek el. A dél-európaiak már most érzik a demográfiai változások hatását, 
hiszen a felosztó-kirovó rendszerükben növekszik az idősek aránya az aktí-
vakkal szemben. Az angolszász országokban mindez évtizedek múltán lesz 
érezhető, amikor a jövőbeli nyugdíjasok megtakarításainak reálértéke a ke-
vesebb megtermelt összjövedelem miatt fog csökkenni. A gazdasági válság 
hatása mindkét szisztémát érzékenyen érinti.

a stabil és jól megtervezett intézményrendszerű országokban magán-
nyugdíjpénztárak sikeresen működnek. Ott, ahol nagyon elaprózódnak a 
szereplők (pl. Görögország), csökken az átláthatóság és a rugalmasság is.

zárszó

a tanulmányban az OECD-országok nyugdíjparadigmái kerültek elem-
zésre. Az OECD-országok nyugdíjrendszereit befolyásoló két nagy közös 
probléma az idősek növekvő aránya és a pénzügyi-gazdasági válság. Nem 
minden országot érint, de súlyos gondot jelent a foglalkoztatás visszaesése, 
a rossz közegészségügyi helyzet és a magas államadósság. Meg kell állapí-
tani egy szomorú tényt Magyarországra vonatkozóan. a nyugdíjrendszer-
re hatással lévő tényezők tekintetében magyarország mutatói minden 
jellemzőben a legrosszabbak közé tartoznak az OECD-országok kö-
zött. Ez azt jelenti, hogy mind az általános, mind pedig az egyedi problé-
mákkal szembe kell nézni az elkövetkező évtizedekben.
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Sikerült hét nagy csoportot kialakítani, amelyekben hasonló paradig-
majegyek találhatók. Azonban nincsenek igazi, egységes nyugdíjmodell-
típusok paradigmák tekintetében. az országok az egyedi problémákat 
is egyedi paradigmák kialakításával kezelték. Ahol ésszerűen alkalmaz-
ták az erőforrásokat, ott többnyire sikerekről számoltak be: a siker jegye sok-
szor a józan gondolkodás, gondoskodás. A példák alapján magyarország 
számára érdemes volna megfontolni a mostaninál rugalmasabb pont-
rendszer bevezetését, és a szociális jellegű alapnyugdíj kialakítását. 
A magán- és az állami megoldásokban is hosszú távon a szervezettségen és 
a hatékonyságon van a hangsúly.
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melléklet

Összefoglaló táblázat

angolszász hagyományú Kontinentális Skandináv

Környezet Tőkepiaci hagyományok
Átlagnál jobb gazdasági 
helyzet

Fejlett iparos 
hagyományok
Erős gazdasági háttér

Egyedi elszámolás igénye
Kevés folytatható 
előzmény
Erős gazdasági háttér

állami rész Kisméretű
Alapnyugdíj vagy 
szolidaritási nyugdíj
USA, CAN, UK: DB 
munkanyugdíj

Nagyméretű
Szociális alapú nyugdíj, 
alapnyugdíj (LUX, NL)
DB vagy pontrendszer 
(GER, FRA)

Változatos méretek
Nyugdíjminimum vagy 
alapnyugdíj
NDC (SWE), DB (FIN)
pont (NOR), nincs (DEN, 
ISL)

magánrész Nagyméretű
Önkéntes (kivéve: AUS, 
USA) DC, DB
Munkáltatói és egyéni
Egyedi vagy csoportos 
is lehet

Kisebb
Önkéntes (kivéve SWI), 
DB, DC
Munkáltatói és egyéni
Egyedi vagy csoportos is 
lehet (AUT: többféle)

Kötelező munkáltatói
Önkéntes egyéni
DC, DB

Kivételek, 
egyedi 
jegyek

USA: nem autonóm 
nyugdíjalapok
UK: kiszerződött nyugdíjak

Német pontrendszer Svéd NDC
DEN, ISL: az ausztrálhoz 
hasonlít
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Közép-Európa Dél-Európa

Környezet Korábbi szocialista gazdasági rendszer
Korábban csak állami felosztó-kirovó rész
Rossz demográfiai, egészségügyi helyzet

Közepesen erős gazdaságok
Nincsenek jellemzően ipari és tőkepiaci 
hagyományok

állami rész Nagyméretű
Nyugdíjminimum: CZ, SVK
Szolidaritási nyugdíj CZ
DB: CZ, HUN, DB+pont: SVK
NDC: PL

Jelentős
Nagyméretű a rászorultsági támogatás
Szolidaritási nyugdíj, nyugdíjminimum
Mindenhol DB, egy kivétel: NDC (ITA)

magánrész Kisméretű
Kötelező munkáltatói (HUN, SVK)
Kötelező egyéni (PL), nincs (CZ)
Van önkéntes DC

Nem jelentős
Önkéntes munkáltatói, egyéni
DC, esetleg DB-DC hibrid (ESP)

Kivételek, 
egyedi 
jegyek

CZ: csak állami rész – Dél-Európához 
hasonlít

ITA: NDC
GRE: fragmentált alapkezelők

ázsia Feltörekvők

Környezet Japán – erős gazdaság
Korea – közepes teljesítmény
Speciális ipari hagyományok
Idősödés OECD viszonylatban is nagy

Kevésbé fejlett gazdaságok
Fiatal országok
Mintákat, példákat követnek

állami rész Nagyobb
Alapnyugdíj
DB

Eltérő méretek
Nyugdíjminimum
DB (TR), nincs (MEX)

magánrész Korea: kötelező munkáltatói
Japán: kiszerződött
Önkéntes egyéni

MEX: kötelező személyi
TR: önkéntes személyi
DC

Kivételek, 
egyedi 
jegyek

Japánban az állami rendszerből ki lehet 
szerződni, ekkor a magán kötelező

MEX: magán, kötelező DC
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VEGYES RENDSzER 
versus Tb-RENDSzER

Holtzer Péter1 
Nyugdíj- és Idősügyi Kerekasztal (NYIKA), elnök

A magyar állam olyan, mint a legrosszabb típusú 
atya: néha túl kedveskedő és kényeztető, néha túl 
szigorú, de mindenesetre teljesen kiszámíthatatlan, 
és jellemzően igazságtalan is.

az Évkönyv szerkesztői a fenti címmel kértek fel egy kis szösszenetre. 
Azt hiszem, arra lehetnek kíváncsiak, hogy mit gondolok a vegyes rendszer 
előnyeiről a tiszta tb-rendszerrel szemben, illetve hogy a magánpénztárak 
miben nyújtanak mást az első pillérnél.

mondandóm rövid összefoglalása a következő: A vegyes rendszer 
megteremtésekor, 1997-ben mellette szóló érvek egy része vagy eltúlzott 
volt, vagy csak egyszerűen nem igazolódott be. Ugyanakkor az ellenérvek 
alapvetőn a megvalósítás módját, nem pedig magát a vegyes rendszer logi-
káját, célját, értelmét kérdőjelezik meg. A megvalósítási mód alatt nemcsak 
a pénztári szektor működési hibáit, hiányosságait értem, hanem azt is, hogy 
a reform nem kényszerített pótlólagos pénzügyi fegyelmet a makrogazda-
ságra, így az átmenet egy az egyben további eladósodáshoz vezetett, pedig 
ennek nem kellene feltétlenül így történnie.

az írásban amellett érvelek, hogy mindezek (túlzott várakozások, 
megvalósítási problémák) ellenére egy jól működő vegyes rendszer hosz-
szú távon enyhíti a nyugdíjrendszer működtetésével kapcsolatos nyomást. 
A második pillér egyik jelentős valódi előnye a nemzetközi kockázatmeg-
osztás lehetősége, amellyel a nyugdíjak megtérülésének egy részét kiemeli 
a rendkívül szűk és ingatag hazai kockázati kitettségből. Úgy tűnik, hogy a 
globalizálódó világban, ahol a különböző fejlettségű és adottságú régiók 
közti nemzetközi tőketranszfereknek komoly létjogosultsága van, a tőkésí-
tett alrendszer megfelelően tudja kezelni ezen kihívások egy részét.

Végül nem lehet elmenni amellett, hogy a tb és a magánpénztári pil-
lér ugyanakkor nagyon hasonló abban, hogy mindkettő kötelező munka-
nyugdíj-elem, ránk erőltetett elvonás, amely megtérülésében általánosság-

1 A leírtak a szerző magánvélemé nyét tartalmazzák.
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ban nagyon alacsony a hit Magyarországon, s a demográfiai, foglalkoztatási 
stb. trendek sem kedvezőek ezen hitelesség javításában. Emiatt azt hiszem, 
hogy ezeknek a kötelező elemeknek – és az értük kapott ígérvényeknek – 
összességében csökkenniük kell a jövőben, és jobban előtérbe kell kerüljön 
az egyéni felelősség. Ennek körülményeit, lehetőségeit persze meg kell te-
remteni, és ez nem megy máról holnapra.

Valódi és vélt előnyök, hátrányok, különbségek

Hadd kezdjem azzal, amivel ilyen ügyekben mindig szoktam: tes-
sék elolvasni először is egy alapművet, Nicholas Barr, a London School of 
Economics professzora 2000-ben írt „Reforming Pensions: Myths, Truths and 
Policy Choices” című cikkét2, amely egyébként egy 1979-es írása („Myths My 
Grandpa Taught Me”) aktualizálása. Annak, aki szeretné tudni, hogy mi min-
dent nem old meg önmagában a tőkésítés, ez egy rendkívül hasznos olvas-
mány.

az 1997-es reform és a második pillér ellenzői azt szokták felhozni, 
hogy eleinte (jó pár évtizedig) többletterhet veszünk a nyakunkba, így a 
lépés nem old meg semmit, sőt, hogy implicit adósságot teszünk expli-
citté, így növelve kitettségünket és kockázatainkat a hitelező piacok irá-
nyába; és hogy a pénztárak költségei, illetve hozamai egyáltalán nem 
indokolták a bevezetést. A támogatók pedig azzal szoktak (volt) érvelni, 
hogy a magánpénztári rendszer növeli az öngondoskodást, élénkíti a tő-
kepiacokat, növeli az áttekinthetőséget és a hitet a nyugdíjrendszerben, 
és hosszú távon segíti a rendszer fenntarthatóságát. Érdemes mindezek-
ről kissé részletesebben megemlékezni, amire 2009 márciusa jó időpont: 
tíz év mögöttünk van, brutális évet zártak a pénztárak, és közben a szaka-
dék szélén táncol az ország.

Egy ilyen rendszer bevezetésekor mindig elkerülhetetlen, hogy átme-
neti deficit keletkezzék. Amit az újonnan létrehozott egyéni számlámra fize-
tek be, abból nem tudják folyó értelemben kifizetni a nagymama nyugdíját, 
tehát ezt ki kell pótolni. Kulturáltabb esetben ilyenkor ennyivel szorosabbra 
húzzuk a nadrágszíjat, azaz az egyéb állami költekezést annyival csökkent-
jük, hogy beleférjen ez a kitoldás. Így igazán hatásos egy ilyen reform (ezt 
már a 2005-ös Orbán–Palotai-dolgozat3 is világosan kimutatta). Ha a kiin-
duló fiskális helyzet ezt nehezen teszi lehetővé, annál jobb: így a nyugdíj-
reform, egyéb kedvező hatásain túl, még a pénzügyi fegyelem kikényszerí-

2 Megtalálható például itt: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf 
3 Orbán Gábor – Palotai Dániel: A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága. MNB-ta-
nulmányok 40, 2005, megtalálható itt: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_
mnbtanulmanyok&ContentID=7559 
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téséhez is egyértelműen pozitívan járul hozzá. Kulturálatlanabb esetben – 
például ha a fennálló helyzetre hivatkozva széttárjuk a kezünket, hogy nem 
lehet kiadásokat csökkenteni – további eladósodás következik be, azaz a 
mai aktív generációk helyett felelőtlenül és gátlástalanul áttoljuk a problé-
mát a következő generációkra, s így valóban jóval kevesebbet oldunk meg, 
mint kellene és lehetne. Ha pedig élesedik a helyzet, mert mondjuk senki 
nem szeretne egy eléggé kétségessé váló adósnak több kölcsönt adni, ak-
kor bizony az explicitté vált pótlólagos államadósság valóban kellemetlen 
is lehet.

Vegyük azonban észre, hogy ez nem törvényszerű. Lehet az átmeneti 
hiányt sokféleképpen menedzselni. Nem véletlen, hogy a fiskális fegyelme-
zetlenségéről és problémás gazdaságpolitikájáról elhíresült Argentína és 
Magyarország – amelyek pályája között amúgy is egyre több hasonlóságot 
fedezhetünk fel sajnos az utóbbi években – tőkésített nyugdíjalapjai kap-
csán merülnek fel ezek a kérdések, nem pedig például Lengyelországban 
vagy Svédországban. Aki tehát a ’97-es reform kapcsán azt mondja, hogy 
ezek miatt eleve nem lett volna szabad, az azzal érvel, hogy nálunk semmi 
értelmes nem sikerülhet, mert a megvalósítás úgyis félreviszi. Nos, ez egy 
képviselhető álláspont nem minden igazságtartalom nélkül, amelyről lehet 
beszélgetni, de akkor ne a 2. pillér megjelenését nevesítsük speciálisan, ha-
nem ezt a kérdést általánosan. Megjegyzem, akkor értelemszerűen az első 
pillér sem fog jól működni, tehát nem lehet azzal érvelni, hogy a tiszta tb-
rendszer annyival jobb ceteris paribus, mint a vegyes.

Normál esetben, „békeidőkben”, racionálisan működő gazdaság ese-
tén egyébiránt fokozatosan, lépésenként emelhető a tőkésített pillér súlya, 
szerepe. Mivel az aktív generáció számára valóban dupla terhelésről beszé-
lünk, azt lehet mondani, hogy ahogy a növekedés többletjövedelmeket ge-
nerál, generációnként, 20-25 évente lehetséges egy újabb lépéssel emelni 
a tétet. Amikor például Svédországról beszélnek nyugdíjszakértők, az első 
pillér átalakítását, a névleges egyéni számlát szokták kiemelni. Érdekes vi-
szont az is, hogy amikor ott megtörtént a reform kb. tíz éve, a 16%-os já-
rulékkal működő NDC első pillér mellett létrejött a 2,5%-os járulékra épülő 
nyugdíjalap-szisztéma is. (Csak zárójelben, érdemes felfigyelni a „túladózta-
tó” jóléti Svédország 18,5%-os teljes nyugdíjjárulék-elvonására.) A svédek 
mostanában kezdenek azon morfondírozni, hogy mikor, milyen ütemben 
növelhetnék esetleg a nyugdíjalapokba irányított összegeket. Tény, hogy 
Svédország rendelkezésére állt az a nem elhanyagolható luxus, hogy jelen-
tős többlettel, felhalmozott tartalékkal ment neki a nyugdíjreformnak a ki-
lencvenes évek végén.

Tehát a megvalósítás valóban nem optimális. Távolról sem csak a 
makropénzügyek szempontjából. A bírálók harmadik érve is ül egyelőre: 
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a hozamok alacsonyabbak, a költségek magasabbak annál, mint ahogy 
a rendszernek működnie kellett volna az első tíz évben. Figyelem, nem 
2008-ról, és annak rendkívül nagy veszteségeiről beszélek, az egy külön tör-
ténet. A „standard” években is alacsony átlagos nettó reálhozam jött össze. 
Nagyon sokat beszéltünk és írtunk erről az utóbbi években, így nem kívá-
nom ezt túlzottan részletezni. Azt mindenesetre el lehet mondani, hogy az 
első lépések megtétettek abba az irányba, hogy ez ne így legyen örökké (és 
én ideszámítom a költséglimitek és egyéb intézkedések mellett a választha-
tó portfóliós rendszer bevezetését is). Szükség van a pénztár mint intézmé-
nyi forma újragondolására is – erről is hosszú évek óta beszélünk –, mivel 
ez egyebek mellett akár a működési hatékonyságra, versenyre is jó hatással 
lehetne (persze rendes szabályozás és felügyelés kíséretében).

Én változatlanul azt gondolom, hogy egy jól működő vegyes rendszer 
igenis jót tesz hosszú távon a nyugdíjrendszernek, a finanszírozásnak. A tő-
késített elem más mezőbe helyezi a nyugdíjaskori előtakarékosság, az élet-
pálya mentén történő fogyasztás-simítás rendszerét, mint amikor az kizáró-
lag az állam gondoskodó kezében van. A magyar állam olyan, mint a leg-
rosszabb típusú atya: néha túl kedveskedő és kényeztető, néha túl szigorú, 
de mindenesetre teljesen kiszámíthatatlan, és jellemzően igazságtalan is. 

a tőkésített elem megtérülése is hosszú távon gyaníthatóan jobb egy 
jól működő gazdaságban, és egy jól megosztott portfólióval, mint a felosz-
tó-kirovó rendszeré. Tehát az, hogy ilyen irányba indultunk el a kilencvenes 
években (sok más országhoz hasonlóan), szerintem nem volt hiba. Hibás 
volt a megvalósítás menete és a működtetés is, számtalan, fent leírt szem-
pontból. Emiatt tekintenek ma sokan úgy a magánpénztárakra, mint nyűg-
re, felesleges rosszra, ahelyett hogy mint a problémáink egy részét legalább 
orvosló eszközt láthatnánk bennük.

Nézzük a tőkésített pillér melletti további érveket, azon túl, hogy 
hosszú távon segít a teljes rendszeren. Nem tett öngondoskodóbbá, rész-
ben mert ugyanúgy kötelező elvonás és nem addicionális takarékoskodás, 
részben mert a tagok többsége nem tud semmit arról, hogy hol a pénze, és 
mi is történik vele. Nemigen lett pozitív hatása a hazai tőkepiacra, elég csak 
ránézni a tőzsde állapotára, vagy arra, hogy mennyire kicsi maradt a köt-
vénypiac is. Ezeknek nem feltétlenül kell így lenni, de ahol mégis működik 
ez a hatás, ott több idő volt rá, szerencsésebb körülmények között történik 
a fejlődés, és/vagy legalább az adott, hogy nem szinte kizárólag az új nyug-
díjpillérrel akarják megoldatni a piacfejlesztési álmokat. Volt szerencsém 
az elmúlt években néhány elborzasztó példát saját szememmel látni olyan 
országokban, ahol a semmiből egyszer csak tőkésített nyugdíjreformot 
akarnak elővarázsolni, tőkepiac, infrastruktúra, szabályozás, tapasztalt piaci 
szereplők, ütőképes felügyelet nélkül. Merthogy az majd segít mindebben. 
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Klasszikus tyúk és tojás, de egyre erősebben gondolom azt, hogy előbb kell 
jöjjön a megfelelő környezet és utána a nyugdíjalap, nem pedig fordítva. Az 
elmúlt 10-20 év nemzetközi nyugdíjreform-tapasztalatai alapján talán most 
már általánosan is kijelenthető, hogy a reform célja nem lehet a piacfejlesz-
tés, az legfeljebb egy hasznos hozadék lesz egy jól megtervezett és végre-
hajtott reform esetén. Ennek azonban számos más előfeltétele is van.

mik a további valódi, vagy valódinak látszó különbségek a két pillér 
között? Míg mindkét esetben a jövőben majd megtermelendő teljesít-
ményt ígérünk oda a résztvevőknek, ennek megvalósulási formája eltérő. 
A felosztó-kirovó alrendszer arra alapul, hogy a mai aktív generációk azért 
hajlandók befizetni és ezzel állni – folyó értelemben – a nagymama nyug-
díját, mert megígérik nekik, hogy mire ők megöregszenek, a következő 
generáció is majd hajlandó (és képes) lesz elfogadni ugyanezeket a játék-
szabályokat. A tőkésített pillérben a saját számlánkra fizetünk be, és olyan 
vállalatokba fektetnek be belőle, amelyek termelnek/szolgáltatnak és több-
letértéket teremtenek. Az első eset tehát egy hit abban, hogy a társadalmi 
szerződés akkor is fennmarad, ha romlik a demográfia stb., ami a csapból is 
folyik. Ezt hívják néhányan rosszindulatúan pilótajátéknak. A második eset-
ben pedig „megfogható” befektetéseink vannak. 
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a dolog azonban távolról sem ennyire fekete-fehér. Egyrészt a máso-
dik pillér is mindig tartalmaz államkötvényeket, és ott praktikusan semmi-
lyen eltérés nincs ebből a szempontból. A nagyobb baj az, hogy ezen túl-
menően is, azokat a „megfogható” befektetéseket is rosszul érintik ugyan-
azok a hatások, amelyek miatt adott esetben nem hiszünk abban, hogy a 
következő generáció majd szívesen fizet azért, hogy a mi nyugdíjunk kifi-
zethető legyen a felosztó-kirovó rendszerből. Ha egyre kevesebb az aktív 
és több az inaktív, ha nemigen nő a gazdaság, akkor a kitűnő vállalatok is 
gondban lesznek, nemigen lesz fizetőképes kereslet, viszont drága lesz a 
ritkásabbá váló munkaerő, és oda a profit. Így a „megfogható” befektetések 
megtérülése sem lesz jó.

Ráadásul ugyanúgy, ahogy a növekvő számú inaktív és csökkenő számú 
aktív egyenlege rendkívül nehézzé teszi a mai logikájú felosztó-kirovó rend-
szer működtetését, ez a hatás sajnos jelentkezik a tőkésített pillérben is. Ha 
egyre kevesebb aktív tag fektet be azokba az értékpapírokba, viszont egyre 
több nyugdíjba érő kezdi eladni és pénzzé (nyugdíjjá) tenni, az nyomást fejt 
ki az értékpapírok árára, kevesebbet fognak érni a befektetések. Látszik tehát, 
hogy a demográfiai helyzetre hasonlóan válaszol a két alrendszer.

Egy valódi különbségről

itt jön viszont az, amit a második pillér tud, az első viszont nem. Az or-
szágon kívül befektetni. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy adott ország-
ban éljük le az életünket, az ottani folyamatok kockázatainak vagyunk ki-
téve, munkahelyünk és bérünk onnan származik, akkor legalább a nyugdí-
junk – egy része – ne ugyanennek a nagyon egyoldalú kockázatnak legyen 
kitéve. És éppen ez van mögötte: ha olyan országokat is el tudunk érni a 
befektetéseinkkel, ahol teljesen más a növekedés dinamikája, ahol nem ha-
sonlóan öregedő pályán van a munkaerő-állomány, és ahol olyan áruk és 
szolgáltatások előállítása folyik, amelyekre van fizetőképes kereslet, akkor 
nagyban tudtuk magunkat függetleníteni a veszélyes folyamatoktól. A pro-
fitok inkább realizálódni fognak, és a tőkepiaci vételek/eladások egyensúlya 
is más lesz.

a nemzetközi kockázatmegosztás esetén értelemszerűen felmerül 
az árfolyamkockázat kérdése. Ez megfelelő technikákkal kezelhető és ke-
zelendő. Egyébként ha a fenti megfontolásokból fektetünk be az országon 
kívülre is, tehát mert a növekedési dinamika, a demográfiai trend kedvező 
irányban tér el ott a mi saját, öregedő társadalomra épülő gazdaságunk jel-
lemzőitől (és a „mi”-be itt persze Európa nagy része is behelyettesíthető), 
akkor valószínűsíthető, hogy a deviza oldalon is trendjében meg fogja érni 
ez a lépés.
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Ha tehát semmi másért nem is, csak ezért már érdemes lehetővé ten-
ni, hogy a jövőbeli nyugdíjasok megtakarításai ne kizárólag az első pillér-
ben csapódjanak le. Ez persze nehéz dilemma is egyben, hiszen akkor ezek 
a tőkék aztán végképp nem a hazai gazdaságot finanszírozzák. A mai aktí-
vak (a jövőbeli nyugdíjasok) teljes nyugdíjmegtérülése, relatív nyugdíja lesz 
ettől magasabb, azaz várhatóan majd rájuk kevesebbet kell költeni állami 
pénzekből. De ennek az az ára, hogy ma enélkül is normális struktúrában, 
növekedési ütemmel működjön az ország, hogy aztán ne alakulhassan ki 
olyan pánikjelenetek, amikor a pénztári tagok pénzével kell megmenteni a 
hazát. A nemrégiben felmerült ötletek, a hazai befektetések és azon belül is 
az államkötvény-befektetések formális vagy informális ráerőltetési kísérle-
te a pénztárakra gyakorlatilag mindannak beismerése, amiről eddig írtam: 
rosszul valósítottuk meg a nyugdíjreform ezen fontos részét, és közben 
hagytunk minden mást is elromlani.

a közelmúltban egy igen érdekes és tanulságos írás jelent meg Dani 
Rodrick, a Harvard University professzora tollából4: „Coming Soon: Capitalism 
3.0”. A szerző amellett érvel, hogy a kapitalizmusnak nincs vége, viszont újra 
kell gondolni sok mindent a piacok és az államok közti határokról, azok 
együttműködéséről. A globalizáció, az a tény, hogy a munka- és tőkepiacok 
teljesen összekötődtek, és hogy a világ sok része más fejlődési fázisban és 
más szabályok szerint működik, mint a fejlett nyugat, az eddigi modell szá-
mos elemét megkérdőjelezi.

Észre kell vennünk, hogy azok a szerencsésebb országok, ahol a nyug-
díjrendszer tőkésítésében már előbbre járnak, és ahol kialakulnak a nem-
zetközileg racionálisan megosztott befektetési portfóliók, éppen ott állnak 
jobban, hogy ezeket a globalizációs kihívásokat szinte automatikusan vála-
szolják meg a nyugdíjak terén. Az elöregedő, ugyanakkor nagy hatékonysá-
gú, intenzív gazdaságfejlesztésre alapuló gazdag országok tőkeexportáló, 
a fiatal társadalommal rendelkező, extenzív, robusztus fejlődési fázisban 
lévő szegény társaik pedig tőkeimportáló szerepet játszanak. Ennek telje-
sen logikus folyománya és kiterjesztése, hogy ez megjelenjen az életpálya 
mentén történő jövedelem- és fogyasztás-simítás során is, azaz a nyugdíj-
rendszerben. A felosztó-kirovó elem ebben csak nehezen és áttételesen tud 
segíteni, a tőkésített elem viszont gond nélkül. 

Ezért is feltételezem azt, hogy fel fog erősödni a tőkésített elemek sze-
repe a nyugdíjrendszerekben. Elismerem, ez most rendkívül furcsán hang-
zik: attól hangos a sajtó világszerte, hogy mekkora hatalmas veszteség érte 
a nyugdíjalapok ügyfeleit 2008-ban, hogy milyen rossz nekik, és adott eset-
ben tovább is kell dolgozniuk. Továbbá – sajnos – egyértelmű jelei vannak 

4 Megtalálható például itt: http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik28 
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a világban annak, hogy az államok szerepe erősödni, a piacoké pedig ehhez 
képest gyengülni fog a következő években; ennek persze borzalmas veszé-
lyei vannak, de bízzunk a nyugati döntéshozók bölcsességében. Mindezek 
ellenére gondolom azt, hogy a megoldás nem a nemzeti nyugdíjrendsze-
rek, és azokon belül is az állam szerepének erősítése, hanem éppen ellenke-
zőleg: itt is a fokozódó nyitottság működhet csak.

versus?

Érdemes tartani egy lélegzetvételnyi szünetet, és végignézni, hogy mi-
ről volt szó eddig. 

•	 A	 tőkésítésnek	 van	 értelme	 és	 helye	 a	 nyugdíjrendszerben,	 de	 nem	
feltétlenül a gyakran hallott érvek-ellenérvek mentén érdemes erről 
gondolkodni.

•	 Az	átmenetnek	mindig	ára	van,	és	azt	jól	kell	menedzselni.
•	 A	hazai	tapasztalatok	igen	rosszak	a	megvalósítás	terén.
•	 A	 tőkésített	 nyugdíjalapok	 sok	 szempontból	 adekvátabb	 választ	 ad-

hatnak az idősödő fejlett nyugati államok problémáira a globális vi-
lágban, mint a felosztó-kirovó alrendszer.

Ezen a ponton vegyük ki a címből („Vegyes rendszer versus tb-
rendszer”) a versust. Nem kerülhetjük meg, hogy beszéljünk arról is, mi a 
nagyon hasonló, azonos az első és a második pillérben. Ez azért is elenged-
hetetlen, mert már 1996–97-ben is a „pillérek harca” címszó repkedett, és 
sokan a mai napig úgy élik meg, mintha itt húzódna a nagy választóvonal.

mind a felosztó-kirovó első pillér, mind a tőkésített második pillér a 
kötelező munkanyugdíjrendszer része. A tb-nyugdíjjárulékot és a magán-
pénztári tagdíjat is ugyanúgy a bérünk után vonják le, sose látjuk. Ráadásul 
az egyén szempontjából még keveredik is a többi adóval, amely levonásra 
kerül tőle. Ahhoz képest, hogy mennyit teszünk zsebre, tudjuk, hogy az ál-
lam is kap még belőle, nem is keveset. Nálunk magasabb adótudatosságú 
országokban sem tudja feltétlenül az átlagdolgozó, hogy pontosan mire és 
mennyit vonnak le, és hogy az papíron tőle vagy a munkáltatójától megy-e 
el. Adó, járulék, nyugdíj, egészség, munkavállalói, munkáltatói – az egyén 
szempontjából szinte egyre megy, közteher, kötelező elvonás. Más kérdés, 
hogy ez így nem jó, és cél lenne, hogy világos legyen: mekkora az adóel-
vonás, és azért mit nyújt – és mit nem nyújt – az állam. Illetve mekkorák a 
társadalombiztosítási terhek, és azért mit (közvetlen szolgáltatást vagy arra 
vonatkozó ígérvényt) vásárolunk meg, illetve milyen újraelosztás valósul 
meg belőle.
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Vannak szerencsésebb, boldogabb, gazdagabb országok, ahol később 
jön el az igazság pillanata, mert jóval több a felhalmozott tartalék, racioná-
lisabb a foglalkoztatási rendszer, a társadalmi együttműködésnek is van ha-
gyománya, kultúrája. Esetleg még a demográfiai jellemzők is kedvezőbbek, 
pl. születnek gyerekek is – igen, néhány gazdag és kulturált országban is 
fellendülőben van a termékenység, például ahol erre a társadalmi normák 
és a munkaerő-piaci eszközök is rásegítenek (Franciaország, Svédország). 
Léteznek aztán olyan országok is, ahol évszázados múltja van a jó értelem-
ben vett individualizmusnak, a viszonylag kis államnak és a magas szintű 
egyéni felelősségnek.

aztán van magyarország (nem egyedül persze), amelyet nehezen tud-
nánk beilleszteni ezekbe a szép modellekbe. Az a gond, hogy a nagyra nőtt, 
hatékonytalan, túladóztató és hiteltelen állam, továbbá az együttműködés-
hez nem szokott társadalom együttesen nem valószínű, hogy egy rendkívül 
hosszú távú társadalmi szerződést fenn tudna tartani. Ez pedig azért baj, 
mert így nehéz a kötelezésre építeni tartósan a nyugdíjrendszert. Már ma is 
ott tartunk, hogy az egyre nagyobbra növekvő rendszerben egyre kevésbé 
szívesen vesznek részt az emberek, mert a tapasztalatuk és ösztönük elle-
ne szól: ez nekik nem fogja megérni. Az „egyre kevésbé szívesen” pedig azt 
jelenti, hogy aki tud, menekül. Így pedig nehezedik az aktuális kifizetések 
teljesítése: lám, még a „naptárreform” (copyright Gál Róbert), az emberi böl-
csesség sztratoszféráját súroló 13 hónapra fizetett nyugdíj intézménye is 
megrendült. 

a nyugdíjrendszerek tervezésének egyik alapelve, hogy konzerva-
tívnak kell lenni. Ne álmodjunk, hanem olyat igyekezzünk összerakni, ami 
akkor is működhet, ha a rossz forgatókönyvek következnek be. Továbbá be 
kell látni – valahogy ez az, amit általában is nehezen tesznek magukévá fe-
lelős döntéshozók Magyarországon –, hogy jobb a folyamatokat tudatosan, 
előrelátóan menedzselni, mint hagyni sodródni. Ezért van az, hogy minden 
fórumon el kell mondjam azt, amit – egyelőre – kevesen tartunk fontosnak 
és elkerülhetetlennek: komolyan meg kell vizsgálni azt az opciót is, amely-
ben a következő évtizedek során a kötelező munkanyugdíjra alapuló rend-
szer mérete fokozatosan visszaszorul. Nem tb vs. magánnyugdíj, hanem 
mindkettő.

Helyette nem maradhat más, mint jóval alacsonyabb kikényszerített 
elvonás, és jóval alacsonyabb állami helytállás, ahol az államiba itt beleér-
tem az állam általi behajtásra és szabályozásra épülő 2. pillért is. A maga-
sabb szintű nyugdíj elérésének eszköze pedig az lesz, ami mindig is volt, 
a XIX. század végéig, amíg nem működtek egyáltalán ilyen rendszerek: az 
egyéni előre gondolkodás, továbbá a családi intergenerációs átcsoportosí-
tás. A sokat emlegetett – és sokak által lenézett, lesajnált, többnyire félre-
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értett, végig nem gondolt – öngondoskodás, továbbá az a bizonyos három 
kenyér, egy a gyermeknek, egy az öregnek, egy magamnak. Sokan leírták 
már azt is, nem mondok újat vele, hogy ahogy ezt a családi kockázatmeg-
osztást kiváltotta a nagy állami újraelosztó rendszer, úgy hatott az vissza 
negatívan a gyermekvállalásra is – persze messze nem ez az egyetlen befo-
lyásoló tényező. Nem biztos, hogy így marad ez örökké.

Végezetül, mint mindig, amikor erről a témáról esik a szó: persze egy 
ilyen álmot nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. A magyar nem 
takarít meg, mert úgymond nincs pénzügyi kultúrája, továbbá mert nincs 
miből. Az államnak cseppnyi hitelessége sincs, hogy ha ma megígéri, hogy 
bizony negyven év múlva nem fizet senkinek meg nem szolgált nyugdíjat, 
akkor valóban nem is fog. Ezeken nem lehet csak úgy átlépni. Hosszú men-
tális és gazdasági váltás, egy-két új generáció kellhet. De még egyszer: vagy 
így lesz tudatosan, vagy majd így alakul magától, és az fájni fog.
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a FELOSzTó-KiROVó 
RENDSzER HOzamai, 
1993–2003

Gál Róbert Iván 
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet, vezető kutató

az alábbi tanulmányban a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fel-
osztó-kirovó (PAYG) ágának éves hozamairól lesz szó.1 Éves hozamokat ed-
dig csak a magánpénztárakra volt szokás számolni. Egy új, a svéd társada-
lombiztosítás által meghonosított módszer azonban lehetővé teszi, hogy 
a felosztó-kirovó rendszer feltételei mellett is számolhassunk hasonló érté-
keket. Hozzá kell tenni, hogy magyar körülmények között, egyéni nyugdíj-
számlák hiányában, a módszer alkalmazása egyelőre kísérleti. Egyes kritikus 
pontokon olyan egyszerűsítő becslési módszereket kell alkalmazni, ame-
lyek nagyobb apparátus felhasználása mellett pontosabbá válhatnak. Ezért 
az alábbiakat kísérleti eredményként kell kezelni. 

annyit azonban így is biztonsággal megkockáztathatunk, hogy vesz-
teségek, akár olyan mértékűek is, amelyek a 2008. évi, a magánpénztárak-
ban keletkezettekhez hasonlíthatók, minden további nélkül előállhatnak a 
PAYG-rendszerben is. A megjelenési formájuk más és nem azonos körben 
hatnak, de ettől a veszteség még veszteség, amit valakinek viselnie kell. 
A PAYG-rendszerben megoldható, hogy a veszteség szétterüljön, vagy áthá-
rítsák a későbbi nyugdíjasokra a korhatár, a nyugdíjformula vagy az index-
szabály számos paraméterének alakítgatásával – egy efféle korrekciónak 
épp most vagyunk, már sokadszor, tanúi. Ez azonban nem teszi meg nem 
történtté a rendszer járulékvagyonában beállt csökkenést, csak politikai 
csatározásokat von be a veszteségek elosztásába.

az eszmei tőkeszámlás járulékmeghatározott 
rendszerek

a svéd társadalombiztosítást az új, eszmei tőkeszámlás, járulékmeg-
határozott (angolul notional defined contribution, újabban non-financial 

1 A tanulmány elkészítését a Barankovics Alapítvány támogatta, a Van kiút: Nyugdíjre-
form program keretében. A szerző köszönettel tartozik Ron Leenek, Ole Settergren-nek, 
Danne Mikulának, Ales Krejdlnek, Banyár Józsefnek, Mészáros Józsefnek és Simonovits 
Andrásnak tanácsaikért és kommentárjaikért, Tarcali Gézának pedig a számítások elvég-
zésében nyújtott segítségéért. Természetesen az esetleges hibákért egyedül a szerzőt 
terheli felelősség. Az itt bemutatott számítássorozat kísérletnek tekintendő. 
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defined contribution, rövidítve NDC) rendszer bevezetése késztette a mód-
szer kidolgozására. Az NDC-rendszerben a járulékfizetést egyéni számlákon 
nyilvántartják, egy eszmei kamatlábbal évente kamatoztatják, nyugdíjba 
vonuláskor életjáradékra váltják, és azt évente indexelik. Az eszmei kamat-
láb (notional interest rate, NIR) számításával kapcsolatos kutatások az NDC-
rendszerek megjelenése nyomán indultak újra, mert az új rendszer működ-
tetéséhez egy merőben gyakorlatias kérdésre kell tudni válaszolni. A követ-
kezőről van szó. 

a tőkefedezeti nyugdíjrendszerek esetében a hosszú távú hozamo-
kat az éves hozamokból számolják. A napi eszközértékelés alapján akár az 
évesnél rövidebb periódusokra is lehet hozamot számolni. A felosztó-kiro-
vó rendszerekben a hozamszámítás hagyományos módszere viszont épp 
fordított: az éves átlagos hozamokat a becsült életpályaértékekből szokták 
számolni, annak ellenére, hogy Samuelson (1958) és Aaron (1966) alapján 
éves értékek is számíthatók lennének. Az NDC-rendszer működtetéséhez 
pedig pontosan ilyen éves értékekre van szükség. Ezek nélkül nem lehet 
fenntartható módon kamatoztatni az eszmei megtakarításokat. Az opti-
mális eszmei kamatláb ugyanis nem más, mint a járulékok keresztmetszeti 
hozama a felhalmozási periódusban. Ha a kamatláb ettől eltér, akkor vala-
milyen kiegyenlítő mechanizmusra van szükség, hogy a rendszer tartósan 
fenntartható legyen. A kérdéssel kapcsolatos elméleti megfontolások és 
nemzetközi megoldások szerteágazóak, ehelyütt csupán a NIR számításá-
val kapcsolatos svéd kutatások eredményeit fogom felhasználni, és magyar 
adatokon illusztrálni.2

Samuelson (1958) együtt élő korosztályok modellje arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a PAYG-rendszerek hozamrátája az aggregált bértömeg 
növekedési üteme. Az Aaron-tétel (Aaron 1966) végeredményben szintén 
az aggregált bértömeg növekedésével azonosítja a PAYG-rendszerek bel-
ső megtérülését (Simonovits 2002). A klasszikus modellekből levezethe-
tő következtetések azonban csak speciális feltételek esetén érvényesek 
(Settergren és Mikula 2005; Robalino és Bodor 2006), nevezetesen olyankor, 
amikor a járulék- és nyugdíjkorprofilok időben változatlanok és a népesség 
stabil. Ilyen helyzetekben az egyes kohorszok életpályája egyforma, a nyug-
díjrendszer hosszmetszeti hozamrátája pedig megegyezik a keresztmet-
szeti hozamrátával, az aggregált bértömeg növekedési ütemével. A szak-
irodalom ezt az állapotot állandósult állapotnak, gyakran azonban angol 
nevén steady state-nek nevezi. A steady state azonban elméleti konstrukció. 

2 A módszernek több angol nyelvű leírása is elérhető. Ehelyütt a Settergren és Mikula 
(2005) cikkre támaszkodom. A svéd nyugdíjtörvény némiképp eltérő megoldásokat 
rögzít, mint az elméletileg tisztább helyzetet leíró Settergren-Mikula modell. Így az 
alábbiakban bemutatott ún. megtérülési időt is más algoritmus alapján számolják. Az 
itt közölt számítások az elméleti modellt követik, egyes pontokon azonban még ahhoz 
képest is egyszerűsítéseket tartalmaznak. Ezeket minden esetben jelezni fogom.
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Amennyiben a valós helyzet számottevően eltér ettől, akkor a bértömeg-
index alkalmazása jelentős fenntarthatósági, illetve korosztályok közötti új-
raelosztási problémákat vet fel. Csak felsorolásképp néhány változás, amely 
felboríthatja az állandósult állapotot: a kohorszspecifikus termékenység 
csökkenése, a szülés átlagéletkorának növekedése, a várható élettartam ki-
tolódása, az első munkába állás életkorának növekedése, a munkaerőpiac 
elhagyásának átlagos életkorában beálló változások, a kor–foglalkoztatási 
és a kor–kereseti görbe alakjának módosulásai.

Valdes-prieto (2000) javaslata szerint a NIR-t nem a bértömeg, hanem 
a járuléktömeg változási üteméhez kell kötni. Ez egy sor olyan problémá-
ra megoldást jelent, amellyel szemben az állandósult állapotot feltételező 
bértömegindex védtelen. A járuléktömeg-index azonban még mindig nem 
tükrözi a járulékfizetési korprofilok, illetve a nyugdíjas halandóság változásait, 
és például erősen felnagyítja az eszmei nyugdíjtőkét egy, a beérés folyamatá-
ban lévő, tehát a stacionárius állapottól szükségszerűen eltérő nyugdíjrend-
szerben. A járuléktömeg-index további korlátja, hogy ugyanazt az eredményt 
adja, ha járulékfizetés megszűnése kivándorlásokból és halálozásokból áll, 
amikor tehát a korábbi járulékfizetőkből nem lesz járadékos, mintha a járulék-
fizetés megszűnésének oka a nyugdíjazás lenne (amikor a korábbi járulékfi-
zetőből járadékos lesz). Nyilvánvaló, hogy e két eset között a rendszer hosszú 
távú stabilitása szempontjából komoly különbségek vannak, a járuléktömeg-
index azonban érzéketlen a szóban forgó különbségre.

a probléma megoldására javasolt elképzelések közül a legnagyobb 
hatású a svéd társadalombiztosítási igazgatóságon készült (Settergren és 
Mikula 2005). A javaslat első pontja, hogy a keresztmetszeti hozamrátát 
abból az egyenletből kiindulva kell meghatározni, amelyben a jövőbeli já-
rulékfolyam jelenértéke és a jövőbeli nyugdíjfolyam jelenértéke megegye-
zik. Ezt a számviteli egyenletet intertemporális költségvetési korlátnak is 
mondhatjuk, annak hangsúlyozása mellett, hogy valóban csak számviteli 
és nem közgazdasági értelmet adunk itt a kifejezésnek, tehát eltekintünk az 
érintettek cselekvési reakcióitól. A feladat az, hogy ezt, a rendszer egészére 
érvényes korlátot, amelynek alkotóelemei hosszmetszetiek, keresztmetszeti 
értékekkel közelítsük. 

a második pont, a gondolatmenet kulcsa, hogy az intertemporális 
korlát teljesülése mellett, a jövőbeli járulékfolyam jelenértéke (a járulékva-
gyon) szétbontható a keresztmetszeti (adott évi) járuléktömeg és a megté-
rülési idő (angolul turnover duration, a továbbiakban TD) szorzatára. A TD a 
járulékfizetési profil csúcspontja és a nyugdíjas profil csúcspontja közötti 
időtáv. A TD csak a kohorsz-életpálya befejezésével adható meg. Az adott 
évi, tehát keresztmetszeti értékekből kiszámolható keresztmetszeti megtérü-
lési idő, vagy, a szerzők kifejezésével élve, várható megtérülési idő (expected 
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turnover duration, ETD) azonban ugyanúgy hasznos elemzési eszköz, mint 
ahogy a keresztmetszeti teljes termékenységi arányszám is az, amelyet a 
demográfia használ a hosszmetszeti befejezett termékenység helyett, vagy 
a születéskor várható élettartam, amelyet pedig a hosszmetszeti kohorsz-
specifikus átlagos élettartam helyett használnak (Lee 2005). Az egyszerű-
sítés kedvéért, mivel kizárólag a várható megtérülési idővel foglalkozom, a 
továbbiakban megtérülési időnek fogom nevezni az ETD-t is. Az ETD tehát 
a nyugdíjasok átlagéletkora és a járulékfizetők átlagéletkora közötti időtáv 
adott évben. Mindkét átlagéletkort a kapcsolódó összegekkel, nyugdíjakkal 
és járulékokkal súlyozottan kell kiszámolni. 

bár a fenti, a járulékok és nyugdíjak korprofiljaiban beálló változások 
számszerűsítésére kitalált módszert a svéd társadalombiztosítás függetle-
nül dolgozta ki, a szakirodalomban vannak előzményei. Lee (1994a, 1994b, 
2000) hasonló eljárást alkalmazott a produktív életpályák és a fogyasztási 
életpályák történeti összehasonlítására szolgáló vizsgálataiban.

a fentiek alapján a járulékvagyont az adott évi járuléktömegből és 
az adott évi járulék- és nyugdíjprofilokból származtatott ETD alapján, azaz 
kizárólag keresztmetszeti értékekből becsüljük meg. Ez a becsült járulék-
vagyon éppúgy csak közelítő értéket ad az érintett kohorszok befejezett 
életpályáira számolható historikus járulékvagyonra, mint a többi kereszt-
metszeti szintetikus mutató. Annak kifejezésére alkalmas, hogy a jelenlegi 
járulékprofil alapján mekkora jövőbeli nyugdíjfolyam finanszírozható az 
adott kor–kereseti, illetve halandósági profilok, népességnövekedés, foglal-
koztatás és adminisztratív kapacitások mellett. 

az eTD reciproka könnyen számítható diszkontrátát ad a jövőbeli já-
rulékfolyamra. Ilyetén alkalmazásának lehetősége a Settergren–Mikula-
modell leírásában szerepel, használatával kapcsolatban azonban a módszer 
kidolgozói között sincs általános egyetértés.3 A svéd társadalombiztosítási 
törvény nem ezt az eljárást írja elő, ehelyütt azonban az alábbiakban részle-
tezendő okok miatt mégis használjuk.

a körvonalazott dekompozíciós eljárás nyomán lehetőség nyílik ke-
resztmetszeti megtérülés, és így eszmei kamatláb, számítására kizárólag 
keresztmetszeti értékekből. Eszerint a keresztmetszeti belső megtérülési 
ráta (period internal rate of return, PIRR, a továbbiakban azonban a gördü-
lékenyebb fogalmazás kedvéért belső megtérülési ráta) az alábbi képlettel 
adható meg:

3 Ole Settergren személyes közlése.
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(1)

,
ahol:
PIRR: a rendszer belső megtérülési rátája (tkp. keresztmetszeti megtérü-

lési ráta)
ETD: várható megtérülési idő: a nyugdíjasok nyugdíjakkal súlyozott át-

lagéletkora és a járulékfizetők járulékokkal súlyozott átlagéletkora közötti 
különbség években

C: adott évi járuléktömeg
F: a rendszer felhalmozott fizikai tőkéje
r: a felhalmozott fizikai tőkén realizált kamat mértéke
PL: a felhalmozott nyugdíjváromány

a svéd társadalombiztosításban az összes tétel keresztmetszeti. 
A megtérülési időt adott évi várható megtérülésekkel lehet közelíteni.4 C, 
F és r ugyancsak mind adott évi adatok. A felhalmozott nyugdíjvárományt 
pedig az adminisztráció pontosan, egyénre lebontva nyilvántartja. A ke-
resztmetszeti adatokra épülő eszmei kamatlábnak pedig nagy előnye, hogy 
kizárja az alkalmazott számítási algoritmusokon keresztül történő politikai 
manipulációt. A keresztmetszeti adatokra épülő szabályozás jelentős auto-
matizmust visz a rendszerbe.

a magyar esetben azonban a nyugdíjvárományt5 becsülni kell. Álta-
lában véve, egy szolgáltatásmeghatározott rendszer kötelezettségeinek 
becslése nem egyszerű feladat mivel a tényleges nyugdíjformulák gyakran 
nagyon bonyolultak. Gyakran alkalmazott megoldás, hogy a letöltött szol-
gálati időt szorozzák valamiféle beszámítási tényezővel, és ezt szorozzák a 
karrier valamely szakaszából vett átlagkeresettel. A nyugdíjváromány ér-
tékének alternatív megközelítése, hogy úgy teszünk, mintha a rendszer 
járulékmeghatározott lenne, azaz azonosítjuk a múltban befizetett járu-
léktömeg jelenértékével. Ehhez megfelelően választott kamatlábra van 

4 Hasonlóan ahhoz, ahogy a demográfusok a születéskor várható élettartamot a ke-
resztmetszeti feltételes túlélési valószínűségekből számítják, de a kapott profilt simít-
ják, az ETD mögött álló járulék és nyugdíj korprofilokat is simítják. A simítási eljárást 
tekintve a Settergren és Mikula (2005) tanulmány számítása eltér a svéd társadalom-
biztosítási törvényben leírt algoritmustól, amennyiben az előbbi minimális mértékben 
tartalmaz prediktív elemeket is (Settergren 2004). A magyar számítások során, az alkal-
mazás kísérleti jellege miatt, mindkét eljárástól eltérően, teljes mértékben eltekintet-
tem a simítás alkalmazásától.
5 A nyugdíjváromány az eddig felhalmozott jogosultságok tömege; itt a jövőben vár-
ható aggregált nyugdíjtömeg jelenértékével közelítjük. A járulékvagyonhoz hasonlóan 
a nyugdíjvárományt is zárt rendszerre értelmezzük (lásd a 3. lábjegyzetet), azaz figyel-
men kívül hagyjuk a rendszerbe a jövőben belépők várható nyugdíját.
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szükségünk – ez lehet például a bérindex. Végül azt is megtehetjük, hogy 
a jövőbeli nyugdíjak és járulékok jelenértékeinek különbözetét próbáljuk 
megbecsülni. Konzisztensen alkalmazott feltevések esetén ez, és az előző 
érték meg kell hogy egyezzen.

az itt közölt számokat a TáRKi korosztályi nyugdíjszámlák projekt-
jének számításaiból (Gál, Simonovits és Tarcali 2001; Gál és Tarcali 2008) 
vettük ki, azzal a módosítással, hogy diszkontrátaként a megtérülési idő 
reciprokát használtuk (lásd az 1. táblázat utolsó sorát).6 Ez az eljárás távol 
van a tökéletestől. A korosztályi nyugdíjszámlák nem erre a célra készültek; 
egy nagyobb apparátussal megismételt vizsgálat nyilván pontosabb ered-
ményt fog adni.

Ezzel szemben a megtérülési időt sikerült kiszámolni az 1992 és 2003 
közötti időszakra keresztmetszeti adatokból. Ez a számítás is egyelőre kísér-
leti, amennyiben a legutóbbi időben a kutatás számára megnyílt adatállo-
mányok alapján pontosabb számok lesznek nyerhetőek. Az 1. táblázatban 
ismertetett értékek ugyanis még nem a KELEN és NYUFUR állományokból 
származnak, hanem APEH-bevallási mintákból (Járulék oldalon) illetve az 
ONYF állománystatisztikák korcsoportos adataiból (Járadék oldalon).7

1. táblázat. megtérülési idő a magyar nyugdíjrendszerben, 1992–2003 (években)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Járulékfizetők súlyozott 
átlagéletkora (A) 40,1 40,1 40,4 40,3 40,1 40,1 40,5 40,4 40,4 40,6 40,6 41,2

Nyugdíjasok súlyozott 
átlagéletkora (B) 65,3 65,5 66,4 66,0 66,4 66,4 66,6 66,8 67,3 67,6 68,0 68,3

Megtérülési idő (B–A) 25,2 25,4 26,0 25,7 26,3 26,3 26,1 26,5 26,9 27,1 27,4 27,1

Megtérülési idő 
reciproka 4,0 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7

Eredménykimutatás és mérleg

E ponton félbeszakítom a gondolatmenetet, és mielőtt rátérnék a ho-
zamokra, vagyis az optimális eszmei kamatlábra, bemutatom, hogy miként 
fest a magyar nyugdíjrendszer a svéd társadalombiztosítás éves jelentései-
ből, az Orange Reportból ismert eredménykimutatás és mérleg szerint. 

6 Mint a korábbiakban említettem, a kívánatos diszkontrátát illetően megoszlanak 
a szakmai vélemények. A svéd szakértőcsoport egyes tagjai a járuléktömeg-indexet 
javasolják a nyugdíjváromány diszkontálására (Ole Settergren személyes közlése). 
A magyar nominális járuléktömeg-index azonban, a magas infláció miatt szélsősége-
sen nagy diszkontrátát ad, inflációtól megtisztítva viszont negatív, ami pedig abszurd 
nyugdíjvagyonhoz vezet. 
7 Eltérően a svéd megoldástól a két korprofilt simítatlanul hagytam, és úgy számoltam ki 
a megtérülési időt. Ennek következtében az ETD alacsonyabb, mint amit a svéd kutatók 
nemzetközi összehasonlításukban Magyarországra kaptak, és idősora ingadozóbb.
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A szóban forgó számviteli eljárás alkalmazásához ugyanis épp azokra a té-
telekre van szükség, amelyeket az eszmei kamatláb kiszámításához haszná-
lunk. Az eredménykimutatás (2. táblázat) és mérleg (3. táblázat) tételeinek 
segítségével pedig a hozamráta komponenseit is világosabban fogjuk látni.

az eredménykimutatás A tételei (változások a vagyonban) a nyugdíj-
statisztikából jól ismertek. Az is jól ismert azonban, hogy távolról sem mind-
egy, pontosan mit veszünk számba a járulékok és a járadékok között.

Csak illusztrációképp az alábbiakban négy kiadás és két bevétel de-
finíciót ismertetek. Nézzük először a kiadásokat. Az első definíció a nyug-
díjak és nyugdíjszerű ellátások jogi meghatározása. Ez lefed minden olyan 
ellátást, amely így vagy úgy a munkaerőpiac elhagyásával kapcsolatos (ki-
véve a gyermekvállalás miatti időleges kimaradást a munkából), akár a tár-
sadalombiztosítás, akár a kormány finanszírozza. E kategóriát használják a 
KSH Statisztikai Évkönyvek Társadalombiztosítás fejezetei vagy az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság statisztikai évkönyvei is. A második értel-
mezés olvasható ki Rocha és Vittas (2002) tanulmányából. A szerzők vizsgá-
lata, amennyire ez tanulmányukból rekonstruálható, számol minden nyug-
díjjal és nyugdíjszerű ellátással, kivéve azokat, amelyeket nem a társada-
lombiztosításból fizetnek. Éppen ezért „társadalombiztosítási nyugdíjként” 
fogok rá hivatkozni. A harmadik definíció, amelyet „életpálya-finanszírozási 
nyugdíjbiztosításnak” fogok nevezni, megítélésem szerint jobban megfelel 
az öregségi nyugdíjrendszer általánosan elfogadott biztosítási elvű meg-
közelítésének. Ez a definíció szerepel a TÁRKI korosztályi nyugdíjszámlák 
projektjében, mely nem a nyugdíjalap, hanem a korosztályok közötti jöve-
delemáramlás fenntarthatóságával foglalkozik. E megközelítés szerint az 
öregségi nyugdíjrendszer nem tartalmazza az egészségi állapot aktív kori 
romlásából fakadó jövedelemkiesés kockázatával szembeni biztosítást (a 
rokkantnyugdíjakat) csak az öregedésből adódó jövedelempótlást (továb-
bá bizonyos halálozási kockázatokkal szembeni biztosítást, a hátramara-
dotti ellátásokat). A definíció megkülönböztető sajátossága, hogy nagyobb 
hangsúlyt ad a munkaerő-piaci öregedésnek, vagyis a munkaképességnek 
a képzettség elavulásából származó csökkenésének, mint a többi definíció. 
Ezért a nyugdíjkiadások közé sorolja a nem a társadalombiztosításból finan-
szírozott nyugdíjakat, amelyek közül néhány egyértelműen öregségi nyug-
díj (korengedményes nyugdíj, előnyugdíj, bányásznyugdíj, művésznyugdíj), 
vagy amelyek a munkaerőpiac pillanatnyi állapota szerint tényleges kime-
nekülési utat jelentenek a munkaerőpiacról azok számára, akik életkoruk-
nál fogva még nem részesülhetnének öregségi nyugdíjban, elhelyezkedési 
esélyeik azonban rosszak (átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék). 
Végül negyedikként használatos az államháztartás funkcionális mérlegéből 
származó „Nyugellátások” kategóriája is.
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bevételi oldalon értelmes megkülönböztetni a társadalombiztosítási 
nyugdíjjárulékokat, illetve a csak öregségi nyugdíjjárulékokat. Az előbbi ka-
tegória a már említett Rocha és Vittas tanulmány szellemében a Nyugdíjbiz-
tosítási Alapba fizetett társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékokat (beleért-
ve azt a kompenzációt is, amit a kormány fizet a magánpénztárakba áramló 
járulékok helyett), illetve az Egészségbiztosítási Alapba (EA) fizetett nyug-
díjcélú járulékokat tartalmazza. Mivel az utóbbi elkülönítésére nincs mód, e 
tételt azonosnak vesszük az EA nyugdíjkiadásaival. Ez a becslést jelentősen 
konzervatív irányba viszi, amennyiben úgy tűnik, mintha az EA hiányai csak 
a többi kiadási tételen keletkeznének. Az „életpálya-finanszírozási nyugdíj-
biztosítás” bevétel definíciója szerint viszont minden, a Nyugdíjbiztosítási 
Alapba befizetett járulékkal számolni kell (munkáltató és a munkavállaló 
által fizetett járulékok, azok a kormánytól érkező befizetések, amelyekben 
az állam járulékfizető, mint például a munkanélküli segély, a gyed, a gyes 
és hasonló transzferek után fizetett járulékok esetében), valamint az ösz-
szes olyan járulékkal, amelyeket a biztosítottak és munkáltatóik a magán-
pénztárakba fizetnek. Ez a megközelítés továbbá számításba vesz egy sor 
kisebb járulék jellegű tételt, mint például a téves kifizetések visszatérülése 
és a késedelmi pótlék, amelyeket más számítások többnyire figyelmen kívül 
hagynak.

a 2. táblázatban az életpálya-finanszírozási megközelítést alkalmazom, 
részben azért, mert a teljes nyugdíjrendszerre fókuszáltam, részben pedig 
azért, mert a nyugdíjváromány előrejelzése is e definíció alapján készült. 
A Zárszámadási törvény szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap mérlegébe tarto-
zó számok alapján más Orange Report készülne.
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2. táblázat. Eredménykimutatás a magyar nyugdíjrendszerben, 1993–2003 
(a GDP százalékában)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Változások a vagyonban (A)

járulékok (A1) 9,4 9,0 8,0 7,5 7,3 7,7 7,6 7,3 7,3 7,0 7,3

járadékok (A2) –9,9 –9,6 –8,6 –8 –7,8 –8,2 –8,1 –7,5 –7,7 –8,1 –8,1

felhalmozott tőke hozama (A3) 0 0 0 0 0 na na 0,1 0,1 0,1 0,1

adminisztratív költségek (A4) –0,2 –0,3 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2

összes vagyonváltozás (ΣA) –0,7 –0,9 –0,9 –0,7 –0,7 –0,6 –0,8 –0,4 –0,4 –1,2 –0,9

Változás a járulékvagyonban (B)

járulékbevétel értékének változása 
(B1)

37,0 34,5 25 26 32,9 41,1 19,7 25,1 22,3 14,4 25,9

megtérülési idő értékének változása 
(B2)

1,4 4,9 –2,2 4,3 0,1 –1,5 2,5 3,0 1,1 2,0 –2,1

járulékvagyon összes változása (ΣB) 38,3 39,4 22,8 30,3 33,0 39,6 22,2 28,2 23,4 16,5 23,9

Változás a nyugdíjvárományban (C)

nyugdíjváromány összes változása (ΣC) –72,9 –67,8 –44,7 –44,4 13,0 –42,4 –40,8 –32,9 –24,5 –52,3 –35,4

Nettó eredmény (D = ΣA + ΣB + ΣC) –35,3 –29,3 –22,8 –14,9 45,3 –3,5 –19,4 –5,0 –1,5 –37,0 –12,4

GDP milliárd forintban 3 548 4 365 5 614 6 894 8 541 10 087 11 393 13 529 15 270 17 181 18 941

Forrás: Zárszámadási törvények, ONYF Statisztikai Évkönyvek, PSZÁF idősorok, saját szá-
mítások.
Megjegyzések: A t és t – 1 időpontban mért értékek közötti összefüggések forintban érten-
dők. A GDP arányos számítás esetén, a GDP évről évre növekvő értéke miatt a százalékos 
értékek mindig más nevezőre vetítődnek.

A B1 sor képlete:   , a B2 sor képlete pedig 

 
.

E képletek C tételei (adott évi járuléktömeg) nem azonosak a táblázat C tételével (válto-
zás a nyugdíjvárományban). Az ütközést a két, azonos szerzőtől származó hivatkozás 
Settergren (2004) és Settergren és Mikula (2005) azonos jelölés használata okozza.
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3. táblázat. a magyar nyugdíjrendszer mérlege, 1993–2003 
(minden évben december 31-én; a GDP százalékában)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Eszközök (E)

magánnyugdíj-pénztárak vagyona (E1) 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,3 1,9 2,3 3,0

járulékvagyon (E2; E2t – E2t–1 = ΣBt) 239,0 233,7 204,5 196,8 191,8 202 201 197,5 198,3 192,8 198,7

összes vagyon (ΣE) 239,0 233,7 204,5 196,8 191,8 202,2 201,8 198,7 200,2 195,1 201,7

Kötelezettségek és eredmény (F, G)

nyitó mérleg (F1; F1t = ΣFt–1) –129,3 –133,8 –126,8 –121,8 –110,3 –55,1 –51,8 –60,0 –57,6 –52,5 –81,3

nettó eredmény az év folyamán (F2= D) –35,3 –29,3 –22,8 –14,9 45,3 –3,5 –19,4 –5,0 –1,5 –37 –12,4

záró mérleg (ΣF = ΣE – ΣG) –164,6 –163,1 –149,6 –136,7 –65,0 –58,6 –71,3 –65,0 –59,1 –89,5 –93,7

nyugdíjváromány (G1) 402,9 395,3 352,1 331,1 254,2 257,7 269,0 259,4 254,3 278,3 287,8

egyenlegező tétel (G2) 0,7 1,5 2,0 2,4 2,6 3,1 4,1 4,4 5,1 6,4 7,5

összes kötelezettség és kumulált  
eredmény (ΣG – ΣF)

239,0 233,7 204,5 196,8 191,8 202,2 201,8 198,7 200,2 195,1 201,7

GDP milliárd forintban 3 548 4 365 5 614 6 894 8 541 10 087 11 393 13 529 15 270 17 181 18 941
Megjegyzés: A t és t – 1 időpontban mért értékek közötti összefüggések forintban érten-
dők. A GDP-arányos számítás esetén, a GDP évről évre növekvő értéke miatt a százalékos 
értékek mindig más nevezőre vetítődnek.

a táblázat középső, B panelje tartalmazza az újdonságokat. Itt szere-
pelnek a járulékvagyonban beállt változások a korábbiakban már ismerte-
tett dekompozíciós megoldás alapján. Pontosabban a kimutatásnak ezek a 
sorai mutatják a hosszmetszeti járulékvagyon felbontását a keresztmetszeti 
járuléktömeg és a megtérülési idő szorzatára. 

a C panelt viszont, a már említett okok miatt, jelenleg nem lehet azok-
ból az alkotóelemekből felépíteni, ahogy azt a svéd társadalombiztosítás 
jelentése teszi. Itt fordítva jártam el: nem az adott évi folyamokból (2. táblá-
zat) vezettem le a vagyon tétel változását (3. táblázat), hanem ellenkezőleg. 
Az okokról a korábbiakban már volt szó. A nyugdíjváromány számításának 
módszertani leírását szerzőtársaimmal a korosztályi nyugdíjelszámolás pro-
jekt korábbiakban már hivatkozott jelentéseiben ismertettük.

az eredmények részletes értelmezésétől ehelyütt eltekintek. Mind-
össze az összefoglaló sorra, a rendszer nettó eredményére hívnám fel a fi-
gyelmet: a magyar nyugdíjrendszer a vizsgált teljes periódusban negatív 
jövedelmeket produkált, azaz vagyont vesztett, az egyetlen 1997-es év, a 
nyugdíjreform évének kivételével. 

a 3. táblázat e paneljének tételei részben a PSZÁF éves jelentéséből, 
részben pedig a járulékvagyonra vonatkozó, már ismertetett számításokból 
adódnak. A magánpénztárak vagyonának szerepeltetése itt nem magától 
értetődő. Mivel azonban a kutatási cél a teljes kötelező nyugdíjrendszer 
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vizsgálata volt, és nem a Nyugdíjbiztosítási Alapé, nem kellett tekintettel 
lennem arra, hogy hol húzódnak az államháztartás határai.

a G panel a nyugdíjváromány már említett tételét tartalmazza. Mivel a 
mérleg, épp a nyugdíjváromány becsült és nem nyilvántartott értéke miatt 
nem teljesen konzisztens a magyar esetben, be kellett vezetni egy egyenle-
gező tételt is. Enélkül ugyanis nem teljesül az alapvető számviteli egyenlő-
ség, az összes kötelezettség és a kumulált eredmény (ΣG + ΣF) egyenlősége 
az összes vagyonnal (ΣE). Átrendezve: a kumulált eredmény, azaz a korábbi 
évekről áthozott többlet/hiány és az adott évi többlet/hiány kumulált érté-
ke, azaz tulajdonképpen a rendszer teljes többlete/hiánya nem más, mint 
a rendszer vagyonának és kötelezettségeinek különbsége. Az egyenlegező 
tétel állandó pozitív előjele arra utal, hogy a nyugdíjvárományt valószínű-
leg kismértékben alulbecsültük. 

ismét eltekintek a részletes elemzéstől, és csupán egy tétel alakulá-
sára hívom fel a figyelmet. Nevezetesen, a rendszer kumulált hiánya (azaz 
záró mérlege, ΣF) a kilencvenes évek eleji magas szintről a nyugdíjreform 
következtében jelentősen csökkent, majd egy 2001-ig tartó stagnálás után 
gyors ütemben újra romlani kezdett. Ez a megállapítás egybeesik Orbán és 
Palotai (2006), illetve Gál, Simonovits és Tarcali (2008) eredményeivel.

Hozamok, illetve optimális eszmei kamatláb

az (1) egyenlet komponenseinek tisztázása után, aminek keretében a 
nyugdíjrendszer eredménykimutatását és mérlegét is megkaptuk, visszatér-
hetünk az eredeti gondolatmenethez, és megkísérelhetjük megadni a rend-
szer keresztmetszeti megtérülését, azaz az optimális eszmei kamatlábat. 
A 4. táblázat tartalmazza a vonatkozó számsor kiszámításához szükséges 
segédszámokat és magukat az éves reálhozamokat évenként és kumulálva. 
A táblázat felső öt sora a korábban már megismert értékeket tartalmazza, 
a következő három sor a PIRR alkotóelemeit adja meg a már ismertetett 
képlet alapján, végül a fogyasztói árindex segítségével reálhozamok szá-
míthatók. Tekintve, hogy a nyugdíjvárományból a végén fogyasztás lesz, a 
fogyasztói árindex ésszerű összehasonlítási alap. Hasonlíthatnánk azonban 
a hozamokat a munkabérindexhez is, vagy a tőkepiac valamely referencia-
indexéhez.

a korábbiak alapján ismét tartózkodom a táblázat értékeinek in-
terpretációjától, és csak a leglényegesebbre koncentrálok. Ezek szerint – és 
erről sokan hajlamosak megfeledkezni, amikor a magánpénztárak gyen-
ge teljesítményéről van szó – a rendszer hatékonysága a magánpénztárak 
felállítása előtt különösen gyenge volt. Ha a hosszú távú egyensúlyt követő 
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eszmei kamatlábat alkalmaztak volna a magyar nyugdíjrendszerben, akkor 
az 1992-ig felhalmozott egyéni nyugdíjvárományok értékük körülbelül felét 
el kellett volna, hogy veszítsék négy év leforgása alatt, és az utána eltelt hét 
évben is épp csak megőrizték volna reálértéküket. 

még egyszer hangsúlyozom, hogy az ehelyütt közölt kísérleti számítás 
eredményei egy nagyobb apparátussal és megbízhatóbb adatállományon 
készült újraszámolás nyomán akár jelentősen is változhatnak. Az azonban 
még így is biztonsággal megfogalmazható, hogy hozamai nem csupán a 
magánpénztáraknak, hanem a felosztó-kirovó pillérnek is vannak, és ezek 
a hozamok éppúgy lehetnek negatívak, mint a pénztárakéi. Amikor a pénz-
tárak nagymértékű veszteségeiről oly sok szó esik, nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a rendszerváltás nyomán beállt foglalkoztatási válság 
súlyos veszteséget okozott a nyugdíjrendszer járulékvagyonában. 

ilyen mértékű értékvesztést ilyen rövid idő alatt természetesen nem le-
hetett volna elfogadtatni az érintettekkel, és nem is lett volna igazságos eny-
nyire koncentrálni a korábban felhalmozott válság következményeit egyes 
korévekre. Attól azonban, hogy a következmények jelentkezését időben 
elnyújtottuk, ez az értékvesztés még megtörtént, és a később nyugdíjba vo-
nuló korosztályok életpálya-járadékára kihatással is lesz. Mindaddig, amíg az 
alkotmány ki nem terjed az efféle intergenerációs újraelosztási szituációkra, 
ad hoc politikai döntéseken fog múlni, kit milyen mértékben érint.

4. táblázat. Hozamok a magyar nyugdíjrendszerben (a nyugdíjváromány optimá-
lis kamatozása), 1993–2003

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Megtérülési idő 
(ETD, év)

25,4 26,0 25,7 26,3 26,3 26,1 26,5 26,9 27,1 27,4 27,1

Járulékok  (C, mFt) 333 822 392 377 446 755 515 558 622 344 780 384 865 615 993 1591 119 2901 210 4031 390 800

dETD 0,2 0,6 –0,3 0,6 0,0 –0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 –0,3

dC 51 814 58 555 54 378 68 803 106 786 158 040 85 231 127 544 126 132 91 112 180 398

Nyugdíjváromány
14 294 

846
17 255 

670
19 766 

535
22 825 

920
21 714 

077
25 994 

749
30 645 

678
35 090 

173
38 827 

182
47 813 

936
54 514 

011

i 0,092 0,088 0,071 0,079 0,129 0,159 0,074 0,098 0,088 0,052 0,090

ii 0,004 0,013 –0,007 0,014 0,000 –0,006 0,010 0,012 0,005 0,008 –0,008

iii 0,000 0,000 0,000 0,000

Fogyasztói árindex 
(%)

22,5 18,8 28,2 23,6 18,4 14,3 10,0 9,8 9,2 5,3 4,7

reál (i + ii + iii) % –13,0 –8,6 –21,8 –14,3 –5,4 0,9 –1,7 1,3 0,1 0,7 3,5

Kumulált reál 
(i + ii + iii), %

87 80 62 53 50 51 50 51 51 51 53

Megjegyzések: 
Megtérülési idő: lásd az 1. táblázatot
Járulékok, nyugdíjváromány: definíciót lásd a szövegben
dETD, dC: megtérülési idő és járulékok éves változásai
i, ii, iii: az (1) egyenlet jobb oldalának három komponense, azaz a belső megtérülési ráta 
alkotóelemei
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Megtakarítások, 
nyugdíjPénztári Piac

Bedő Tibor 
Stabilitás Pénztárszövetség, befektetési szakértő

nyugdíjcélú megtakarítások
Háztartások pénzügyi eszközei, hitelei (milliárd forint)

2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
1. Pénzügyi eszközök 16 599,8 19 237,7 21 976,3 24 589,0 25 609,7
1.1. készpénz és betétek 6 450,9 7 222,9 7 809,7 8 448,3 9 477,4

1.2. nem részvény értékpapírok 1 301,8 1 202,7 1 313,6 1 174,6 1 440,9

1.3. hitelek 114,4 125,4 185,9 190,6 188,4

1.4. részvények és részesedések 5 414,4 6 661,5 7 833,0 9 223,5 9 281,4

1.5. biztosítástechnikai tartalékok 2 519,4 3 156,8 3 888,2 4 591,4 4 314,4

Ebből: Nyugdíjpénztári 
díjtartalékok 1 452,2 1 894,1 2 350,2 2 810,3 2 618,2

1.6. egyéb követelések 798,9 868,5 945,8 960,6 907,1

2. kötelezettségek 4 599,4 5 666,2 6 777,2 8 116,1 10 310,0
3. nettó pénzügyi vagyon (1–2) 12 000,4 13 571,5 15 199,1 16 472,9 15 299,7
Nyugdíjpénztári díjtartalékok/
Pénzügyi eszközök 8,7% 9,8% 10,7% 11,4% 10,2%

Nyugdíjpénztári díjtartalékok/
Nettó pénzügyi vagyon 12,1% 13,9% 15,5% 17,0% 17,1%

Forrás: MNB

a magyar háztartások befektetései összetételének változásában a 
bemutatott időperióduson belül ellentétes folyamatok játszódtak le. A ten-
denciák, amelyek egyébként a 2004. évet megelőző időszakot is jellemez-
ték, visszafordulni látszanak, köszönhetően annak, hogy a recesszió követ-
kezményeként a lakossági befektetők alapvetően kockázatkerülővé váltak, 
illetve kockázatosabb befektetéseiken az elmúlt évben veszteségeket szen-
vedtek el. 

a megtakarítások értéke 2004. évtől nominálisan 9000 Mrd forinttal 
növekedett, de a hitelfelvételek következményeként a háztartások nettó 
pénzügyi vagyonának növekedése ettől nagyságrendekkel elmarad. Eb-
ben a viszonylag rövid, 5 éves időszakban a befektetések belső szerkezete, 
arányai látszólag alig módosultak. A Készpénz és betétek aránya 38,9%-ról 
37,0%-ra csökkent. Ennél nagyobb arányban csökkent a Nem részvény ér-

…A nyugdíjpénztári megta-
karítások az elmúlt évek leg-
gyorsabban növekvő megta-
karítási formájává váltak.
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tékpapírok aránya 7,9%-ról 5,6%-ra. Dinamikus növekedést mutat a Részvé-
nyek és részesedések arányváltozása, amely 32,6%-ról 36,2%-ra emelkedett. 
Ezen belül a tőzsdei részvények állománya 201,1 Mrd forintról 261,6 Mrd 
forintra nőtt, de megtakarításokon belüli aránya gyakorlatilag változatlan 
(2004. – 1,2%; 2008. – 1,0%) maradt. A kategória növekedésének „motorja” 
a befektetési jegy állomány növekedése, amely a 2004. év 624,1 Mrd forint-
ról 2008. évre 1780,1 Mrd forintra emelkedett, 6,7% részesedése 2008. évre 
7,0%-ra nőtt. Az öngondoskodást, hosszú távú befektetéseket támogató 
„intézményesített, kollektív” befektetési formák térnyerése az elmúlt 5-10 
év legjellemzőbb folyamata. Ebbe illeszkedett a Biztosítástechnikai tartalé-
kok, ezen belül a befektetési egységhez kötött életbiztosítások és a nyug-
díjcélú megtakarítások állományának változása, amely 1794 Mrd forinttal 
emelkedett 2008. évig. A megtakarításokon belüli arány 15,2%-ról 16,9%-ra 
emelkedett. 

a fentiekben bemutatott változások a 2008. évi adatok nélkül teljesen 
más képet mutatnának. A 2007. év végéig a háztartások befektetéseinek 
az összetételében folyamatosan, és egyenletesen csökkent a bankbetétek 
és a készpénz súlya a részvények és részesedések, és a biztosítástechnikai 
tartalékok javára. A 2007. év végéig az arányváltozások sokkal nagyobb 
léptékűek voltak a befektetési jegyek, biztosítási tartalékok, ezen belül a 
nyugdíjpénztári díjtartalékok javára. A 2008. évben az állományokban be-
következő változások fő indikátora a megváltozott befektetési környezet, 
amelynek következtében egyrészt a háztartások megtakarításaikat átcso-
portosították a kevésbé kockázatos (pl. bankbetét) pénzügyi eszközök irá-
nyába, másrészről a tulajdonukban lévő pénzügyi eszközök átértékelődé-
sével komoly veszteségeket szenvedtek el.

az elmúlt években a leglátványosabb növekedést a nyugdíjpénztá-
ri megtakarítások produkálták, amelyet a magyar nyugdíjpénztári vagyon 
GDP-hez viszonyított aránya is jól reprezentál.

GDP, nyugdíjpénztári díjtartalékok (milliárd forint)

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
a bruttó hazai termék-
gdP (folyó áron) 18 914,9 20 695,4 21 997,4 23 785,2 25 419,2 26 470,0

nyugdíjpénztári 
díjtartalékok 1 015,7 1 452,2 1 894,1 2 350,2 2 810,3 2 618,2

nyugdíjpénztári 
díjtartalékok/gdP 5,4% 7,0% 8,6% 9,9% 11,1% 9,9%

a nyugdíjpénztári megtakarítások az elmúlt évek leggyorsabban nö-
vekvő megtakarítási formájává vált. A nyugdíjpénztári díjtartalékok állomá-
nya a 2008. évi veszteségek ellenére a 2003. évi állomány 257,8%-ára nö-
vekedett, GDP-hez viszonyított aránya 9,9%, amely majd a duplája a 2003. 
évi értéknek. A dinamikus növekedést a magánnyugdíjpénztárak esetében 
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a befizetések kötelező jellege támogatja, az önkéntes nyugdíjpénztárak 
esetében pedig meghatározó a tagdíjak munkáltatók által történő kiegészí-
tése, továbbá a munkáltatói hozzájárulás a működési feltételek biztosításá-
hoz, illetve az öngondoskodás adórendszeren keresztüli állami támogatása.

nyugdíjpénztári piac mérete
Piaci szereplők száma

Megnevezés 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Magánnyugdíjpénztár 18 18 19 20 20

Önkéntes nyugdíjpénztár 75 76 69 68 66

Összesen 93 94 88 88 86

az elmúlt években a magánpénztárak esetében a piaci szereplők szá-
ma jelentősen nem változott, 20 pénztár gyűjti a tagok megtakarításait. Az 
elmúlt tíz esztendő fúziós, beolvadási hulláma megtört – 2008. évben már 
csak egy pénztári beolvadásra került sor, az UNIQA és Egyesült Közszolgála-
ti Nyugdíjpénztár beleolvadt az AEGON Nyugdíjpénztárba. 2008. évben új 
szereplőként a Generali Magánnyugdíjpénztár kezdte meg működését.

az önkéntes nyugdíjpénztári területen a pénztárak száma az elmúlt 
öt évben tovább csökkent, ennek ellenére továbbra is jelentős a piaci sze-
replők száma.

a piaci szereplők száma évek óta lényegében állandó, az elmúlt öt 
évet jellemző koncentrációs folyamat nem folytatódott. 

nyugdíjpénztári vagyon 
(piaci értéken, milliárd forint)

Megnevezés 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Magánnyugdíjpénztár 876,1 1220,8 1590,8 1979,4 1869,6

Önkéntes nyugdíjpénztár 539,9 642,5 719,2 783,8 697,7

Összesen 1416,0 1863,3 2310,0 2763,2 2567,3

a nyugdíjpénztári vagyon a taglétszám és az átlagos jövedelem di-
namikus növekedésével egyenes arányban bővült. A növekedés a 2008. 
évi pénzpiaci válság hatására megállt, de a pénztári vagyon így is 1416 
Mrd forintról 181%-os növekedés mellett 2567,3 Mrd forintra emelkedett 
öt év alatt. A magán-nyugdíjpénztári és önkéntes pénztári ág eltérő nö-
vekedési pályát mutat, a magánnyugdíjpénztárak vagyona az elmúlt 5 
évben 213,4%, míg az önkéntes pénztárak vagyona ennél lényegesen sze-
rényebb mértékben 129,2%-kal növekedett. Az önkéntes nyugdíjpénztá-
rak esetében a növekedés szorosan összefügg a munkáltatók anyagi lehe-
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tőségeivel (cafetéria rendszerek), továbbá az adórendszeren keresztül az 
öngondoskodás állami ösztönzésének mértékével, amely a munkáltatók 
mellett az egyéni önkéntes nyugdíjcélú megtakarításokat is nagymérték-
ben befolyásolja. A nyugdíjpénztárakba érkező tőkebeáramlás mértéke 
állandó, illetve folyamatosan növekedett, tehát a vagyon 2008. évi csök-
kenése, a válság hatására a befektetett eszközök értékváltozásának követ-
kezménye.

Magán-nyugdíjpénztári vagyon 2007. iV. és 
2008. iV. negyedévben
(piaci értéken, milliárd forint)

Magánnyugdíjpénztárak 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Magán-nyugdíjpénztári 
vagyon 1979,4 1899,6 1955,5 1985,0 1869,6

stabilitás 1819,1 1745,2 1796,5 1861,1 1752,4

stabilitás/
Magánnyugdíjpénztár 91,9% 91,9% 91,9% 93,8% 93,7%

Forrás: Stabilitás

a stabilitás Pénztárszövetség (továbbiakban: STABILITÁS; a tag és az 
adatszolgáltató magánnyugdíjpénztárak együttesen 15 pénztár) a magán-
nyugdíjpénztárak összesített vagyona alapján a szektor több mint 90%-át 
reprezentálja. A magán-nyugdíjpénztári portfóliók piaci értéke 109,8 Mrd 
forinttal, azaz –5,5%-kal csökkent az elmúlt évben. A STABILITÁS magán-
nyugdíjpénztárak vagyona ebben az időszakban enyhén kisebb mértékben 
csak –3,7%-kal csökkent, és a vagyonveszteségből 66,7 Mrd forinttal része-
sedett. A veszteségek túlnyomó többsége a negyedik negyedévben kelet-
kezett.

(piaci értéken, ezer forint)

stabilitás 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 1 672 409 186 1 603 540 506 1 649 441 262 1 711 250 607 1 612 482 372

2. ágazati, Munkahelyi 81 850 522 78 689 970 81 805 891 83 969 955 79 217 363

3. Független 64 833 901 62 983 034 65 280 332 65 839 499 60 720 980

4. Összesen (1 + 2 + 3) 1 819 093 609 1 745 213 510 1 796 527 485 1 861 060 061 1 752 420 715

Forrás: Stabilitás

Vagyonváltozás (2007. Q4. = 100%)

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 95,9% 98,6% 102,3% 96,4%

2. ágazati, Munkahelyi 96,1% 99,9% 102,6% 96,8%

3. Független 97,1% 100,7% 101,6% 93,7%

4. Összesen 95,9% 98,8% 102,3% 96,3%

Forrás: Stabilitás
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STABILITÁS működési háttér alapján

Vagyon megoszlása 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 91,9% 91,9% 91,8% 92,0% 92,0%

2. ágazati, Munkahelyi 4,5% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5%

3. Független 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5%

4. Összesen (1 + 2 + 3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Stabilitás

a stabilitás magánnyugdíjpénztárak többsége banki, biztosítói 
háttérrel működő pénztár. A piac meghatározó szereplői tehát továbbra is 
a pénzügyi csoportokhoz tartozó, azaz banki, biztosítói háttérrel rendelke-
ző pénztárak. Ezek vagyona a STABILITÁS állomány 92%-át tette ki 2008. év 
végén. A különböző hátterű magánnyugdíjpénztárak részaránya az évben 
változatlan maradt.

a működési háttér alapján szemlélve a vagyonváltozást, a nagyobb 
veszteséget a független pénztárak szenvedték el. Az átlagos vagyonvesztés 
mértékéhez képest az ágazati, munkahelyi pénztárak teljesítménye jobb, 
ami a konzervatívabb, kockázatkerülő befektetéseknek tudható be.

Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon 2007. iV. – 
2008. iV. negyedévben
(piaci értéken, milliárd forint)

Önkéntes 
nyugdíjpénztárak 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Önkéntes 
nyugdíjpénztári vagyon 783,8 722,2 725,7 732,3 697,7

stabilitás 667,1 615,0 617,6 652,3 627,1

stabilitás/Önkéntes 
nyugdíjpénztár 85,1% 85,2% 85,1% 89,1% 89,9%

Forrás: Stabilitás

a stabilitás (adatszolgáltató önkéntes nyugdíjpénztárak: együttesen 
29 pénztár) az önkéntes nyugdíjpénztárak összesített vagyona alapján a 
szektor 90%-át reprezentálja. Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók piaci 
értéke 86,1 Mrd forinttal, azaz 11,0%-kal csökkent az elmúlt évben. A teljes 
szektorhoz képest a STABILITÁS önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona ennél 
kisebb mértékben, csak 6,0%-kal 40 Mrd forinttal csökkent. 

(piaci értéken, ezer forint)

stabilitás 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 448 930 626 414 646 916 418 325 999 456 284 464 436 373 352

2. ágazati, Munkahelyi 173 790 765 160 014 926 158 839 817 155 328 990 152 223 900

3. Független 44 365 844 40 343 747 40 481 100 40 690 446 38 518 235

4. Összesen (1 + 2 + 3) 667 087 235 615 005 589 617 646 916 652 303 900 627 115 487
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Vagyonváltozás (2007. Q4. = 100%)

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 92,4% 93,2% 101,6% 97,2%

2. ágazati, Munkahelyi 92,1% 91,4% 89,4% 87,6%

3. Független 90,9% 91,2% 91,7% 86,8%

4. Összesen (1 + 2 + 3) 92,2% 92,6% 97,8% 94,0%

STABILITÁS működési háttér alapján

Vagyon megoszlása 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 67,3% 67,4% 67,7% 69,9% 69,6%

2. ágazati, Munkahelyi 26,0% 26,0% 25,7% 23,8% 24,3%

3. Független 6,7% 6,6% 6,6% 6,3% 6,1%

4. Összesen (1 + 2 + 3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

a stabilitás önkéntes nyugdíjpénztárak összvagyonából a banki, 
biztosítói háttérrel működő pénztárak majd 70%-kal részesednek. A va-
gyonarányos piaci részesedés alapján ezeket követik a munkahelyi, ágazati 
pénztárak 24%, majd a független pénztárak 6%-os piaci részesedéssel. Az 
elmúlt évek koncentrációs folyamata ellenére a piaci szereplők száma nagy, 
a munkáltatói, ágazati, illetve a független pénztárak „megőrizték” piaci ré-
szesedésüket.

taglétszám 
Megnevezés (ezer fő) 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Magánnyugdíjpénztár 2403,0 2511,1 2655,3 2787,6 2949,0

Önkéntes 
nyugdíjpénztár 1249,0 1292,8 1358,4 1385,4 1370,4

Összesen 3652,0 3803,9 4013,7 4173,0 4319,4

a nyugdíjpénztárak taglétszáma 667 500 fővel, 18,3%-kal növekedett 
2004. és 2008. között. Természetesen a magán-nyugdíjpénztári ág növeke-
dési üteme – 22,7%-kal nőtt a taglétszám öt év alatt – messze meghaladja 
az önkéntes ág – 9,7% az elmúlt öt évben – növekedési ütemét. Az előbbi 
kötelező jellege miatt a pályakezdők – az új rendszerbe való belépés a pá-
lyakezdők számára 1998 óta kötelező (ezt 2002-ben átmenetileg választha-
tóvá tették) – évről évre átlagosan 5,2%-kal növelték annak taglétszámát. 
Másrészről a magánnyugdíjpénztáraknak szolgáltatásokat jelentős mérték-
ben még nem kellett teljesítenie, a tagok aktívak, a belépő első generációk 
még nem érték el a nyugdíjba vonuláshoz szükséges korhatárt.

az öngondoskodás gondolatának elterjedésével az önkéntes pénz-
tárak taglétszáma 121 400 fővel növekedett 2004. és 2008. évek között. 
A munkáltatók szerepe rendkívül nagy az önkéntes nyugdíjpénztári ág 
esetében, mivel az ösztönző rendszereik fontos eleme az önkéntes nyugdíj-
pénztárakba a munkavállalók javára fizetett nyugdíjcélú megtakarítás ösz-
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szege. Az állam az adórendszeren keresztül támogatja a munkaadók ilyen 
célú kifizetéseit, továbbá a munkavállalókat az adójóváíráson keresztül 
egyedileg is ösztönzi a nyugdíjcélú megtakarításokra. 

2008. évben első alkalommal fordult elő, hogy a taglétszám kismér-
tékben csökkent. 

Magán-nyugdíjpénztári taglétszám 2007. iV. – 
2008. iV. negyedévben
Magánnyugdíjpénztárak 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Magán-nyugdíjpénztári 
taglétszám 2787,6 2816,0 2851,9 2920,0 2949,0

stabilitás 2542,9 2569,2 2604,6 2721,1 2750,2

stabilitás/
Magánnyugdíjpénztár 91,2% 91,2% 91,3% 93,2% 93,3%

Forrás: Stabilitás

a stabilitás magánnyugdíjpénztárak taglétszáma alapján a szektor 
93%-át reprezentálja. A magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 161 400 fővel 
nőtt az elmúlt évben. A teljes szektorhoz képest a STABILITÁS magánnyug-
díjpénztárak nagyobb, 8,2%-os, 207 294 fős növekedést tudhatnak maguk 
mögött. Az állományváltozás alakulására ható tényezők közül az új belépők 
számát kell elsősorban kiemelni, amely a STABILITÁS pénztárak esetében 
232 483 fő volt, míg a pénztárból kilépők száma 3364 fő, azaz a nettó nö-
vekedés 198 837 fő. Az állományváltozás fennmaradó hányadát a pénztárt 
váltók állomány változásra gyakorolt hatása magyarázza. 

az új belépők magas számára magyarázat, hogy a legnagyobb piaci 
részesedéssel rendelkező szereplők STABILITÁS-tagok, akik a fiókhálózato-
kon, ügynöki rendszereiken keresztül országos lefedettséggel rendelkez-
nek, de a pályakezdők mellett nagyon magas a pénztárak tagjai közötti tag-
toborzás okozta „vándorlás” is.

stabilitás (fő) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 2 405 552 2 433 016 2 468 924 2 584 988 2 614 201

2. ágazati, Munkahelyi 52 980 53 091 53 450 54 056 54 480

3. Független 84 360 83 111 82 195 82 024 81 505

4. Összesen (1 + 2 + 3) 2 542 892 2 569 218 2 604 569 2 721 068 2 750 186

Forrás: Stabilitás
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Taglétszámváltozás (előző negyedév = 100%)

2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008/2007
1. bank, biztosító +1,1% +1,5% +4,7% +1,1% +8,7%

2. ágazati, Munkahelyi 0,0% +0,7% +1,1% +0,8% +2,8%

3. Független –1,5% –1,1% –0,2% –0,6% –3,4%

4. Összesen +1,0% +1,4% +4.5% +1,1% +8,2%

Forrás: Stabilitás

STABILITÁS működési háttér alapján

tagok megoszlása 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 94,5% 94,7% 94,8% 95,0% 95,1%

2. ágazati, Munkahelyi 2,0% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0%

3. Független 3,5% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0%

4. Összesen (1 + 2 + 3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Stabilitás

a stabilitás magánnyugdíjpénztárak taglétszámából a banki, biz-
tosítói háttérrel működő pénztárak 95%-kal részesednek. A taglétszám ará-
nyos piaci részesedés alapján a független pénztárak következnek 3%, majd 
a munkahelyi, ágazati pénztárak 2%-os részesedéssel. 

az ágazati, munkáltatói hátterű pénztárak tagsága – sok esetben 
ezek ráadásul zárt pénztárak – elsődlegesen a támogató vállalkozás mun-
kavállalói közül kerülnek ki, ezért a taglétszám jelentősebb növekedése 
nem következhetett be. Ugyanakkor ez biztosítja jelenleg az ágazati, mun-
káltatói pénztárak stabilitását is. A munkáltatói, ágazati kasszák esetében a 
„támogató” munkáltató hozzájárulásának köszönhetően – tagdíj-kiegészí-
tések, működési célú adományok – a pénztártagok olyan kedvező kondíci-
ókat kapnak (működési célú tagdíjlevonás nagyon alacsony, ügyfélszolgá-
lat és információáramlás hatékony), hogy ezen pénztárak ügyfélmegtartási 
mutatói nagyon jók. A független pénztárak a múlt év évben folyamatosan 
tagokat „veszítettek” el, az új belépők száma az átlaghoz viszonyítva cse-
kély, míg a pénztárt váltó tagok aránya magas volt, ennek következtében 
–3,4%-kal csökkent a taglétszámuk. Az utóbbi és a banki, biztosítói hátte-
rű pénztárak működési kiadásaiban az ügyfél akvizícióra, tagszervezésre 
és marketingre fordított kiadásai jelentős mértékben növekedtek, amely a 
pénztártagokért folytatott erősödő versenyre utal. 

az alábbi táblázatok részletesen mutatják a taglétszámváltozások ösz-
szetevőit, amelyet a pénztárak működési háttere alapján is részletezünk. 
Látható, hogy a taglétszám-növekedés fő indikátora a rendszerbe lépő új 
tagok, pályakezdők III. negyedévi nagy száma, amely az erre az okra visz-
szavezethető éves növekedés felét adja. Az ügyfél akvizícióval érintett 
pénztártagok száma (50–70 ezer között negyedévtől függően) viszonylag 
magas, de az összes taglétszámhoz viszonyítva tartósan alacsony, átlago-
san 2%. Szintén elenyésző azon pénztártagok száma, akik a jogszabály adta 
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lehetőségeket kihasználva úgy döntöttek, hogy a vegyes rendszerből visz-
szalépnek a felosztó-kirovó rendszerbe. A taglétszámváltozás, mint azt már 
említettük, a független pénztárakat érintette hátrányosan.

taglétszámváltozás összetevői 
összesen 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

taglétszám időszak elején 2 542 892 2 569 219 2 604 418 2 720 930

időszak alatti változás 26 326 35 192 114 822 29 256

időszak végén 2 569 218 2 604 411 2 719 240 2 750 186

átlépők száma 50 015 47 817 77 276 53 108

Pénztárt váltók aránya 1,95% 1,84% 2,84% 1,93%

tb-rendszerbe visszalépők aránya 0,13% 0,10% 0,20% 0,09%

bank, biztosító 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 2 405 552 2 433 016 2 468 930 2 584 996

időszak alatti változás 27 464 35 908 114 376 29 205

időszak végén 2 433 016 2 468 924 2 583 306 2 614 201

átlépők száma 47 864 45 825 75 417 50 807

Pénztárt váltók aránya 1,97% 1,86% 2,92% 1,94%

tb-rendszerbe visszalépők aránya 0,12% 0,10% 0,20% 0,09%

ágazati, Munkahelyi 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 52 980 53 092 53 451 54 056

időszak alatti változás 111 358 605 424

időszak végén 53 091 53 450 54 056 54 480

átlépők száma 657 643 652 625

Pénztárt váltók aránya 1,24% 1,20% 1,21% 1,15%

tb-rendszerbe visszalépők aránya 0,55% 0,20% 0,42% 0,19%

Független 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 84 360 83 111 82 037 81 878

időszak alatti változás –1 249 –1 074 –159 –373

időszak végén 83 111 82 037 81 878 81 505

átlépők száma 1 494 1 349 1 207 1 676

Pénztárt váltók aránya 1,80% 1,64% 1,47% 2,06%

tb-rendszerbe visszalépők aránya 0,08% 0,09% 0,07% 0,05%

Önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám 2007. iV. – 
2008. iV. negyedévben
Önkéntes 
nyugdíjpénztárak 
(ezer fő)

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Önkéntes 
nyugdíjpénztári 
taglétszám

1385,4 1393,2 1397,5 1406,5 1370,4

stabilitás 1168,4 1176,7 1182,5 1270,5 1239,4

stabilitás/Önkéntes 
nyugdíjpénztárak 84,3% 84,5% 84,6% 90,3% 90,4%

Forrás: Stabilitás
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a stabilitás az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma alapján a 
szektor 90,5%-át reprezentálja. Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma 
15 000 fővel csökkent az elmúlt évben. A teljes szektorhoz képest a STABI-
LITÁS önkéntes nyugdíjpénztárak eltérő fejlődési pályát írtak le, mivel a tag-
létszám 71 036 fővel, azaz az állomány 6,0%-kal növekedett. Az új belépők 
száma 208 871 fő volt, míg 126 529 fő tagviszonya szűnt meg (szolgáltatás-
ra jogosulttá vált, elhalálozott, kilépett), és a pénztárt váltók miatt 11 306 
fővel csökkent az állomány. 

Taglétszám

stabilitás (fő) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 951 005 959 265 967 049 1 056 929 1 027 196

2. ágazati, Munkahelyi 155 151 155 970 154 280 153 111 152 016

3. Független 62 247 61 503 61 175 60 490 60 227

4. Összesen (1+2+3) 1 168 403 1 176 738 1 182 504 1 270 530 1 239 439

Taglétszámváltozás (előző negyedév = 100%)

2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008/2007
1. bank, biztosító +0,9% +0,8% +9,3% –2,8% +8,0%

2. ágazati, Munkahelyi +0,5% –1,1% –0,8% –0,7% –2,0%

3. Független –1,2% –0,5% –1,1% –0,4% –3,2%

4. Összesen +0,7% +0,5% +7,4% –2,4% +6,0%

STABILITÁS működési háttér alapján

tagok megoszlása 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. bank, biztosító 81,4% 81,5% 81,8% 83,2% 82,9%

2. ágazati, Munkahelyi 13,3% 13,3% 13,0% 12,1% 12,3%

3. Független 5,3% 5,2% 5,2% 4,8% 4,9%

4. Összesen (1 + 2 + 3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Stabilitás

a különböző működési hátterű pénztárak más-más növekedési dina-
mikát mutatnak a 2008. évben. A már ismertetett okokból a bank, biztosí-
tó hátterű pénztárak az utolsó negyedév kivételével folyamatosan növelni 
tudták taglétszámukat, összességében 76 191 fővel. 

a legtöbb új belépő ebben az esetben is a harmadik negyedévre esett, 
ami a pályakezdők munkába állásával hozható összefüggésbe. Ez egyben 
azt is egyértelműen jelzi, hogy az öngondoskodásra való törekvés a fiatal 
korosztályok számára fontos, prioritást élvez, és a munkáltatók juttatási 
rendszerének is fontos eleme a dolgozóik ilyen típusú támogatása. 

a többi pénztár az év minden időszakában ügyfeleket vesztett, ami a 
rendszert „elhagyó” – 10 éves várakozási időt elérő, és megtakarításaik kifi-
zetéséről rendelkező – tagokkal, illetve a más pénztárba átlépők számával 
magyarázható, de az 5155 fős taglétszámcsökkenés nem mondható drá-
mai nak. A taglétszámváltozásokat tükrözi a STABILITÁSON belüli piacpo-
zíciók változása is, ahol a bank, biztosító hátterű pénztárak kismértékben 
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növelni tudták piaci részesedésüket, az ágazati, munkahelyi és független 
pénztárak hátrányára.

taglétszámváltozás összetevői 
összesen 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

taglétszám időszak elején 1 168 403 1 176 738 1 182 505 1 270 530

időszak alatti változás 8 334 5766 88 029 –31 091

időszak végén 1 176 737 1 182 504 1 270 534 1 239 439

átlépők száma 6 530 7 307 20 341 6 980

Pénztárt váltók aránya 0,55% 0,62% 1,60% 0,56%

kilépők aránya 0,49% 0,50% 0,56% 0,38%

bank, biztosító 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 951 005 959 265 967 050 1 056 929

időszak alatti változás 8 259 7 784 89 886 –29 733

időszak végén 959 264 967 049 1 056 936 1 027 196

átlépők száma 6 062 6 716 19 588 6 432

Pénztárt váltók aránya 0,63% 0,69% 1,85% 0,63%

kilépők aránya 0,51% 0,48% 0,55% 0,35%

ágazati, Munkahelyi 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 155 151 155 970 154 280 153 111

időszak alatti változás 819 –1 690 –1 169 –1 095

időszak végén 155 970 154 280 153 111 152 016

átlépők száma 228 271 408 322

Pénztárt váltók aránya 0,15% 0,18% 0,27% 0,21%

kilépők aránya 0,31% 0,60% 0,65% 0,51%

Független 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
taglétszám időszak elején 62 247 61 503 61 175 60 490

időszak alatti változás –744 –328 –688 –263

időszak végén 61 503 61 175 60 487 60 227

átlépők száma 240 320 345 226

Pénztárt váltók aránya 0,39% 0,52% 0,57% 0,38%

kilépők aránya 0,57% 0,58% 0,66% 0,44%

Piaci részesedések, koncentráció

a magánpénztárak taglétszám alapján mért piaci pozíciója 

a magyarországi magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 2008. évben 
161 216 fővel, 5,78%-kal, így az összesített taglétszám majd 3 millió főre 
növekedett. A piaci erőviszonyok gyakorlatilag változatlanok maradtak, az 
elmúlt évben csak három pénztár volt képes piaci részesedésének további 
növelésére. Az AEGON Nyugdíjpénztár az UNIQA fúziónak, az ING és Pre-
mium pénztárak a sikeres tagszervezésnek köszönhetően. Több piacvezető 
is veszített piaci részesedéséből, de ennek ellenére az öt legnagyobb piaci 
szereplő piaci részesedése 83,00%-ról 84,72%-ra növekedett. A taglétszám 
alapján mért piaci részesedések hosszú évek óta változatlanok. 
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2008. év végén öt pénztár tömörített 150 ezer főt meghaladó tagságot, 
melyből négy biztosítói, egy pedig banki hátterű pénztár, összesített tag-
létszámuk 2 498 369 fő. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a pénztá-
rak taglétszámának dinamikus emelkedése volt megfigyelhető, a pénztárt 
váltó tagok aránya nagyon alacsony maradt, így a piaci viszonyok jelentős 
átrendeződése a jövőben sem várható.

Piaci pozíciók taglétszám Piaci részesedés
2007.Q4. 2008.Q4. 2007.Q4. 2008.Q4. Változás

aegon 530 054 607 248 20,84% 22,08% 1,58%

allianz 367 126 382 802 14,44% 13,92% –0,19%

aranykor 76 670 74 379 3,02% 2,70% –0,23%

aXa 188 904 183 007 7,43% 6,65% –0,57%

budapest 35 427 34 595 1,39% 1,26% –0,10%

diMenziÓ 13 112 13 368 0,52% 0,49% –0,02%

generali 0 3 326 0,00% 0,12% 0,11%

honvéd 22 514 23 909 0,89% 0,87% 0,00%

ing 422 835 496 678 16,63% 18,06% 1,67%

Mkb 32 376 35 342 1,27% 1,29% 0,04%

otP 804 927 828 634 31,65% 30,13% –0,77%

Premium 23 903 42 569 0,94% 1,55% 0,59%

Quaestor 7 690 7 126 0,30% 0,26% –0,03%

uniQa 54 312 0 1,95% 0,00% –1,95%

Vasutas 8 520 8 325 0,34% 0,30% –0,02%

Villamosenergia-ipari 
társaságok 8 834 8 878 0,35% 0,32% –0,02%

Összes 
magánnyugdíjpénztár 2 787 762 2 948 978 100,00% 100,00%

A fenti táblázat a teljes piachoz viszonyított piaci részesedéseket tükrözi.

Forrás: Stabilitás
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a herfindahl-index1 2007. évi 1684-as értéke 2008. év végére számít-
va 1736 pontra emelkedett, közepes erősségű piaci koncentrációt mutat. 
Az index értéke 2008. év végére még éppen közepes koncentrációt mutat, 
de amennyiben növekedési üteme nem változik, hamarosan elérheti az 
1800-as határértéket, amely magas piaci koncentrációt jelez. 

a magánnyugdíjpénztárak vagyon alapján mért 
piaci pozíciója

a jelenlegi piaci pozíciók az elmúlt öt évben lényegében nem változ-
tak. Piaci pozíciójának átlagot meghaladó növelésére az AEGON, Allianz és 
AXA nyugdíjpénztárai voltak képesek. A vagyonváltozás egyrészt az új ta-
gok tagdíjbefizetéseinek, a pénztárt váltó tagok új pénztárba átvitt vagyo-
nának, másrészt a működési költségek színvonalának, továbbá a befekteté-
si teljesítményeknek a függvénye. A 2008. évben a befektetési tevékenység 
esetében már egy kicsit alacsonyabb kockázatvállalás mellett is az átlagot 
meghaladó hozamot lehetett elérni, amely hatással lehet a vagyon arányá-
ban mért piaci pozíciók változására is.

a pénztári vagyonok alapján az első öt piacvezető piaci részesedése 
79,71%-ról 80,72%-ra emelkedett. Az öt piacvezetőből négy biztosító, egy 
pedig banki hátterű pénztár. Kizárólag ezek rendelkeznek 100 Mrd forintot 
meghaladó vagyonnal.

1 A Herfindahl–Hirschmann Index (HHI) azt méri, hogy egy adott piac mennyire ver-
senyző, illetve mennyire koncentrált. A mutatót a vállalatok részesedésének (0 és 100 
közötti értékek) négyzetösszegével mérik, maga a HHI tehát 0 és 10 000 közé eshet, 
ahol a nullához tartó érték a tökéletes versenyt, míg a 10 000 a monopolpiacot jelenti. 
A Herfindahl–Hirschmann index (HHI) 1800 feletti értéke jelenti a piaci koncentráció 
magas, az 1000 és 1800 közötti értéke a közepes, az 1000 alatti pedig az alacsony fo-
kát. 

Aegon: 20,01%

Allianz:
11,46%

AXA: 8,21%

ING: 17,67%

OTP: 23,37%

Többi pénztár: 19,28%

Piaci pozíciók 2008. 12. 31.
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Piaci pozíciók (ezer forint) Vagyon Piaci részesedés
2007.Q4. 2008.Q4. 2007.Q4. 2008.Q4. Változás

aegon 346 003 453 374 169 359 17,48% 20,01% 2,53%

allianz 209 521 104 214 203 679 10,59% 11,46% 0,87%

aranykor 62 487 563 58 383 688 3,16% 3,12% –0,03%

aXa 155 395 849 153 492 103 7,85% 8,21% 0,36%

budapest 40 836 927 38 246 042 2,06% 2,05% –0,02%

diMenziÓ 21 797 657 19 974 941 1,10% 1,07% –0,03%

generali 0 1 552 394 0,00% 0,08% 0,08%

honvéd 37 581 438 36 467 814 1,90% 1,95% 0,05%

ing 349 770 916 330 270 046 17,67% 17,67% –0,01%

Mkb 40 550 930 43 192 084 2,05% 2,31% 0,26%

otP 517 143 498 436 949 404 26,13% 23,37% –2,76%

Premium 13 186 509 20 407 261 0,67% 1,09% 0,43%

Quaestor 2 346 338 2 337 292 0,12% 0,13% 0,01%

uniQa 36 784 160 0 1,86% 0,00% –1,86%

Vasutas 9 227 731 9 596 118 0,47% 0,51% 0,05%

Villamosenergia-ipari 
társaságok 13 243 696 13 178 490 0,67% 0,70% 0,04%

Összes 
magánnyugdíjpénztár 1 979 358 282 1 869 576 350 100,00% 100,00%

Forrás: Stabilitás

Egy tagra jutó vagyon mértéke (ezer forint) 2007.Q4. 2008.Q4.
aegon 653 616

allianz 571 560

aranykor 815 785

aXa 823 839

budapest 1 153 1 106

diMenziÓ 1 662 1 494

generali 0 467

honvéd 1 669 1 525

ing 827 665

Mkb 1 252 1 222

otP 642 527

Premium 552 479

Quaestor 305 328

Vasutas 1 083 1 153

Villamosenergia-ipari társaságok 1 499 1 484

Forrás: Stabilitás

az egy pénztártagra jutó vagyon STABILITÁS átlaga a 2007. évi 715 
ezer forintról 637 ezer forintra csökkent. Ez egyértelműen a 2008. évi be-
fektetési teljesítmény következménye. Az átlagos egy főre jutó vagyont be-
folyásoló tényezők közül ki kell emelni a jövedelem színvonalát (magasabb 
jövedelem, magasabb tagdíj), továbbá a megtakarítási időszak hosszát. Az 
átlagokban mindez megmutatkozik, a magasabb jövedelemmel rendelke-
ző, hosszabb időre visszatekintő pénztártagsággal, illetve az eredménye-
sebb befektetési tevékenységgel rendelkező pénztárak átlagai a jobbak. 
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az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszám 
alapján mért piaci pozíciója
Piaci pozíciók taglétszám Piaci részesedés

2007.Q4. 2008.Q4. 2007.Q4. 2008.Q4. Változás
aegon 131 670 213 213 9,50% 15,56% 6,06%

allianz 221 487 228 720 15,99% 16,69% 0,70%

aranykor 46 143 44 269 3,33% 3,23% –0,10%

aranykorona 9 078 9 239 0,66% 0,67% 0,02%

artisjus 269 269 0,02% 0,02% 0,00%

aXa 72 568 72 547 5,24% 5,29% 0,06%

budapest 28 061 26 457 2,03% 1,93% –0,09%

chinoin 3 048 3 092 0,22% 0,23% 0,01%

cib 3 903 4 885 0,28% 0,36% 0,07%

danubius 3 314 3 319 0,24% 0,24% 0,00%

elMŰ 3 130 3 118 0,23% 0,23% 0,00%

első hazai 301 328 0,02% 0,02% 0,00%

generali 34 690 38 212 2,50% 2,79% 0,28%

gyöngyház 9 518 9 086 0,69% 0,66% –0,02%

honvéd 42 371 43 228 3,06% 3,15% 0,10%

ing 72 259 80 060 5,22% 5,84% 0,63%

k&h 2 120 2 375 0,15% 0,17% 0,02%

Mahagóni 1 004 903 0,07% 0,07% –0,01%

Malév 2 662 2 561 0,19% 0,19% –0,01%

Mkb 112 947 110 912 8,15% 8,09% –0,06%

Mobilitás 10 002 9 378 0,72% 0,68% –0,04%

nyugdíjbiztosítási 
dolgozók 4 228 4 268 0,31% 0,31% 0,01%

otP 271 306 249 815 19,58% 18,23% –1,35%

Quaestor 664 668 0,05% 0,05% 0,00%

richter 6 400 6 318 0,46% 0,46% 0,00%

taurus 1 478 1 433 0,11% 0,10% 0,00%

településszolgáltatók 5 258 5 148 0,38% 0,38% 0,00%

uniQa 87 430 0 6,31% 0,00% –6,31%

Vasutas 35 742 33 538 2,58% 2,45% –0,13%

Villamosenergia-ipari 
társaságok 32 696 32 080 2,36% 2,34% –0,02%

Összes önkéntes 
nyugdíjpénztár 1 385 518 1 370 410 100,00% 100,00%

Forrás: Stabilitás

a múlt évben először fordult elő, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak 
összesített taglétszáma 1%-kal csökkent. A piaci részesedések stagnáltak, a 
piaci pozíciók növelése pénztári beolvadással, illetve a banki, biztosítói ügy-
nökhálózatok aktivizálásával volt lehetséges. Az öt legnagyobb piaci sze-
replő piaci részesedése 59,53%-ról 64,41%-ra növekedett. A kilépők száma 
a STABILITÁS esetében nagyon csekély, hasonlóan a pénztárt váltó tagok 
arányához. A piaci szeplők száma, köszönhetően a munkáltatói és függet-
len pénztári aktivitásnak, magas maradt, és a pénztári tagság mobilitásának 
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hiányában további piaci koncentráció, csak pénztári fúziókkal lenne meg-
valósítható. A Herfindahl-index 2007. évi 948 pontos értéke 2008. év végére 
számítva 1040 pontra emelkedett, tehát a piaci koncentráció nőtt, és gyen-
ge közepes értéket mutat. 

az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyon alapján 
mért piaci pozíciója
Piaci pozíciók (ezer forint) Vagyon Piaci részesedés

2007.Q4. 2008.Q4. 2007.Q4. 2008.Q4. Változás
aegon 53 106 064 81 985 723 6,78% 11,75% 4,97%

allianz 96 638 670 86 829 695 12,33% 12,45% 0,11%

aranykor 29 977 250 25 639 671 3,83% 3,68% –0,15%

aranykorona 9 664 496 8 795 180 1,23% 1,26% 0,03%

artisjus 1 248 945 858 160 0,16% 0,12% –0,04%

aXa 32 179 439 29 544 694 4,11% 4,23% 0,13%

budapest 19 086 979 15 637 556 2,44% 2,24% –0,19%

chinoin 6 117 065 6 158 890 0,78% 0,88% 0,10%

cib 3 485 421 3 771 415 0,44% 0,54% 0,10%

danubius 2 638 004 2 410 979 0,34% 0,35% 0,01%

elMŰ 7 076 801 6 332 466 0,90% 0,91% 0,00%

első hazai 855 806 714 304 0,11% 0,10% –0,01%

generali 9 971 924 9 713 439 1,27% 1,39% 0,12%

gyöngyház 8 050 637 7 421 715 1,03% 1,06% 0,04%

honvéd 33 951 969 29 595 548 4,33% 4,24% –0,09%

ing 37 290 834 34 821 128 4,76% 4,99% 0,23%

k&h 914 321 1 021 224 0,12% 0,15% 0,03%

Mahagóni 465 316 397 205 0,06% 0,06% 0,00%
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Malév 2 999 460 2 645 059 0,38% 0,38% 0,00%

Mkb 90 082 126 77 655 710 11,50% 11,13% –0,36%

Mobilitás 14 445 913 12 496 668 1,84% 1,79% –0,05%

nyugdíjbiztosítási 
dolgozók 4 558 926 3 889 145 0,58% 0,56% –0,02%

otP 106 174 846 95 392 768 13,55% 13,67% 0,12%

Quaestor 344 917 318 252 0,04% 0,05% 0,00%

richter 10 475 169 10 158 238 1,34% 1,46% 0,12%

taurus 2 752 734 2 469 356 0,35% 0,35% 0,00%

településszolgáltatók 3 913 865 3 367 927 0,50% 0,48% –0,02%

uniQa 36 955 703 0 4,72% 0,00% –4,72%

Vasutas 22 809 022 19 359 610 2,91% 2,77% –0,14%

Villamosenergia-ipari 
társaságok 55 811 019 47 713 762 7,12% 6,84% –0,28%

Összes önkéntes 
nyugdíjpénztár 783 637 101 697 665 236 100,00% 100,00%

a pénztári vagyonok alapján az öt piacvezető piaci részesedése 
51,28%-ról 55,84%-ra (pénztári beolvadásnak köszönhetően) emelkedett. 
Az öt piacvezetőből három biztosító, egy bank, illetve munkáltatói hátterű 
pénztár. Kizárólag ezek rendelkeznek 50 Mrd forintot meghaladó vagyon-
nal.

Egy tagra jutó vagyon mértéke (ezer forint) 2007.Q4. 2008.Q4.
aegon 403 385

allianz 436 380

aranykor 650 579

aranykorona 1 065 952

artisjus 4 643 3 190

aXa 443 407

budapest 680 591

chinoin 2 007 1 992

cib 893 772

danubius 796 726

elMŰ 2 261 2 031

Aegon: 12%

Allianz:
12%

MKB: 11%

OTP: 14%
VIT: 7%

Többi pénztár: 44%

Piaci pozíciók 2008. 12. 31.
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első hazai 2 843 2 178

generali 287 254

gyöngyház 846 817

honvéd 801 685

ing 516 435

k&h 431 430

Mahagóni 463 440

Malév 1 127 1 033

Mkb 798 700

Mobilitás 1 444 1 333

nyugdíjbiztosítási dolgozók 1 078 911

otP 391 382

Quaestor 519 476

richter 1 637 1 608

taurus 1 862 1 723

településszolgáltatók 744 654

uniQa 423 0

Vasutas 638 577

Villamosenergia-ipari társaságok 1 707 1 487

 Forrás: Stabilitás

az egy pénztártagra jutó átlagos vagyon mértéke a munkáltatói, ága-
zati (sok esetben zárt) kasszák esetében messze meghaladja a 2007. évi 
561, és a 2008. évi 506 ezer forintos átlagot. Ez a munkáltatók támogatá-
sára vezethető vissza, magas a működési támogatások, tagdíj-kiegészítések 
mértéke.



Magyar 
nyugdíjPénztárak egy 
külFÖldi szeMéVel

Martijn Hubert Jan Gribnau 
ING Biztosító Zrt., vezérigazgató

a magyarországi ing élet és nyugdíj üzletág vezetőjeként örömmel 
teszek eleget a Stabilitás Pénztárszövetség felkérésének, hiszen a nyugdíj 
üzletág kitűnően kiegészíti az élet üzletágat. Stabilabb, kiegyensúlyozot-
tabb, azaz természetes diverzifikációs hatása van az üzletmenetre, hiszen 
természeténél fogva mind a fellendülésekből, mind a visszaesésekből ke-
vésbé veszi ki a részét.

jó látni, hogy a többi pénzügyi szolgáltató szférához hasonlóan itt is 
kezd kialakulni egy egységes érdek-képviseleti rendszer, ami véleményem sze-
rint eddig nagyon is hiányzott. Az egységes érdek-képviseleti rendszer révén 
javulhat a szféra és a kormányzat közötti kommunikáció, aminek révén jobban 
végrehajtható jogszabályok születhetnek mindannyiunk – különösen a tagok 
– érdekében. Bízom benne, hogy a Stabilitás Pénztárszövetség sikerrel való-
sítja meg stratégiáját, a pénztárak hatékony összefogását. A külföldi szemével 
furcsa, hogy mindez még nem történt meg eddig, ugyanakkor az eddig elért 
eredményekre büszkék lehetünk, lehetnek, ami megint csak azt támasztja alá, 
hogy teljes körű összefogással még komolyabban lehet előrelépni. 

az első meglepetés akkor ért, amikor a magyarországi nyugdíjpénz-
tárak jogi struktúráját megértettem. Az első benyomásom az volt, hogy eb-
ben a modellben két vesztes van. Ez egy „nem nyert – nem nyert” szituáció. 
A pénzügyi csoportok nem gyakorolnak tulajdonosi kontrollt a pénztárak, 
mint pénzügyi szolgáltatók felett, azaz korlátozottak a lehetőségeik, más-
részről a tagokat nem védi egy olyan szavatoló-tőke rendszer, amely az ösz-
szes többi pénzügyi szolgáltatás esetén rendelkezésre áll(hat). Azaz a tulaj-
donosokat kötelezni lehet, hogy tőkét tartva a rendszerben, növeljék annak 
biztonságát. Több kollégámmal – ING-n belül és kívül – beszéltem erről, és 
örömmel tapasztaltam, hogy konszenzus van abban, hogy ez így nem jó. 
A pénzügyi csoportokat kötelezni kellene, hogy tulajdonosként lépjenek be 
a pénztárakba, és jelentősen emeljék meg a pénztárak saját tőkéjét. Így egy 
biztonságosabb rendszer alakulhatna ki.

Miért fontos ez? Nem szeretnék senkit megsérteni, de azt hiszem, kon-
szenzus van abban, hogy a demográfiai változások miatt kiemelten fontos 
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a nyugdíjkérdés megnyugtató kezelése miközben a magyar lakosság pénz-
ügyi tudatossága – felmérések szerint – alacsonynak mondható. Tudom, 
hogy sokan dolgoznak, hogy ez változzon, de az eredményekre csak közép- 
vagy hosszú távon számíthatunk. Így kiemelten fontos a pénzügyi szerep-
lők transzparens működése és az ezt támogató jogszabályi keretek megal-
kotása. A magánnyugdíjpénztáraknak úgy kell működniük, hogy megtart-
sák a tagjaik, azaz az ügyfelek bizalmát, legyenek bár a hozamok magasak, 
átlagosak vagy akár negatívak, mint az 2008-ban történt.

az ing nyugdíjpénztár számára nagyon sok változást jelentett a 
2008-as év. Nem megvárva az utolsó határidőt, 2008 folyamán vezettük 
be a választható portfóliós rendszert az elszámoló egységes rendszerrel 
együtt. 2008-ban ez volt a legfontosabb projektünk – megelőzve több biz-
tosítós fejlesztést is. Mivel az ING csoportszinten kiemelten elkötelezetten 
kezeli a törvényeknek és a szabályoknak való megfelelést (compliance), 
ezért meg szeretném jegyezni, hogy a magyar szabályozás sokkal inkább 
részletekbe menő, mint amit én máshol tapasztaltam. Bízom benne, hogy 
idővel változik ez a megközelítés, hiszen a részletekbe menő szabályozás 
sok esetben arra ösztökél bennünket, a belső ellenőröket, a külső könyv-
vizsgálókat vagy akár a pénzügyi felügyelet munkatársait, hogy formailag 
feleljünk meg a szabályoknak, és akkor kipipálhatunk egy feladatot. A ke-
vésbé részletes, elvi iránymutatás jellegű szabályok betartását nehezebb 
ugyan ellenőrizni, de úgy vélem, jobban védi a fogyasztók érdekét. De ez 
egy út, amit végig kell járnunk.

a magánpénztári ágazathoz képest kisebb jelentőségű az önkéntes 
pénztári ágazat. Ezzel kapcsolatban az a megfigyelésem, hogy egy kicsit 
„rontani” kéne a termék feltételeit. Nem tudom nyugdíjterméknek tekin-
teni azt a hosszú távú megtakarítási terméket, amit a nyugdíjkorhatár 
elérése előtt is fel lehet venni. Ha már adókedvezmény van a termékben 
– és maradjon is meg, mert jó célt szolgál! – akkor a pénzt csak nyugdíjas-
korban lehessen felhasználni. Egyes országokban még az is elő van írva, 
hogy csak járadék formájában, de sok helyütt, ahol lehetséges az egyösz-
szegű felvétel, ott ennek adóhátránya van. Hogy nagyon érthető legyek, – 
és nem saját ötletként hozom a példát – az önkéntes nyugdíjpénztár nem 
egyes tartós fogyasztási cikkek árának hatékony összegyűjtési eszköze 
kellene hogy legyen. Általában is úgy vélem, hogy Magyarországon he-
lyes, hogy az állam adókedvezményeken keresztül támogatja a pénzügyi 
kultúra fejlődését, de az lenne társadalmilag hatékonyabb, ha a teljes tá-
mogatást még hosszabb takarékoskodás után kapná meg vagy szolgálná 
meg az ügyfél.

érdekes látni, hogy 20 évvel a rendszerváltásuk után mennyire kiala-
kultak a piacgazdaság működésének a feltételei, ugyanakkor továbbra is 
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jelentősek a különbségek az Európai Unióhoz frissen csatlakozott országok 
és a régi tagországok között. Az, amiben könnyebb hasonlóvá válni, az a jö-
vedelemszint, bár tudom, hogy ezen a téren is jelentősek a különbségek. 
Amiben viszont évtizedekig is eltarthat a felzárkózás: az a vagyon nagysá-
ga. A vagyonfelhalmozáshoz idő kell és takarékosság. Ez is az oka annak, 
hogy a fejlettebb országokban a pénzügyi szolgáltatók meg tudnak élni a 
vagyonarányos díjakból, de Magyarországon még jelentősek a forgalom-
arányos és a fix díjak, így összességében a vagyonra vetített díjak maga-
sabbak, mint Nyugat-Európában. Ennek fényében figyelemre méltó, hogy 
a nyugdíjpénztárak díjterhelése évről évre csökken, és már évek óta a be-
fektetési jegyek költsége alatt volt, annak ellenére, hogy itt gyakran havi 
pár ezer forintos befizetéseket, sokszor hibás bevallásokat kellett kezelni 
szemben a befektetési jegyek több százezer forintos készpénzmozgásával. 
Ezután kerültek bevezetésre a díjkorlátozások, melyek révén a tagok egy 
még hatékonyabb pénzügyi szolgáltatást kapnak. Azonban érdemes meg-
jegyezni, hogy a költségplafonok általában azt eredményezik, hogy a költ-
ségek „feltapadnak” a plafonra és nehezebben „jönnek le” onnan, mint sza-
bad verseny esetén vagy pedig csökkentik a szereplők létszámát, ami több 
esetben a szolgáltatások színvonalának a csökkentéséhez vezethet. Idővel 
itt is meg lehet találni a megfelelő egyensúlyt a szabályozás által kiváltott 
pozitív és másodlagos hatások között.

Végül, de nem utolsósorban nem tudom nem kerülni a 2008-as hoza-
mok kérdését. Szakmailag teljesen tudok azonosulni azzal az elképzeléssel, 
hogy a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarításokat nem szabad csak állam-
papírba fektetni, és bizony a részvények sokkal hullámzóbb teljesítményt 
nyújtanak. 2008-ban pontosan egy hullámvölgy, mégpedig egy ritka nagy 
hullámvölgy történt, amit nehéz megmagyarázni, elmagyarázni ügyfele-
inknek, tagjainknak. És ebben Magyarország és a régió sokkal nehezebb 
helyzetben van, mint például Hollandia. Nos, most nem azért, mert Hollan-
diában mindenki jobban ért a pénzügyekhez, hanem mert Hollandiában 
dominánsan meghatározott szolgáltatás a nyugdíjpénztári rendszer. Azaz 
a dolgozó helyett a vállalatok viselik a befektetések kockázatát. Azaz egy 
adott évi alacsony hozamot nem az egyes ügyfeleknek kell megérteniük, 
hanem a pénztárak vezetőségének, akik könnyebben elfogadják a szakmai 
érveket. Ez azért lényeges különbség, még ha újabban Hollandiában is teret 
nyernek a befizetés meghatározott rendszerek, azaz olyan rendszerek, ahol 
a – magyar nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan a – tagok viselik a befektetések 
kockázatát. A világ jelenleg ebbe az irányba megy, hiszen az egyes vállala-
tok próbálják az általuk vállalt kockázatokat csökkenteni. Tehát ezen a terü-
leten mi követjük Önöket egy nehezebb úton.
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a tudatos pénzügyi jövőtervezést, az ön-

gondoskodást a lehető leghamarabb érdemes 

elkezdeni. Az AXA csoport ezt a szemléletet szem 

előtt tartva mérte fel a lakosság jövőtervezési haj-

landóságát, a nyugdíjjal kapcsolatos gondolko-

dását és érzelmeit, valamint a megtakarításokra 

alkalmas pénzügyi termékek ismeretét egy széles 

körű kutatás keretében. Az AXA Nyugdíjpénztár 

az eredmények fényében az öngondoskodás 

fontosságára hívja fel leendő és meglévő tagjai-

nak figyelmét.

a tavaly 26 országot magában foglaló 

nemzetközi felmérés célja a nyugdíjazással kap-

csolatos elképzelések, érzések és attitűdök feltér-

képezése volt. E témakörben a teljes lakosságra 

vetített reprezentatív kutatást tavaly júliusban 

első alkalommal végezték el Magyarországon 

háromszáz aktív dolgozó és háromszáz nyugdíjas 

részvételével. A kutatók olyan fontos kérdésekre 

kerestek választ, mint hogy hogyan készülünk a 

nyugdíjra, hogyan éljük meg a nyugdíjba vonu-

lást, és pénzügyileg időben elkezdünk-e gondos-

kodni a nyugdíjasévekről. Az AXA megbízásából a 

GFK csoport által elvégzett felmérés lehetőséget 

ad nemzetközi összehasonlításra is, ugyanak-

kor a hazai eredmények is számos tanulsággal 

szolgálnak. A magyar vonatkozású eredmények 

alkalmasak arra, hogy a felmérés számadataival 

alátámasztva próbáljuk rádöbbenteni a lakos-

ságot a nyugdíjaséveikről való időben elkezdett 

öngondoskodás fontosságára. A téma fontossá-

gát 2008 szeptemberében az AXA Nyugdíjpénz-

tár átfogó, a nyugdíjpénztári rendszerről szóló 

tv-kampánnyal is támogatta, melyet 2009-ben is 

folytatni kíván. 

a magyarok alig harmada 
gondoskodik aktív évei alatt leendő 
nyugdíjáról

a felmérés szerint hazánkban az aktív dol-
gozók kétharmada vonul nyugdíjba a nyugdíjkor-
határ elérése előtt, és a munkavállalók 80%-a ön-
ként megy nyugdíjba. E kiugró arány a második 
legmagasabb a vizsgált 26 ország között, szem-
ben a régió, illetve Európa 50%-os átlagával. Ez 
nemzetközi összehasonlításban is alacsony nyug-
díjcélú megtakarítási hajlandósággal párosul, 
ami sajnálatosan későn, jellemzően az emberek 
50 éves kora körül jelentkezik. Súlyosbítja a hazai 
helyzetet, hogy a megtakarításokra alkalmas 
pénzügyi termékek ismerete nagyon hiányos – áll 
az AXA Retirement Scope nevű, nyugdíj témakör-
ben elvégzett nemzetközi felmérésben.

a felmérés egyik megállapítása szerint 
a magyar válaszadók jóval pesszimistábbak az 
európai átlagnál, a nyugdíjaséveikkel kapcsolatos 
kérdéseket illetően. Jelentős részüknek főként a 
szegénység, a betegség és a magány jut eszébe 
a nyugdíjaskor hallatán, s csak alig több, mint 
50%-uk gondolkodik pozitívan erről az időszakról, 
nekik a szabadidő, az utazás és a nyugalom jut 
leginkább eszükbe.

az aktív válaszadók 39%-a tervezi, hogy 
nyugdíjba vonulása után is folytatja munkáját, 
ez az arány az európai átlagnál kevesebb. Ennek 
ellenére a nyugdíjasok csak mintegy 10%-a keres 
pénzt nyugdíja mellett, amely megegyezik az eu-
rópai átlaggal. A teljes lakosságra vetített repre-
zentatív kutatásból kiderül, hogy nagyon kevesen 
– az aktív korúak mindössze 4%-a – támogatják 
hazánkban a nyugdíjkorhatár emelését. 

Az Öngondoskodás fontosságát hangsúlyozza az AXA



Míg az aktív dolgozók többsége manap-
ság úgy tervezi, hogy nyugdíjaséveit utazásra, a 
családjára és egyéb szabadidős tevékenységekre 
fordítja majd, addig a hazánkban élő nyugdíjasok 
élete – részben korlátozott anyagi lehetőségeik 
miatt – ettől erősen eltérő képet mutat: idejük 
túlnyomó részét a ház körüli tennivalók, a csa-
ládról történő gondoskodás, valamint a munka 
folytatása teszi ki.

a nemzetközi kutatásból kiderül, hogy 
Magyarországon a közép-európai átlagnak meg-
felelően, a válaszadók mindössze 29%-ának van 
elképzelése arról, hogy mennyi lesz a nyugdíja. Ez 
az arány annál alacsonyabb, minél fiatalabb vala-
ki, a 45 évnél fiatalabbaknak ugyanis csak 15%-a 
van tisztában a várható összeggel. 

bár a hazai nyugdíjasok egyharmadánál a 
nyugdíjkorrekcióknak köszönhetően a korábbi 
bérnél is magasabb a havi nyugdíj összege, 
mégis, a megélhetéshez szükségesnek ítélt havi 
nagyjából 100 ezer forintos összeghez képest, 
mintegy 27 ezer forint hiányzik átlagosan a 
nyugdíjasok kasszájából. Európai összehasonlí-
tást tekintve több országban is fordított a hely-
zet, a nyugdíjasok számára folyósított összegek-
ből számos országban még megtakarításokra is 
jut. A környező országokban igaz ez a csehekre 
is, ám a hazai 27%-os hiányhoz képest még Szlo-
vákiában és Lengyelországban is kedvezőbb az 
arány, a hiány ezekben az országokban mindösz-
sze a megélhetéshez szükséges összeg 5, illetve 
16%-át teszi ki.

a kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy a 
bizonytalanság és a lakosság fele által előreve-
tített alacsonyabb nyugdíjaskori életszínvonal 
ellenére, a magyarok kevesebb mint egyharmada 

gondoskodik tudatosan nyugdíjáról a munkával 
töltött évek során, szemben a közép-európai 
régió 52%-os értékével. 

Míg nyugat-európában sokan már húszas 
éveik derekán, az első munkába állás idején, 
házasságkötéskor vagy gyermekük születésekor, 
sőt adóreformok hatására és szakértők tanácsára 
is megkezdik az időskorra való tudatos felkészü-
lést, addig a magyarok sokszor csak az 50 éves 
kor beköszönte, komoly pénzügyi nehézségek, 
betegség vagy baleset esetén döbbennek rá az 
időskorra való pénzügyi felkészülés fontosságára. 
Magyarországon a tudatos öngondoskodás meg-
kezdése a közép-európai átlaghoz képest három, 
míg az európai átlaghoz képest öt évvel később-
re, átlagosan 38 éves korra tolódik ki.

a megkérdezettek közül azok, akik jöve-
delmükből megtakarítanak, az európai átlaghoz 
képest igen alacsony összegről számoltak be, ami 
részben az alacsony fizetéseknek, részben annak 
tulajdonítható, hogy a legtöbben a nyugdíjcélú 
állami elvonásokat adóként élik meg, s azokat 
nem számítják megtakarításaikhoz.

a nyugdíjcélú megtakarítások formáját 
tekintve is nagy a bizonytalanság. Az európai át-
laghoz képest majdnem duplája hazánkban azok-
nak a száma, akik nincsenek tisztában a pénzügyi 
megtakarítási termékek olyan alapvető összefüg-
géseivel, mint a kockázat, a hozam és a futamidő, 
s ezért nem tudnak választani magas hozamú 
és magas kockázatú, illetve kiegyensúlyozott 
kockázatú és alacsonyabb hozamú megtakarítási 
lehetőségek között.

Forrás: AXA Retirement Scope

Az Öngondoskodás fontosságát hangsúlyozza az AXA
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tŐkeMozgások,  
a nyugdíjPénztári 
VagyonVáltozás 
ÖsszeteVŐi

Bedő Tibor 
Stabilitás Pénztárszövetség, befektetési szakértő

tőke ki- és beáramlás
(Mrd forint) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
stabilitás Magán-
nyugdíjpénztári vagyon 1819,1 1745,2 1796,5 1861,1 1752,4

állományváltozás -73,9 51,3 28,1 -108,6

A 2008. Q3 állományváltozás az Aegon és UNIQA fúzió tőkemozgásával korrigált érték

a stabilitás magánnyugdíjpénztárak összesített vagyona 2007. év 
végéről 2008. év végére a bevételek dinamikus emelkedése, a befektetési 
tevékenység bevételeket meghaladó vesztesége, a működési költségek, 
szolgáltatási kiadások, valamint a rendszert elhagyó, tb-rendszerbe vissza-
lépő tagok átutalásainak eredőjeként, 1819 milliárd forintról 1752 milliárd 
forintra csökkent. Az állományváltozás a –66 673 millió forint.

stabilitás magánnyugdíjpénztárak 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. Bevételek (befizetések) összesen 77 160 84 160 84 680 89 165

2. Befektetési tevékenység eredménye –147 110 –22 300 –46 970 –180 950

3. Működéssel kapcsolatos ráfordítások 
összesen –3 375 –3 280 –5 670 –5 340

4. Pénztár által folyósított szolgáltatás  
és költségei –585 –585 –555 –810

5. Más pénztárba átlépett tagok részére 
átutalt, más pénztárból átlépett tagok 
által hozott tagi követelés

3 475 –1 600 –245 –8 315

6. Társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok 
részére átutalt összeg

–3 415 –5 080 –3 110 –2 390

7. Tőkemozgások eredménye 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) –73 850 51 315 28 130 –108 640

a 2008. évi befektetési veszteségeket az éves díjbevételek nem 
tudták kompenzálni. A befektetési tevékenység eredménye elsősorban a 
pénztárak fedezeti tartalékát érintette. A díjbevételeket a pénztárak három 
tartalék (alap) – a tagok által igénybe vett nyugdíjszolgáltatások finanszíro-
zására Fedezeti Alap, a működési költségeket fedező Működési Alap és fi-



132

zetőképességet biztosító Likviditási Alap – között osztják fel, a vonatkozó 
jogszabályban, illetve a pénztárak működési szabályzatában előre megha-
tározott elvek szerint. A tagdíjakat terhelő működési célú levonások mérté-
két 2008-ban a jogszabály 5,5%-ban maximalizálta.

a magyarországi magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak ún. hozzájá-
rulással meghatározott nyugdíjrendszerek (DC), a jövőbeni nyugdíjszolgál-
tatás fedezete az egyéni pénztártagok egyéni számláin jóváírt megtakarítás. 
A leendő nyugdíjszolgáltatás összege a pénztártag egyéni számláján felhal-
mozott megtakarítás mértékétől függ, nagyobb számlaegyenleg magasabb 
nyugdíjszolgáltatást jelent. A befektetési tevékenységen elért veszteség a 
fedezeti tartalékban lévő pénztári vagyon befektetésének az eredménye, 
az a pénztár működőképességét nem befolyásolhatja, mivel a befektetési 
kockázatot a pénztártag viseli, a befektetések eredménye az egyéni számla-
egyenlegek változásában jelenik meg.

(Mrd forint) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
stabilitás önkéntes 
nyugdíjpénztári vagyon 667,1 615,0 617,6 652,3 627,1

állományváltozás –52,1 2,6 4,5 –25,2

A 2008.Q3. állományváltozás az Aegon és UNIQA fúzió tőkemozgásával korrigált érték

stabilitás önkéntes nyugdíjpénztárak 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
1. Bevételek (befizetések) összesen 19 960 23 275 23 345 27 455

2. Befektetési tevékenység eredménye –42 700 615 –875 –31 940

3. Működéssel kapcsolatos ráfordítások 
összesen –965 –1 150 –775 –1 575

4. Szolgáltatási kiadások és az ezekkel 
összefüggő költségek összesen –13 940 –9 790 –9 035 –15 775

5. Egyéni számláról történő kifizetések és 
más pénztárból átlépett tagok által hozott 
tagi követelés egyenlege

–14 435 –10 310 –8 165 –3 350

6. Tőkemozgások eredménye 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) –52 080 2 640 4 495 –25 185

a stabilitás önkéntes nyugdíjpénztárak összesített vagyona 40 Mrd 
forinttal 627,1 Mrd forintra csökkent. Az állományváltozásban a pénztárak 
befektetési tevékenységének eredménye mellett a nyugdíjszolgáltatásokkal 
összefüggésben teljesített, továbbá a gyors ütemben bővülő nem szolgál-
tatás jellegű (pl. várakozási idő letelte utáni) kifizetések játszottak szerepet.
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bevételek
Magánnyugdíjpénztárak

a magánnyugdíjpénztárak 2008. évi bevétele befizetésekből 335 
Mrd forint volt, szemben az előző év 176,8 Mrd forintos bevételével. A bevé-
telek bővülése a taglétszám változása, a tagok jövedelmének a függvénye. 
A taglétszámváltozás és az egyéni jövedelmek emelkedése nem indokol ek-
kora mértékű emelkedést. A bevételek alakulását nagymértékben befolyá-
solja a 2007-ben bevezetett központi járulékbeszedési rendszer működésé-
nek hatékonysága.
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Magán-nyugdíjpénztári bevételek alakulása
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Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz 
még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok
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a pénztárak függő számláin kezelt azonosítatlan, bevallási adatokhoz 
nem rendelhető tagdíjak összege év végével 87 Mrd forintra csökkent, de 
az előző év hasonló időszakához viszonyítva is még mindig nagyon magas 
érték. A függő tételek lejárati szerkezete is átalakult, a 180 napon túli téte-
lek állománya lecsökkent, de általánosságban megállapítható, hogy a tag-
díjbefizetések egyéni számlákon történő jóváírására nagy késéssel kerül sor.

a pénztári bevételek, többek között a fentiek szerinti indokok miatt 
majd 90%-kal emelkedtek a múlt évben. A munkáltató által a tagdíjnak – leg-
feljebb a tagdíjalap 10%-áig történő – kiegészítése, a tag saját tagdíjának ki-
egészítése a kötelező tagdíjbevételre vetítve, alig haladja meg az 1%-ot.

2007.Q4. 2008.Q4. Változás
Bevételek (befizetések) összesen (1+2+3+4+5) 176 793 440 335 159 486 158 366 046 89,58%

1. Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 162 517 769 322 311 601 159 793 832 98,32%

1.1. Kötelező tagdíjbevételek 173 792 122 311 666 410 137 874 288 79,33%

1.2. Tagdíjkiegészítések 1 494 025 3 789 586 2 295 561 153,65%

Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 875 629 2 760 556 1 884 927 215,27%

Tag saját tagdíjának kiegészítése 618 396 1 029 030 410 634 66,40%

2. Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj 
jellegű bevételek 672 563 819 513 146 950 21,85%

3. Azonosított, működési célra jóváírt bevételek 13 704 127 17 117 982 3 413 855 24,91%

Működési célú adomány, támogatás 0 52 500 52 500 –

4. Azonosított, likviditási tartalékra jóváírt 
bevételek öszesen 453 783 –1 417 234 –1 871 017 –412,32%

5. Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a 
tárgyidőszakban –554 802 –3 672 376 –3 117 574 561,93%
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Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz 
még nem rendelhető tagdíjak lejárati szerkezete
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Önkéntes nyugdíjpénztárak

az önkéntes nyugdíjpénztári bevételek az előző évekre jellemző in-
tenzitással bővültek. A 2008. évi bevétel 5,97%-kal haladta meg az előző 
évit, és 94 Mrd forintra emelkedett. A gazdasági válság hatásai – növekvő 
munkanélküliség, reáljövedelmek csökkenése – a nyugdíjcélú megtakarítá-
sok értékét is visszafoghatják. Erre a 2008. évi számadatok alapján egyelőre 
még nem került sor. Félő, hogy az öngondoskodással, egyéni nyugdíjcélú 
megtakarításokkal összefüggő adóelőnyöket is szűkíteni igyekszik a kor-
mányzat. Mindez oda vezethet, hogy a munkaadók az adóteherrel kapcso-
latos költségeket nem vállalják, ami a nyugdíjcélú megtakarításokat akár 
meg is szüntetheti. Tekintetbe véve, hogy egyéni megtakarításokkal csak 
a munkavállalók kisebb hányada rendelkezik, az adóelőnyök megszűnése 
az egyetlen sikeres megtakarítási formát – munkáltatók kiemelt támogatá-
sának köszönhetően – veszélyezteti, amely az öngondoskodásra ösztönöz, 
egy olyan gazdasági recesszió közepén, amely egyébként is a megtakarítási 
hajlandóság ellen hat. 

Bevételek megoszlása működési háttér alapján 2007. és 2008. évben

bank, biztosító Független Munkahelyi, 
ágazati Összes bevétel

2007. 59 870 919 5 347 833 23 519 465 88 738 217

2008. 66 125 388 4 995 225 22 912 875 94 033 488

a bevételek naptári éven belül ciklikusan alakulnak. Ez egyrészt a má-
sodik negyedévben a tagok nyilatkozatai alapján az adóhatóság által utalt 
adójóváírás összegével, másrészről a negyedik negyedévben a pénztárta-
gok egyedi befizetéseivel magyarázható. 
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2007.Q4. 2008.Q4. Változás
Bevételek (befizetések) összesen (1+2+3+4+5) 88 738 217 94 033 488 5 295 271 5,97%

1. Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 66 907 146 73 163 076 6 255 930 9,35%

1.1. Tagok által fizetett tagdíj 26 932 493 27 117 904 185 411 0,69%

1.2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 47 949 272 53 236 016 5 286 744 11,03%

1.3. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 9 504 328 8 751 052 –753 276 –7,93%

1.4. Utólag befolyt tagdíjak 1 529 709 2 258 590 728 881 47,65%

2. Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj 
jellegű bevételek 16 239 248 13 924 729 –2 314 519 –14,25%

3. Azonosított, működési célra jóváírt bevételek 4 638 214 5 077 272 439 058 9,47%

Ebből Működési célú adomány, támogatás 463 311 393 148 –70 163 –15,14%

4. Azonosított, likviditási tartalékra jóváírt 
bevételek összesen 149 868 130 514 –19 354 –12,91%

5. Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a 
tárgyidőszakban 803 741 1 737 897 934 156 116,23%

a múlt évben a befizetett és azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdí-
jak 9,35%-kal 6,2 Mrd forinttal emelkedtek. A pénztártag által rendszeresen 
fizetett egyéni tagdíjak alig több mint 0,5%-kal haladták meg az előző évi 
befizetéseket. A tagdíjbevételek munkáltatók által fizetett része – a mun-
kavállalók tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja 
(munkáltatói hozzájárulás) a munkáltató – 11%-kal bővült. A tagdíjbevéte-
leken belül a munkáltatói hozzájárulások részaránya ezzel 64%-ról 66,2%-ra 
emelkedett, az hosszú évek óta a tagdíjbefizetések 2/3-át teszi ki.

az egyéb nem tagdíjjellegű bevételek között kell kimutatni pénztár-
tag által a tagdíjfizetési kötelezettségén felül teljesített (egyéb) befizetések 
összegét, amely az adójóváírások alapja. Az egyéb befizetések között sze-
repel az Szja tv. 44/A. §-a szerint a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság 
által átutalt adójóváírás összege is.
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a bevételek szezonalitása az ábrán jól kirajzolódik. A tagok és a mun-
káltatók által tagdíj-kiegészítésként fizetett összegek az év végére koncent-
rálódnak, amíg a nem tagdíj jellegű bevételek értéke leginkább a második 
negyedévben emelkedik évről évre az adójóváírások egyéni számlákra tör-
ténő utalása miatt.

a tagdíjbevételek belső szerkezete működési háttér szerint nagyon 
eltérő. A munkahelyi, ágazati pénztáraknál a munkáltatói tagdíj kiegészíté-
sek mértéke magasabb, több mint a kétszerese a tagok díjbefizetéseinek, 
mint az egyéb működési hátterű kasszák esetében. Ezeknél a nem tagdíj 
jellegű bevételként azonosított bevételek számottevőek. Mindez arra utal, 
hogy az utóbbi két pénztártípus esetében az egyéni tagdíj és az egyéb 
tagi befizetés következtében magasabb az adójóváírások mértéke, addig a 
munkahelyi, ágazati kasszák fő bevételi forrását a munkáltatói hozzájárulás 
jelenti.

a működési bevételek a pénztár működési költségeinek fedezetére 
szolgálnak, és idetartozik a pénztári tagdíjnak a pénztár működési költsége-
inek fedezetére szolgáló – az alapszabályban meghatározott – része, továb-
bá a munkáltató által a pénztár működési költségeinek fedezetére szolgáló 
teljesített hozzájárulások összege. Ez utóbbi magában foglalja a pénztárat 
rendszeresen támogató munkáltatók rendelkezése szerint működési célra 
juttatott támogatás összegét, valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül 
eseti jelleggel a pénztárnak működési célra juttatott pénzeszközök (eseti 
adományok) összegét.
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a 2008. évi adatok alapján az ágazati, munkahelyi pénztárak működé-
si kiadásainak finanszírozási szerkezete markánsan eltér az egyéb működési 
hátterű pénztáraktól. A munkáltatók támogatásai, adományai a működési 
kiadások majdnem 50%-ára fedezetet nyújtanak. Ennek következménye, 
hogy a tagdíjbefizetések működési célú levonásai sokkal alacsonyabbak az 
átlagnál. 

szolgáltatási kiadások

Magánnyugdíjpénztárak

(ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008. év
1. Pénztár által folyósított 
szolgáltatás 498 552 584 298 555 094 810 158 2 448 102

2. Pénztári szolgáltatások 
folyósításával kapcsolatos 
kiadások

95 165 191 381 832

Összesen (1+2) 498 647 584 463 555 285 810 539 2 448 934

a magánnyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások összege 
egyelőre minimális, a 2008. évben nem érte el a 2,5 Mrd forintot. A magán-
nyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások kivétel nélkül a pénztártag, 
illetve annak kedvezményezettje részére folyósított egyösszegű nyugdíj-
szolgáltatás volt. Járadékszolgáltatás kifizetésére – pénztár által folyósított 
nyugdíjszolgáltatás teljesítésére vagy biztosítóintézettől járadékszolgálta-
tás vásárlására – nem került sor.

0
Bank, Biztosító

Működési célra jóváírt bevételek Működési célú adomány, támogatás

Független Ágazati, Munkahelyi

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

40 000 000

35 000 000

5 000 000

10 000 000

Működési célú bevételek forrásai 2008. évben



139

Önkéntes nyugdíjpénztárak

(ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008. év
Egyösszegű kifizetés 13 853 412 9 690 994 8 963 564 15 677 004 48 184 974

Járadékszolgáltatás 68 626 85 022 60 009 84 887 298 544

Szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kiadások 16 199 11 828 10 258 14 818 53 103

Összesen (1+2) 13 938 237 9 787 844 9 033 831 15 776 709 48 536 621

az önkéntes nyugdíjpénztárak 48,2 Mrd forint nyugdíjszolgáltatá-
sokkal kapcsolatos kifizetést teljesítettek. Ez a kifizetések összegét tekintve 
az előző év hasonló időszakához képest 40%-os növekedést jelent. A szol-
gáltatások igénybevételére jogosult pénztártagok szinte kivétel nélkül az 
egyösszegű kifizetéseket preferálják, járadékszolgáltatás igénybevételére 
továbbra is csak ritkán kerül sor.

(ezer forint)
bank, biztosító Munkahelyi, ágazati Független

2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008.
Egyösszegű kifizetés 21 601 052 30 626 893 9 803 610 13 741 868 2 996 060 3 816 213

Járadékszolgáltatás 127 671 189 403 77 770 90 696 11 546 18 445

Szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kiadások 41 811 51 103 1 308 2 000 0 0

a nyugdíjcélú kifizetések mellett jelentősen bővült a nem szolgáltatá-
si jellegű – felhalmozott hozam, illetve tőke terhére teljesített – kifizetések 
volumene. 
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Szolgáltatási kiadások 2008. évben működési háttér szerint
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(ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008. év
1. Várakozási idő letelte, de még a 
felhalmozási időszakon belüli kifizetés 
(2+3)

12 428 820 9 720 811 6 796 257 7 782 243 36 728 131

2. Hozamkifizetés 9 029 615 6 550 194 3 625 251 3 921 266 23 126 326

3. Tőkekifizetés 3 399 205 3 170 617 3 171 006 3 860 977 13 601 805

1 tagra jutó átlagos 
hozamkifizetés 405 343 347 186 317

1 tagra jutó átlagos 
tőkekifizetés 352 328 456 286 342
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2008. évi hozam- és tőkekifizetések működési háttér szerint
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az önkéntes pénztárak esetében a tízéves várakozási időt már letöl-
tött, illetve az azt rövid időn belül elérő tagok köre nő, akik a kedvezőtlen 
gazdasági körülmények között csökkentették megtakarításaikat. Ez nem 
csak a pénztárak teljesítményével volt összefüggésben 2008. évben, inkább 
a megváltozott hitelfelvételi lehetőségek, az elérhető hitelkondíciók romlá-
sa vagy a háztartások devizahiteleinek átárazódása ösztönözte a pénztárta-
gokat, hogy a hozam, vagy végső esetben – pl. devizahitel-törlesztés miatt 
– a tőkerészre vonatkozóan is kifizetést igényeljenek.

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008.
hozamkifizetésben 
részesült tagok száma 14 372 22 270 19 123 10 442 21 058 72 893

tőkekifizetésben 
részesült tagok száma 4 314 9 660 9 658 6 953 13 502 39 773

a tőke- és hozamkifizetések 2008. évi 36,7 Mrd forintos összege már 
megközelíti a szolgáltatási kiadások összegét, illetve a két kifizetés között 
időszakról időszakra, tendenciaszerűen csökken a különbség.

a tőke- és hozamkifizetések összegében, továbbá a pénztártagra jutó 
tőke és hozamkifizetések negyedéves, éves átlagaiban tükröződik a pénz-
ügyi válság, a pénztárak befektetési teljesítménye időszakon belüli alakulá-
sa. Az év elején kifizetett átlagok sokkal magasabbak. Az összesített átlag-
hoz képest a különböző működési hátterű kasszák átlagai között is nagy az 
eltérés.
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142

Tőke- és hozamkifizetések átlaga működési háttér szerint 2008.

(ezer forint) bank, 
biztosító Független ágazati, 

Munkahelyi
1 tagra jutó átlagos hozamkifizetés 263 366 438

1 tagra jutó átlagos tőkekifizetés 306 250 548

Mivel a jogosultak köre 2009. évben egyre bővül, az általános gazdasá-
gi helyzet függvényében háztartások jövedelemkilátásai is bizonytalanab-
bá válhatnak, továbbá az adóelőnyök csökkenése is abba az irányba mutat, 
hogy a folyamat tartósan fennmaradhat. A szolgáltatási és a várakozási időn 
túli kifizetések együttes összege tartósan meghaladhatja – ami az adóválto-
zásokra rendkívül érzékeny – a befizetések összegét, ami az önkéntes nyug-
díjpénztári megtakarítások jelentős csökkenéséhez, vagy végső esetben az 
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások megszűnéséhez vezethet. 
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MunkáltatÓk 
hozzájárulása 
az Önkéntes 
nyugdíjPénztári  
és egészségPénztári 
rendszerekhez

Heinczinger István 
MÁV Zrt., vezérigazgató

a MáV zrt. 2004-ben vezette be a béren kívüli javadalmazások jelen-
legi, többpilléres rendszerét, mely az alanyi jogon járó juttatások, szociális 
alapon járó juttatások és választható béren kívüli javadalmazások (VBKJ) 
rendszeréből és az egyéb juttatásokból áll. A VBKJ-rendszer keretében a 
munkavállalók tizennégy elem – ebből három pénztári elem – közül vá-
laszthatják ki az egyéni igényeiknek, élethelyzetüknek leginkább megfelelő 
szolgáltatásokat.

az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári rendszerekhez 
való munkáltatói hozzájárulás – mely támogatást a társaság a rendszer 
bevezetését megelőzően is, a bruttó bér meghatározott mértékének 
megfelelő összegben jutatta munkavállalóinak – a VBKJ elemei közé ke-
rült beépítésre.

jelenleg a Vbkj keretein belül a munkavállalóknak folyamatosan bő-
vülő körben, 2009. évben 16 önkéntes nyugdíjpénztár 7 egészségpénztár 
3 önkéntes önsegélyező pénztár vonatkozásában van lehetősége pénztári 
tagdíj hozzájárulás és támogatás választására.

a munkavállalók számára megállapított egységes VBKJ keretösszeg 
bruttó összeg, amelynek fedezetet kell nyújtania a munkavállaló által java-
dalmazásokra kiválasztott összegre és annak vállalati adó- és járulékterhei-
re, valamint a szolgáltatói díjakra. A mindenkor érvényes törvényi szabályo-
zás szerinti adó- és járulékvonzatok alapján a különböző elemek bruttó (vál-
lalati adó- és járulékterheket és szolgáltatói jutalékot is tartalmazó) és nettó 
értéke (vásárlóértéke) közötti átváltási arányok évről évre változhatnak.
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az elmúlt időszak tapasztalatai alapján – az évről évre növekvő ke-
retösszeg mellet, mely 2008-ban bruttó 250, jelenleg 270 ezer Ft – a mun-
kavállalók alapvetően a „költséghatékonyabb” javadalmazási formákat 
választják, azokat az elemeket részesítik előnyben, amelyeknek a nettó és 
bruttó értéke azonos.

ennek megfelelően az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészség-
pénztári tagdíj-hozzájárulások a rendszer bevezetése óta – miközben a 
VBKJ keretösszege megduplázódott – folyamatosan a legnépszerűbb ele-
mek között szerepelnek, részesedésük mintegy 40%-os (önsegélyező pénz-
tárak nélkül).

az utóbbi időben jelentős mértékű csökkenés az önsegélyező pénz-
tárakba utalt összegnél jelentkezett. Ennek oka leginkább az Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 2007. évi 
változása, melynek következtében a munkavállalók a pénztárba befizetett 
összegüket a korábbi évek gyakorlatától eltérően már jóval kevesebb szol-
gáltatásra tudták igénybe venni. Így évről évre fokozatosan csökken az az 
összeg, amelyet a munkavállalók ezekbe a pénztárakba befizetnek.

a MáV zrt. a béren kívüli javadalmazási rendszer és a munkaválla-
lók ösztönzése kiemelkedő fontosságú elemének tartja a különböző pénz-
tári tagságokhoz kapcsolódó munkáltatói tagdíj hozzájárulások rendszerét, 
mint az öngondoskodás lehetősége biztosításának és az öngondoskodásra 
történő nevelés eszközét.

a különböző tagdíj-hozzájárulások választásának aránya azt mutatja, 
hogy a MÁV Zrt. munkavállalói érzik az öngondoskodásnak a szükségessé-
gét – erre azonban jelentős befolyást gyakorolhat e juttatási elemek költ-
séghatékonyságának alakulása más juttatási formákhoz viszonyítva, illetve 
az általuk elérhető szolgáltatások változása.



Kínai delegáció 
látogatása 
a „HONVÉD” 
Nyugdíjpénztárnál

cui ren Quan, a Kínai Népköztársaság 
egyik kiemelt gazdasági övezetét jelentő 
Kuangcsou tartomány Munka és Társadalom-
biztosítási Hivatalának igazgatója 8 fős szak-
értői delegáció élén tett hivatalos látogatást 
2009. január 19-én délelőtt a Honvéd Nyugdíj-
pénztárnál. A tartomány méreteire jellemző, 
hogy fővárosában és két legnagyobb városá-
ban együttesen – hazánk teljes lélekszámához 
mérhető – 9,1 milliós népesség él.

a kínai delegáció többnapos magyaror-
szági látogatásának célja volt, hogy megis-
merkedjen a hazánkban működő társadalom-
biztosítási és nyugdíjrendszerrel, kiemelten 
az ennek részét képező és öngondoskodásra 
épülő önkéntes és magán-nyugdíjpénztári 
szisztémával. Ennek megfelelően a megbeszé-
lés hivatalos programjaként dr. Szenes Zoltán 
ügyvezető igazgató előadás keretében adott 
tájékoztatást az európai és benne a magyar 
nyugdíj és nyugdíjpénztári rendszer alapel-
veiről, valamint ismertette a „HONVÉD” Nyug-
díjpénztár elmúlt 15 éves fejlődésének főbb 
állomásait, struktúráját, működését és üzleti 
eredményeit. Az eszmecsere során a kínai 
delegáció részéről feltett kérdésekre Kőhalmi 
István és Ballainé Krikker Zsuzsanna igazgató 
helyettesek adták meg a szakszerű válaszokat.

a látogatás végén a delegáció tagjai a 
koordinációs iroda egyes részlegein szemé-
lyesen is megismerkedhettek az ott dolgozó 
szakemberekkel, bepillantást nyerhettek az 
éppen zajló munkafolyamatokba. 

Generali: újabb pénztári 
szolgáltatással a piacon

a generali nyugdíjpénztár 2008-ban kibővítette 
működési körét, és az önkéntes nyugdíjpénztári ága-
zat, valamint a Generali Egészségpénztár után immár 
magánnyugdíjpénztár is működik Generali márkanév 
alatt.

a generali nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíj-
pénztári ága 1995-ben jött létre. Idén ünnepeljük 14 
éves évfordulónkat, de az induláskor megfogalma-
zott alapelvünk változatlan maradt: biztosítani akar-
juk pénztártagjaink számára a méltó és anyagi biz-
tonságban töltött nyugdíjaséveket.

következő lépésként a Generali Egészségpénz-
tár kezdte meg működését 2002 szeptemberében. 
Céljaink a társadalombiztosítás által egyáltalán nem, 
vagy csak részben támogatott ellátások kiegészítése 
és az aktív életkorban megjelenő egészségügyi koc-
kázatok csökkentése. Fel szeretnénk hívni ügyfeleink 
figyelmét az egészséges életmód fontosságára, mert 
sajnos legtöbben már csak akkor értékelik igazán 
egészségüket, amikor megbetegszenek.

Pénztártagjaink igényére válaszul 2008. szep-
tember 1-jétől teljessé tettük pénztári kínálatunkat és 
lehetővé vált a belépés a Generali Nyugdíjpénztár ma-
gán-nyugdíjpénztári ágazatába. Büszkék vagyunk rá, 
hogy egyre többen bízzák nyugdíjaséveik biztonságát 
ránk, így sikerült 2009. I. negyedévére (működésünk 6. 
hónapjára) elérnünk a 10 000 fős taglétszámot!

Pénztáraink szakszerű működését a biztosítói 
háttér alapozza meg; szolgáltatásainkat a Generali 
magyarországi tagvállalataival szorosan együttmű-
ködve nyújtjuk, amely vállalatcsoporthoz olyan cé-
gek tartoznak, mint Magyarország egyik legnagyobb 
biztosítótársasága, a Generali-Providencia Biztosító 
Zrt. vagy a vagyonkezelési piac kiemelkedő szereplő-
je, a Generali Alapkezelő Zrt.
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elszáMolÓ egységes 
nyilVántartás:  
a tájékoztatás 
hatékony eszkÖze?

Hajdú Istvánné  
OTP Magánnyugdíjpénztár, főkönyvelő

az elszámoló egység alapú nyilvántartás fogalma a pénztári szférá-
ban alapvetően a választható portfóliós rendszer működésével kapcso-
lódott össze. E nyilvántartási forma ugyan önmagában is működőképes, 
emellett a választható portfóliók működtetésének sem kizárólagos fel-
tétele az elszámoló egység alapú nyilvántartás vezetése, ennek ellenére 
e nyilvántartási és befektetési forma együttes alkalmazásának eredmé-
nyeként jött létre a hazai önkéntes és magán-nyugdíjpénztári rendsze-
rek azon formája, amelyet elszámoló egység alapú választható portfóliós 
rendszernek nevezünk.

jelen írás a címben feltett kérdésre adandó választ, a magánnyug-
díjpénztárak elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszerének 
bemutatásán keresztül kívánja megadni a rendszer sajátos elvi és gyakor-
lati működési folyamataiba ágyazottan, felhasználva az OTP Magánnyugdíj-
pénztár e témakörben rendelkezésre álló adatait is. 

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer beveze-
tését a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. Tv. 2008. január 1-jétől lehetővé, 2009. január 1-jétől kötelezővé tet-
te a magánnyugdíjpénztárak számára. 

a pénztárak döntő többsége a kötelező határidő lejárta előtt nem élt 
e lehetőséggel, és csak 2009. január 1-jén indította el az új rendszert. Az 
OTP Magánnyugdíjpénztár, a pénztári szférában elsőként és egyedül, már 
2008. január 1-jére megteremtette az elszámoló egység alapú választható 
portfóliós rendszer működési feltételeit, és ezzel egy időben be is vezette 
azt, az ING Magánnyugdíjpénztár pedig 2008. október 1-jén indult el. Az 
elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer működéséről szek-
torszintű tapasztalati adatok az előzőekben leírtak miatt még nem állhat-
nak rendelkezésre, ennek hiányában kizárólag a legnagyobb hazai magán-
nyugdíjpénztár e kérdéskörben szerzett több mint egyéves működési gya-
korlata, ha nem is teljes körűen, de lehetőséget nyújt az elvárás és a megva-
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lósulás összehasonlítására és értékelésre, az eredmények számbavételére a 
pénztár és a pénztártagok szemszögéből egyaránt. 

i. az elszámoló egység alapú választható 
portfóliós rendszerre való átállást kiváltó 
tényezők 

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer az egy fe-
dezeti portfóliós befektetési formát váltotta fel, amelynek létrejötte a nyug-
díjpénztárak életében, valamint a pénztártagság és a pénztárak viszonyá-
ban is az egyik legnagyobb változás, ami a magán-nyugdíjpénztári rendszer 
1998. január 1-jei elindulását követően bekövetkezett. E változás leglénye-
gesebb okai a következők:

1. A magánnyugdíjpénztárak éves hozamteljesítménye a nyugdíjcélú 
befektetések tekintetében a működés első 6–8 évében egyáltalán nem 
volt rossznak mondható tekintettel arra, hogy a pénztárak döntő több-
sége évről évre reálhozamot írt jóvá a pénztártagok egyéni számláján. 
2006. évtől kezdődően azonban felerősödött azon pénztári és befekte-
tés szakmai vélemény, amely szerint a nyugdíjcélú megtakarítások ho-
zama a reálhozam ellenére 25–40 év távlatában nem biztosítja a nyug-
díjcélú befektetések értékállóságát.

2. Szakértők rámutattak arra, hogy a mérsékelt pénztári hozamok oka, 
a magánnyugdíjpénztárak részére jogszabály által kötelezően előírt egy 
portfóliós befektetési formában és annak konzervatív összetételében 
keresendő. Az egy fedezeti portfóliós rendszer egy adott pénztár teljes 
tagságának befektetési eszközeit tartalmazta, csekély mozgásteret en-
gedve a pénztári vagyonkezelők részére a portfólió diverzifikálhatósá-
gára, alapvetően a kevésbé kockázatos, de biztonságos befektetési esz-
közöket preferálta. A korösszetétel alapján várható nyugdíjszolgáltatás 
pénzügyi hátterét a lejárati szerkezetek differenciálásával megoldotta 
ugyan, de nem vehette figyelembe a pénztártagok kockázatvállalási 
hajlandóságát, így a hozamelvárását sem. A pénztártagok eltérő korösz-
szetétele, különböző egyéni elvárásaik miatti követelmények összehan-
golása, egy egységes pénztári portfólióban optimálisan nem volt meg-
valósítható. 

3. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatták, hogy eredményesebb lehet 
a vagyonkezelés, amennyiben a pénztár a befektetéseit a pénztártagok 
életpályájához, és kockázatvállalási hajlandóságához igazítja.
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4. Az egy fedezeti portfóliós rendszerben a hozambevételek egyéni 
számlán történő jóváírására csak negyedévente egyszer, a negyedévet 
követő 35–45. napon kerülhetett sor. Az utólagos hozamjóváírás hátrál-
tatta a kedvezményezetti kifizetés, a nyugdíjszolgáltatás teljesítése és az 
egyéb jogcímen tagsági jogviszonyukat megszüntető tagokkal történő 
végleges elszámolást, amelyre leghamarabb az eltávozást követő má-
sodik negyedévben kerülhetett sor. További problémát jelentett, hogy a 
pénztártagok az egyéni számla egyenlegük pontos alakulásról, rendsze-
resen csak 35–45 napos késedelemmel értesülhettek. Nem volt lehető-
ség más pénztárak hozamteljesítményének év közbeni megismerésére 
sem, amely információ hiány nehezítette a pénztártagok felelős dönté-
sen alapuló pénztár választását, illetve változtatását.

az 1–3. pontban felsoroltak a több portfóliós rendszer kialakításának 
a szükségességét, a 4. pontban ismertetettek pedig, az elszámoló egység 
alapú nyilvántartás követelményét alapozták meg.

ii. az elszámoló egység alapú választható 
portfóliós rendszer elvi működésének lényege

• A pénztárak a tagdíj és tagdíjcélú bevételek befektetésére a korábbi 
egy fedezeti portfólió helyett három, különböző kockázatot hordo-
zó portfóliót, úgymint Klasszikus, Kiegyensúlyozott és Növekedési 
portfóliót alakítottak ki, egy negyediket pedig Függő portfólió néven, 
az egyéni számlán be nem azonosított befizetések befektetésére. Az 
egyes portfóliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális 
korlátait továbbra is jogszabály határozza meg. 

• A rendszerindulást megelőzően a pénztárak a pénztártagok egyéni 
számláit a tag saját döntése alapján, ennek hiányában jogszabályi elő-
írásnak megfelelően, automatikusan besorolták a választható portfóli-
ók valamelyikébe.

• A befektetések, továbbá az egyéni és szolgáltatási számlán jóváírt ösz-
szegek elszámoló egységben1 kerülnek nyilvántartásra, amelyek forint 
összegét az elszámoló egységek darabszáma, továbbá a választható 
portfóliónként naponta előállított vonatkozó árfolyam szorzata adja.

• Az egyes portfóliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott 
portfóliónak a rendszer indításától számított, befektetési költségekkel 
és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. A napi ár-
folyam érték megállapítása a letétkezelő feladata az adott portfóliók 
napi nettó eszközértékéből kiindulva.

1 Elszámoló egység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint 
a függő tételeknek a kimutatására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység. 
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• Az elszámoló egységek képzése és felhasználása a pénztáraknál és le-
tétkezelőknél egyaránt megvalósul, amelyet a pénztár naponta köte-
les ellenőrizni és a letétkezelővel egyeztetni.

• A pénztárak a választható portfóliók árfolyamát, naponta kötelesek a 
saját honlapjukon megjeleníteni, ezenfelül a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyelete részére, ugyancsak közzététel céljából naponta meg-
küldeni.

iii. a pénztártagok egyéni számláinak a 
választható portfólióba történő besorolásának, 
portfólió választásának, továbbá 
változtatásának jogszabályi kritériumai 

a pénztárak a választható portfóliós rendszer indulásakor a pénztár-
tagok egyéni számláit kötelesek voltak besorolni a választható portfóliók 
valamelyikébe. A portfóliót önként nem választó tagok automatikus beso-
rolását, a vonatkozó jogszabály a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralevő idő 
alapján rendelte el az alábbiak figyelembevételével. Amennyiben

•	 a	hátralevő	idő	a	15	évet	meghaladta,	a	növekedési	portfólióba;
•	 a	hátralevő	idő	5–15	év	között	volt,	a	kiegyensúlyozott	portfólióba;
•	 a	hátralevő	idő	5	évnél	kevesebb	a	klasszikus	portfólióba.

az egyedi portfólióválasztás során a pénztártagok fenti besorolástól 
eltérhettek, azonban nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési 
portfóliót nem választhatták, és nem választhatják. 

a választható portfóliós rendszer indulását követően a pénztártagok 
egyéni kezdeményezésű portfólióváltására legfeljebb 6 havonta kerülhet 
sor, a jogszabály által előírt és megengedett mértékű költség egyéni szám-
lára történő terhelése mellett. 

iV. a választható portfóliók eszközösszetételére 
vonatkozó követelmények és rendelkezések

az egyes választható portfóliók eszközösszetételére vonatkozó el-
várásokat és szabályokat a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdál-
kodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet III. számú 
melléklete írja le, amelynek lényegesebb elemei a következők:

iV.1. Prudenciális elvárások
•	 Klasszikus	portfólió	vonatkozásában:	
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➣ Olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, 
amely alacsony veszteségkockázat mellett, megfelelő likviditást 
biztosít;

➣ Kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, ahol rövid tá-
von belül a veszteség nélküli likvidálás bizonytalan;

➣ Fokozott figyelmet kell fordítani a kötelezettség állomány, továbbá 
a befektetések devizakitettségének összhangjára. 

•	 Kiegyensúlyozott	portfólió	vonatkozásában:
➣ Olyan középtávú vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, 

amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biz-
tosít; 

➣ Olyan befektetési instrumentum alkalmazandó, ahol a hozamelőny 
10 éven belül jelentkezik.

•	 Növekedési	portfólió	vonatkozásában:
➣ Olyan hosszú távú dinamikus portfóliót kell kialakítani, amely ma-

gasabb hozam kockázati profilú eszközök bevonásával a pénztár 
által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot 
biztosítja; 

➣ A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során, a hosszú távú 
szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.

iV.2. a választható portfóliók eszközösszetételére vonatkozó 
meghatározó előírásokat és korlátokat a következő táblázat 
tartalmazza 

Portfólió 
osztályok

részvények előírt aránya
(%-ban)

ingatlanok, 
származtatott és 

kockázati tőke 
alapjegyek megengedett 

aránya (%-ban)

Fedezetlen deviza 
kockázatot hordozó 
befektetések aránya

(%-ban)

klasszi-
kus 

A befektetett eszközök 
maximum 10%-a

Nem megengedett A befektetett eszközök 
maximum 10%-a

kiegyen-
sÚlyo-
zott

A befektetett eszközök
minimum 10%-a, 
maximum 40%-a

Ingatlanok: a befektetett 
eszközök maximum 10%-a.

Kockázati tőke 
alapjegyek: a befektetett 

eszközök max. 3%-a.
Származtatott alapok: nem 

megengedett

Nincs korlát

nÖVeke-
dési

A befektetett eszközök 
több mint 40%-a

Ingatlanok: a befektetett 
eszközök maximum 20%-a.

Kockázati tőke 
alapjegyek: a befektetett 
eszközök maximum 5%-a, 
egy ilyen alapra, max. 2%.
Származtatott alapok: a 

befektetett
eszközök maximum 5%-a.

Nincs korlát
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Fent leírtakból megállapítható, hogy a több portfóliós rendszer befek-
tetési eszközeinek, továbbá a tagok korösszetételének összhangja a vonat-
kozó jogszabályi előírások által megvalósításra került. Az egyes választható 
portfóliókkal szemben támasztott prudenciális elvárások és a minimum/
maximum korlátok felállítása pedig megfelelő preferenciát és egyben ga-
ranciát is jelent a tagok hozamelvárásának való megfelelés elérésére, vállal-
ható, de portfóliónként eltérő mértékű, optimális kockázat mellett. 

V. az elszámoló egység alapú választható 
portfóliós rendszer indulását megelőző tagi 
tájékoztatás

a választható portfóliós rendszer bevezetését megelőzően a jogsza-
bály kötelező módon előírta a pénztártagok teljes körű írásos kiértesítését, 
amelynek keretében a tagokkal meg kellett ismertetni és értetni a teljesen 
új szemléletű választható portfóliós rendszer működését, annak a tagi aka-
ratot érintő elemeit, figyelemmel a portfólióválasztás lehetőségére és annak 
szabályaira, a várható egyéni előnyökre és az egyéni kockázatok vállalására. 

a pénztárak a tagok írásos értesítésén túl, az indulást több hónappal 
megelőzően internetes honlapjukon is részletesen ismertették az új rend-
szer lényegét, az átállás időpontját, a portfólióválasztásra vonatkozó aján-
lást, az egyéni portfólióválasztás határidejét, ezenfelül az ügyfélszolgálatok 
telefonos és személyes megkeresése során felmerült kérdésre szóban, vagy 
írásban válaszoltak. 

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer indulását 
megelőző tagi tájékoztatás eredményeként az OTP Magánnyugdíjpénztár 
tagjai közül az induláskori, első portfólióválasztás lehetőségével a tagság 
közel 10%-a, mintegy 80 000 fő élt. 

Vi. a választható portfóliós rendszerre való 
átállás megvalósítása 

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer beveze-
tésére küldöttközgyűlési jóváhagyás alapján és választható portfóliós sza-
bályzat birtokában kerülhetett sor, amelyet kötelező jelleggel a tagi tájé-
koztatás követett, még a rendszer indítását megelőzően. 
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a választható portfóliós rendszer küldöttközgyűlés által jóváhagyott 
indulási időpontjában a pénztárak a teljes tagság fordulónapi egyéni szám-
láját besorolták a tag választása szerinti, ennek hiányában jogszabályi ren-
delkezések alapján a választható portfóliók valamelyikébe. Ezt követően az 
egyéni számlák fordulónapi egyenlege mind három portfólióra külön-külön 
összesítésre került, és az így kapott forint összeg a vagyonkezelők részére 
megbízás formájában a pénztárszintű vagyon eszköz oldali szétválasztásá-
nak alapdokumentumaként szolgált. A vagyon választható portfóliónkénti 
eszköz megosztását piaci értéken, a vagyonkezelők az indulás napjára vé-
gezték el, a végrehajtott tranzakciókról és annak eredményéről, a letétkeze-
lők és a pénztárak értesítésre kerültek.

 
a pénztárak a rendszerindítás fordulónapján a tagok egyéni számlái-

nak forint egyenlegét egy az egyben átváltották elszámoló egységre, azaz 
minden egyes 1 Ft-ot, 1 db elszámoló egységnek feleltettek meg. 

a választható portfóliós rendszer indulásának napjára a vagyonke-
zelőktől kapott információk alapján a letétkezelők is létrehozták a három 
portfóliót piaci értéken, és ezen értékek forint összegét átváltották elszá-
moló egységre (a választható portfóliók minden egyes forintját, 1 darab el-
számoló egységnek feleltették meg).

az elszámoló egységek darabszáma tehát a rendszerindítás napján 
egyéni számla szinten az egyéni számla egyenleg forint összegével meg-
egyező érték volt, amelynek portfóliónkénti pénztárszintű összesítése 
egyezőséget kellett mutasson eszköz oldalon, az egyes választható portfó-
liók összesített nettó eszközértéke forint összegével és az azzal megegyező 
elszámoló egység darab számmal. 

Az indulás napján valamennyi választható portfólió-árfolyam értéke = 
1,000000 volt. 

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer indításakor 
az OTP Magánnyugdíjpénztár összesen 804 927 fő egyéni számláját sorol-
ta be a választható portfóliók valamelyikébe, amelynek portfóliók közötti 
megoszlását a következő diagram mutatja:
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nevezett tagi egyéni számlák választható portfóliónkénti besoro-
lása az indulás napján, eszköz oldalon 472 751 783 eFt összegű vagyon 
portfóliónkénti megosztását jelentette, az alábbi megoszlási szerkezetben: 

Vii. az elszámoló egység alapú választható 
portfóliós rendszer napi működésének 
áttekintése a gyakorlatban

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer üzemelte-
tése a korábbiaknál lényegesen magasabb követelményt támaszt a pénz-
tárnak a vagyon- és a letétkezelőkkel szemben. A pénztári vagyon választ-
ható portfóliónkénti elszámoló egységeinek, továbbá az ahhoz tartozó napi 
árfolyamértékek megállapítása, a pénztári nyilvántartó rendszerek automa-
tizmusán túl, az említett három szereplő napi, szoros együttműködésének 
és időben pontos adatközlésének megvalósításával érthető el. 

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

4 178 fő    0,52%

72 377 fő  8,99%

728 372 fő  90,49%

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

3 598 859 eFt  0,76%

74 852 847 eFt 15,83%

394 327 077 eFt 83,41%

Taglétszámmegoszlás a választható portfóliók között 2008. január 1-jén

A pénztári vagyon megoszlása 2008. január 1-jén
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a következőkben az elszámoló egység alapú választható portfóliós 
rendszer napi működését az ún. T nappal2 kezdődő és a T+4. napon vég-
legesülő tranzakciók és ügymenet ismertetésével kívánjuk bemutatni az 
egyes napokon elvégzendő feladatokon keresztül. 

Vii.1. az elszámoló egységek keletkeztetése és megszüntetése a 
pénztárnál 

t nap 
•	 A	pénztárba	érkezett	tagdíjcélú	befizetések	teljes	összegét	a	pénztár	

naponta átadja a vagyonkezelő részére a függő portfólióba történő 
befektetés céljából. 

•	 A	pénztárüzem	az	 informatikai	 rendszerben	gazdasági	 eseményeket	
könyvel, majd a nap végén a vagyonmozgatást érintő tranzakcióiról, 
portfólióként összesítetten, a vagyonmozgatás irányát is figyelembe 
vevő előzetes megbízás készül automatikusan a vagyonkezelő ré-
szére. Az előzetes megbízás a keletkeztetendő, a megszüntetendő, 
továbbá az átcsoportosítandó vagyon elszámoló egységét, továbbá 
annak forint összegét tartalmazza az utolsó ismert árfolyamadat fi-
gyelembevételével. 

t+1. nap 
•	 A	pénztár	az	előzőek	szerinti	előzetes	megbízást	továbbítja	a	vagyon-

kezelő részére. 
•	 A	pénztár	megad	minden	olyan	információt	a	T.	napra	vonatkozóan	a	

letétkezelő részére, amely a Pénztári vagyon piaci értékének megálla-
pításához kell, úgymint a T. napi bankszámla záró egyenlegek értéke, 
lekötött és felszabadult betétek és annak kamatainak összege, az úton 
levő pénzek forint összege, szükség szerint kiegészítve az elszámoló 
egységek darabszámával.

t+2. nap 
•	 A	letétkezelő	a	T	napra	vonatkozó	tényleges	árfolyamot	a	pénztár	ren-

delkezésére bocsátja.
•	 A	pénztár	a	T	napi	árfolyamot	közli	az	informatikai	rendszerével.
•	 A	T	napi	árfolyam	ismeretében	a	pénztár	a	T	napra	vonatozó	előzetes	

vagyonkezelői megbízásban szereplő elszámoló egységek forint érté-
két a tényleges árfolyammal újra számolja, és végleges megbízásként 
ugyanezen a napon átadja a vagyonkezelő részére.

t+3. nap
•	 A	pénztár	által	T	napra	kivonni	kívánt	vagyont	a	vagyonkezelő	–	a	le-

tétkezelő közvetítésével – a pénztár kijelölt bankszámlájára teszi. 

2 „T” nap: A T nap (munkanap vagy a hónap utolsó napja) az elszámolás fordulónapja, 
befizetés esetén ezzel a nappal történik meg az elszámoló egységek keletkeztetése, 
tőkekivonás esetén a megszüntetése. Másképpen fogalmazva ezzel a nappal történik 
a tőkebevonás az adott portfólióba, illetve -kivonás az adott portfólióból.
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t+4. nap

•	 A	Pénztár	az	 informatikai	rendszerében	a	T	napra	vonatkozó	árfolya-
mot véglegesíti (validálja), majd a validált árfolyammal valamennyi 
T napon kezdeményezett gazdasági esemény az informatikai rend-
szerben automatikusan megkapja a végleges elszámoló egység da-
rabszámát és a forint értékét.

•	 A	pénztár	a	választható	portfóliók	T	napi	árfolyamát	közzéteszi	az	in-
ternetes honlapján, illetve közzététel céljából megküldi a Felügyelet 
részére.

Vii.2. a vagyonkezelő napi feladata az elszámoló egységeket 
működtető pénztárak vagyonkezelése során

t+1. nap: A vagyonkezelő megteszi mindazon előzetes intézkedéseket, 
amelyek a pénztár előzetes megbízásában szereplő tranzakciók T napra vo-
natkozó végrehajtásához szükségesek. 

t+2. nap: A vagyonkezelő a pénztár befektetési politikájában és a jogsza-
bályokban előírt rendelkezések betartásával végrehajtja a pénztári végle-
ges megbízásban szereplő tételek eszköz oldali rendezését T napra vonat-
kozóan. Az elvégzett tranzakciókról haladéktalanul, szintén naponta, írás-
ban értesíti a pénztárat és letétkezelőt.

Vii.3. elszámoló egységek és árfolyamok keletkeztetése a 
letétkezelőnél

a letétkezelő a jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítja 
valamennyi portfólió napi nettó eszközértékét, azok elszámoló egység da-
rabszámát és a vonatkozó árfolyamértékeket a következők szerint: 

a) Az elszámoló egységek a befizetés/kifizetés napjára (T nap) vissza-
menőleg a letétkezelő által kerülnek megképzésre, a jóváírást/terhe-
lést követő második munkanapon (T+2. munkanap).

b) T+1. munkanapon a pénztár megad minden olyan információt a le-
tétkezelő részére, amely a pénztári vagyon piaci értékének megálla-
pításához szükséges. 

c) T napra vonatkozó piaci érték megállapításakor az adott napi, pénz-
ügyileg teljesített befizetésekkel a letétkezelő csökkenti, a kifizeté-
sekkel növeli az adott portfólió piaci értékét (korrigált piaci érték). 

d) Az elszámoló egység árfolyamának megállapítása a T napra vonatko-
zó korrigált piaci érték és az előző (T–1.) nap végén meglévő elszá-
moló egységek számának hányadosaként történik.

e) A T napi befizetésekből képzett elszámoló egységek száma az adott 
napi befizetéseknek és az adott napi árfolyamnak a hányadosa.

f ) T napi kifizetések alapján megszüntetendő elszámoló egységek szá-
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ma az adott napi kifizetéseknek és az adott napi árfolyamnak a há-
nyadosa.

Viii. a választható portfóliós rendszer 
működésének tapasztalatai

A bevezetőben már említettük, hogy választható portfóliós rendszer 
működésére szektor szintű tapasztalati adatok és információk még nem áll-
nak rendelkezése, tekintettel a tömeges bevezetés óta eltelt rövid időre. Az 
OTP Magán-nyugdíjpénztári rendszer egy éves működése azonban alkal-
mas lehet a működőképesség, az előnyök és hátrányok számbavételére. Ez 
utóbbira való hivatkozással megállapítható, hogy az elszámoló egység ala-
pú választható portfóliós magán-nyugdíjpénztári rendszer nemcsak elvben, 
hanem a gyakorlatban is működőképes és messzemenően kiszolgálja azt az 
igényt, amelyek miatt létrehozásra került.

előnyök
•	 A	nyugdíjcélú	megtakarítások	kockázatosabb	portfólióba	történő	be-

fektetésével hosszabb távon valószínűsíthetően magasabb hozamot 
lehet realizálni, mint egy konzervatív portfólióval. 

•	 A	 pénztártagok	 megtakarításaik	 befektetését	 illetően	 saját	 maguk	
dönthetnek kockázatvállalási hajlandóságuk függvényében, ezenfelül 
évente kétszer portfóliót is válthatnak ugyancsak saját döntés alapján. 

•	 A	választható	portfóliók	napi	árfolyama	nyilvános,	ennek	eredménye-
ként a pénztártagok, a versenytársak és a sajtó is naponta követheti a 
pénztárak vagyonértékének változását.

•	 A	 Felügyelet	 honlapján	 valamennyi	 magánnyugdíjpénztár	 árfolyam	
adata naponta közzétételre kerül, ami az azonos időpontban indult 
pénztári teljesítmények összehasonlítását is lehetővé teszi. 

•	 Az	eltávozó	tagokkal	az	elszámolás	transzparenssebbé,	gyorsabbá	és	
pontosabbá vált. 

hátrányok
•	 A	 növekedési	 portfólió	 hozama,	 illetve	 árfolyama	 szélsőségesebben	

alakulhat a korábbiaknál, ezért a pénz- és tőkepiacok mélypontján el-
távozó tagok veszteséget szenvedhetnek el. 

•	 Az	elszámoló	egység	alapú	választható	portfóliós	rendszert	kiszolgáló	
informatikai rendszer és ügymenet bevezetésének költségei nem el-
hanyagolhatók. 

•	 A	 rendszer	 üzemeltetése,	 ellenőrzése	 lényegesen	 több	 szakértelmet	
és munkaráfordítást igényel, mint korábban különös tekintettel a 
pénztár, a letétkezelő, továbbá a vagyonkezelő közötti napi informá-
cióáramlásra.
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•	 A	hibás,	téves	árfolyamközlésből	adódó	javítás	végrehajtása	egyrészt	
munkaigényes, másrészt az időközben eltávozott pénztártagok tekin-
tetében pótelszámolást vagy veszteségleírást indukálhat. 

•	 Az	 üzemeltetés	 többletráfordítása	 a	 pénztáron	 kívül	 a	 vagyon	 és	 a	
letétkezelőnél is jelentkezik, figyelemmel az elszámoló egység és ár-
folyam napi megállapítására, a napi vagyonmozgatásokra, a tagsági 
jogviszonyukat megszüntető tagok vagyonának rendszeres kivonásá-
ra és ezek kezelésére.

iX. tagi tájékoztatás hatékonysága az 
elszámoló egység alapú választható portfóliós 
rendszerben

Fent leírtak alapján megállapítható, hogy az elszámoló egység alapú 
választható portfóliós rendszer – működési mechanizmusából faka-
dóan – a korábbiaknál szélesebb körű, hatékony tájékoztatási lehető-
séget teremtett és kínál a pénztártagok számára.

a hozamteljesítményeket kifejező árfolyamok napi közzététele, az 
egyéni számla egyenlegek napra kész vezetése, ezáltal a tag követelésének 
pontos ismerete, a pénztárak honlapján megjelenített további elvi és gya-
korlati adatok és információk együttesen, hatékony eszközként szolgálhat-
nak a tagi tájékoztatás színvonalának emelésére. A hatékonyság növelése 
azonban – az adat- és információnyújtás mennyiségén és gyakoriságán túl 
– csak akkor lehetséges, amennyiben a pénztárak megszerzik a tagok ak-
tivitását arra vonatkozóan, hogy döntéseik meghozatala előtt az elérhető 
információt fel is akarják, és fel is tudják használni. Ma még a pénztártagok-
nak csak kisebb része él ezzel a lehetőséggel, amit az OTP Magánnyugdíj-
pénztár alábbi néhány kiragadott számadata is alátámaszt:

•	 2008.	év	folyamán	az	53	369	fő	újonnan	belépett	pályakezdők	közül,	
10 367 fő (19,43%) élt az egyéni portfólióválasztás lehetőségével, 
ebből 6461 fő (12,11%) a kiegyensúlyozott, 3906 fő (12,11%) pedig a 
klasszikus portfóliót választotta a növekedési portfólió helyett.

•	 Az	elmúlt	évben	összesen	584	fő	pénztártag	váltott	portfóliót,	ebből	
531 fő választott a növekedési portfólió helyett másikat. A választás 
irányát az alábbi diagram szemlélteti:

•	 Az	OTP	Magánnyugdíjpénztár	honlapján	az	árfolyam	oldal	látogatott-
sága 2008. november hónapban háromszorosára nőtt a 2008. augusz-
tusban mért adatokhoz képest. Az érdeklődés megnövekedése felte-
hetően a 2008. október hónapban bekövetkezett pénz- és tőkepiaci 
válság következménye, ami azt mutatja, hogy a befektetési teljesítmé-
nyek szélsőséges alakulása a tagok figyelmét felkelti. 
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•	 A	tagi	egyéni	számla	egyenlegek	alakulásáról,	különösen	a	jóváírt	ho-
zam összegéről a pénztár ügyfélszolgálatán, illetve telefonon elérhető 
lekérdezés formájában havonta több száz pénztártag érdeklődése ke-
rült regisztrálásra. 

természetesen e rendszerben is megmaradtak a tagi tájékoztatás 
korábbi években megszokott hagyományos formái egy adott naptári év 
lezárását követően, úgymint az éves pénztári hozamráták nyilvánosságra 
hozatala, kiegészítve a 10 éves hozamrátával és vagyonnövekedési muta-
tóval, továbbá az egyéni számlaértesítők évente egyszeri kiküldése és végül 
a pénztári éves beszámolók legfontosabb adatainak sajtóorgánumban való 
közzététele.

Fent leírtak összegzéseként megállapítható

az elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszerben a tagok 
tájékoztatása felértékelődött, a tagi döntési lehetőségek megszaporodásá-
val és annak következményei viselése okán. 

a tájékoztatás hatékonysága tovább növelhető, amennyiben a pénz-
tárak az általános kommunikációjukon túl, az előnyök és kockázatok pon-
tos számbavételével, szakszerű, de közérthető magyarázattal szolgálnak a 
tagok valamennyi olyan egyedi döntése előtt, amely a tagsági jogviszony 
megváltoztatásával, portfólióválasztással vagy változtatással jár, mert a kö-
vetkezmény a tagi vagyon összegét megváltoztathatja. 
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Fenti állítás különösen igaz az elhúzódó globális pénzügyi válsággal 
sújtotta jelen időszakra, amikor még a szakembereknek is problémát je-
lenthet egy-egy olyan kérdés megválaszolása, mint az alábbiak, amelyek az 
utóbbi hónapokban, tagjainktól érkeztek: 

•	 Milyen	hatást	gyakorolt	a	válság	a	nyugdíjpénztári	megtakarításokra?
•	 Lehetett-e	számítani	a	bekövetkezett	válságra?
•	 Mennyi	idő	múlva	térülnek	meg	a	2008-ban	elszenvedett	veszteségek?
•	 Milyen	garanciális	elemek	védik	a	nyugdíjpénztári	megtakarításokat?
•	 Kell-e	a	nyugdíjpénztáraknak	a	pénzügyi	válság	hatására	elszenvedett	

veszteségek miatt változtatniuk hosszú távú befektetési politikájukon, 
avagy:	a	betét	és	állampapír	vagy	a	részvénybefektetések	a	jobbak?

•	 Kell-e	 az	 OTP	 Nyugdíjpénztárnak	 az	 elszenvedett	 veszteségek	miatt	
változtatnia	a	befektetési	politikáján?

•	 Érdemes-e	pénztárat	váltania	a	pénztártagoknak	a	2008-ban	elszen-
vedett	veszteség	miatt?

•	 Érdemes-e	portfóliót	váltania	a	pénztártagoknak	a	2008-ban	elszen-
vedett	veszteség	miatt?

•	 Mit	tehet	az	a	pénztártag,	aki	éppen	most	megy	nyugdíjba?

a nyugdíjPénztári 
száMlaértesítŐk 
tartalMa: aMire 
érdeMes odaFigyelni

Dr. Szenes Zoltán 
HONVÉD Nyugdíjpénztár, ügyvezető igazgató

a tőkefedezeti elven működő nyugdíjpénztárak lényege, hogy a 
pénztártagok megtakarításait a tagonként vezetett egyéni nyugdíjszám-
lán halmozzák fel, mely a majdani nyugdíjszolgáltatás fedezetét képezi. Az 
egyéni számla az az alapnyilvántartás, amelyen az intézmények gazdálkodása 
és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár – számviteli rendjével összhangban 
– a pénztártagok részére vezet. A felhalmozási időszakban az egyéni számla 
tartalmazza a pénztártagok pénztárral szemben fennálló, elismert követe-
lését. Az egyéni számlán nyilvántartott követelést tekintve figyelembe kell 
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venni, hogy a pénztár a bevételeiből köteles fedezeti, működési és likvidi-
tási tartalékot képezni, azonban a nyugdíjszolgáltatás alapjául kizárólag a 
fedezeti tartalékon jóváírt összegek szolgálnak. 

a nyugdíjpénztárak pénztártagokkal szembeni tájékoztatási kötele-
zettségére vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az egyéni számla alakulására is. Ennek megfelelően a pénztárak 
kötelesek a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint 
annak tárgyév végi egyenlegéről számlaértesítőt küldeni a pénztártag ré-
szére évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év 
június 30-áig. Ezen jogszabályi kötelezésben foglalt – a pénztárak alapítása 
óta változatlan – határidő a 2010. évtől kezdődően február 28-ra módosul. 
A jogszabályi változás feltehetőleg a tagság pozitív reakcióját eredménye-
zi majd, hiszen a vonatkozási időszak és a tájékoztatási időpont közelítése 
miatt az információ aktuálisabb, ezáltal értékesebb lehet a tagok számára. 
A pénztártagot az egyéni számla állásáról – kérésére – az alapszabály sze-
rinti eljárásrendnek megfelelően év közben is tájékoztatni kell. Ily módon 
a számlaértesítőnek nemcsak éves viszonylatban, hanem bármely tetszőle-
ges időintervallumra vonatkozóan értelmezhetőnek kell lennie. A pénztá-
rak gyakorlatában az eseti számlaértesítő igénylése jellemzően a pénztár-
tagsághoz kapcsolódó speciális esetekben (pl. átlépés, elhalálozás, szolgál-
tatás, kilépés, panasz) fordul elő. 

az egyéni számlaértesítő – a záradékolt belépési nyilatkozat és a tag-
sági okirat mellett – a pénztár és a tag közötti kapcsolat legfontosabb doku-
mentuma, egy olyan információs eszköz és okiratként funkcionáló hiteles 
igazolás, mely egységes rendszerben tartalmazza a tagsági jogviszonyból 
következő legfontosabb adatokat és tudnivalókat. A számlaértesítő rész-
letes tartalmát a pénztárak alapításától kezdve törvényi előírások rögzítik, 
ezen egységes és minimális tartalmi-formai követelményektől eltérni nem 
lehet. Ezenfelül a pénztárak természetesen alkalmazhatnak olyan egyéni in-
formációközlési megoldásokat, melyeket hasznosnak ítélnek meg a tagok 
tájékoztatása szempontjából. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
– a pénztárak kommunikációs tevékenységét segítendő (a kötelező törvé-
nyi elemek mellett) – időről időre ajánlásokat is megfogalmaz a számlaér-
tesítőkkel kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan. Az ajánlásban foglalt el-
várások követése az ügyfelek és a pénztárak alapvető érdekeit szolgálja. Az 
egyes szervezetek szakmai munkájának értékelésekor a Felügyelet kiemel-
ten kezeli a tájékoztatás minőségét, amelynek egyik legfontosabb ismérve 
a számlaértesítő tartalmával kapcsolatos pénztári gyakorlat ellenőrzése. 

az egyéni számlaértesítő törvényben rögzített, kötelező tartalmi ele-
mei lényegében a tagsági jogviszonyból származó alapinformációkat tar-
talmazzák, melyek a következő főbb csoportokban foglalhatók össze:
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•	 a	pénztár azonosítására szolgáló adatok (név, cím, telefonszám, ügy-
félszolgálat, fax, e-mail, bankszámlaszám, adószám, bélyegző, cégsze-
rű aláírás)

•	 a	tag azonosítására szolgáló adatok (név, cím, levelezési cím, születés 
helye és ideje, anyja neve, munkáltató megnevezése, adó- és társada-
lombiztosítási azonosító jel)

•	 a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatok (a jogviszony kezdete, átlé-
pés esetén az átadó pénztár megnevezése és az átlépés időpontja)

•	 a	 felhalmozási számla összesített forgalmi adatai, nyitó egyenleg, 
tárgyidőszaki forgalom, záró egyenleg megbontásban (a forgalmi 
adatok jogcímeit aszerint kell rendezni, hogy a tárgyidőszakban az 
egyéni számlán eszközölt terhelések és jóváírások, valamint a tőke- és 
hozam jellegű változások külön-külön is nyomon követhetők legye-
nek)

•	 a tagi követelés záró piaci értéke
•	 egyéb tájékoztató adatok (tárgyidőszaki hozamráta, a választott vagy 

besorolt befektetési portfólió megnevezése, egységes tagdíj összege, 
tartalékmegosztási arányok, hátralékkal kapcsolatos információk)

A számlaértesítővel szemben támasztott általános elvárások:
•	 tartalmi	pontosság,	időbeni	megfelelés,	hibátlanság
•	 teljeskörűség,	ellenőrizhetőség
•	 áttekinthetőség,	érthetőség,	világosság
•	 egységesség,	folytonosság,	összehasonlíthatóság
•	 strukturális	módosítás	esetén	a	változások	bemutatása

bár a legtöbb pénztár saját szerkesztésű hírlevélen, internetes honla-
pon, illetve személyes ügyfélszolgálaton keresztül aktív kapcsolatban áll a 
tagsággal, mégis általános gyakorlat, hogy a számlaértesítőt a kötelező 
információtartalmon felül más közérdekű tájékoztatókkal, aktualitások-
kal bővítik ki. Az éleződő versenyhelyzetben a valamennyi pénztártaghoz 
eljutó számlaértesítő ezért kézenfekvő módon gyakran direkt-marketing 
célokat is szolgál. Mindamellett a számlakivonat a meglévő tagsággal ki-
alakított kapcsolat- és bizalomépítés egyik fontos eszközeként is felfogható, 
mellyel a pénztárak legalább évi egyszeri alkalommal biztosan élnek. 

az elektronikus kapcsolattartási formák térnyerése mellett a számla-
értesítő az egyetlen olyan papíralapú adatszolgáltatás, amely éves gyakori-
sággal minden aktív pénztártaghoz eljut, beleértve a tagság azon rétegét is, 
akiknek egyébként nincs aktív kommunikációjuk a pénztárral. A pénztárak-
nak ezért érdekük, hogy tömör, lényegre törő és széles körű érdeklődésre 
számot tartó információkkal lássák el a számlakivonat erre a célra kihasznál-
ható felületét. Törekedni kell azonban arra, hogy a tájékoztatás elsősorban 
figyelemfelkeltő, a számszerű adatokat kiegészítő, illetve a fogalmakat tisz-
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tázó elemeket tartalmazzon, és ne menjen a közérthetőség, valamint az ál-
talános befogadókészség rovására. Hasznosnak bizonyulhat az is, ha a pénz-
tár a számlaértesítő szerkesztésekor felhasználja, illetve hasznosítja korábbi 
ügyfélszolgálati tapasztalatait, hiszen ezeket a tagság mérhető aktivitása 
alapján gyakran ismétlődő kérdésekként lehet definiálni. A számlakivonat 
ügyes tartalmi szerkesztésével ily módon számos problémamegelőzésre és 
ügyfélszolgálati roham kivédésére mód nyílhat. 

a számlakivonat kiegészítő információkkal történő ellátása külön je-
lentőséggel bír markáns jogszabályi változások idején, ilyen időszakokban 
ugyanis a pénztártagok olyan új, ismeretlen fogalmakkal találkozhatnak, 
melyek a nyugdíjpéntári terminológiát nem ismerő emberek számára ki-
egészítő magyarázat nélkül alig vagy egyáltalán nem értelmezhetőek. 

a pénztárak az utolsó három évben igen jelentős jogszabályi kihívá-
sokkal szembesültek, melyek egyenként is szokatlan nagyságrendű admi-
nisztrációs többletet eredményeztek. A magánpénztári tagdíjak bevallási-
befizetési rendszerének központosítása, a választható portfóliós befektetési 
rendszer-, valamint az elszámoló egységen alapuló nyilvántartás beveze-
tése mind-mind azt követelte a pénztáraktól, hogy a tagsággal folytatott 
kommunikációjában – és azon belül például az éves számlakivonaton – a 
rendszerszerű változásokhoz eseti jellegű útmutatót, eligazodási segédle-
tet nyújtson. 

 a számlaértesítő napjainkban kibővülhet a pénztár részéről tudato-
san felvállalt válságkommunikációs eszközökkel is, mely segíthet a mára 
gyakorlatilag mindennapi életünk részévé vált világgazdasági válság pénz-
tárakra kifejtett hatásainak megértésében. A bizalmi válság elkerülése cél-
jából a pénztáraknak jelenleg fontos érdekük, hogy széles körben erősítsék 
a rendszer fenntarthatóságára, a hosszú távú befektetési szemléletre, a 
kockázatok megértésére irányuló kommunikációt. Kiemelten fontos annak 
megértetése és elfogadtatása, hogy a nyugdíjpénztári rendszer szükség-
szerűségét és előnyeit válságkörnyezetben is alátámasztja az a tény, hogy 
vagyonának befektetése professzionális vagyonkezelői intézményeken 
keresztül, az egyedi kockázatok kiszűrésével, folyamatosan csökkenő költ-
ségterhelés mellett történik. Ezért a számlaértesítőnek évről évre köz-
vetített, állandó üzenete mindenképpen annak kell lenni, hogy az 
öngondoskodásra épülő, hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások ho-
zamának értékelése kizárólag nagyobb időtávban racionális. azaz egy 
több évtizedet felölelő befektetési forma csak abban az esetben érheti 
el optimális hozamát, ha sikereinek megítélése nem az egyéves telje-
sítményei alapján történik. e fontos üzenet közvetítésére törekszik a 
„honvéd” nyugdíjpénztár is.
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nyugdíjPénztári tagok 
PénztárVáltásait 
beFolyásolÓ tényezŐk, 
Mi VárhatÓ 2009-ben 
a VálaszthatÓ 
PortFÓliÓs rendszer 
beVezetését kÖVetŐen

Ludvai Judit 
Aegon Pénztárszolgáltató Zrt., vezérigazgató

a magánpénztárak megalakulása után tíz évvel látványos növekedést 
ma már csupán akvizíciókkal, illetve az egyéni átléptetésekkel lehet elérni a 
piacon. Az utóbbi években egyre több magán-nyugdíjpénztári tag döntött 
a pénztárváltás mellett egy szebb nyugdíjas jövő reményében.

Milyen tényezők ösztönzik pénztárváltásra a nyugdíjpénztár tagokat?
döntésükben számos tényező játszik szerepet. Elsődleges a tagtobor-

zásra szakosodott tanácsadók meggyőző ereje, de a pénztárak által kínált 
szolgáltatások színvonala, a korábbi befektetési teljesítmény, a levont mű-
ködési költségek és nem utolsósorban az értékes ajándékakciók is ösztö-
nözhetnek váltásra.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni pénztárváltás előtt? 
Mindenképpen javasoljuk az alapos tájékozódást, hiszen egy ilyen 

döntés jelentősen befolyásolhatja a nyugdíjas évek minőségét. Az egyik 
legfontosabb mérlegelési szempont, hogy mennyire biztonságos az adott 
pénztár	 (méret,	 tőkeerő,	nemzetközi	háttér)?	Érdemes	utánanézni	a	pénz-
tárak által levont működési költségeknek, mely eltérő lehet. A korábbi be-
fektetési teljesítmény ugyan nem jelent garanciát a jövőre nézve, mégis jel-
lemezheti a vagyonkezelőt. A törvény 2009-től arra kötelezi a pénztárakat, 
hogy egységesen 10 éves átlaghozamokat kommunikáljanak, így a hosz-
szú távú teljesítmények összehasonlíthatók. Járjunk utána annak is, hogy 
mennyire kényelmes és gyors az ügyintézés a választott pénztárban (van-e 
például online ügyintézési lehetőség). Szempont lehet az is, hogy mennyi-
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re	érthető	és	színvonalas	a	kommunikáció?	Ezekről	a	pénztárak	honlapján,	
illetve a www.pszaf.hu oldalon lehet tájékozódni. 

Várható-e változás a választott portfóliós rendszer bevezetését követően? 
elképzelhető, hogy az elszenvedett veszteségek a tagok egy részét 

pénztárváltásra vagy pénztáron belüli portfólióváltásra ösztönzik majd. 
Fontos azonban elmondani, hogy a válság – eltérő mértékben ugyan, de – 
minden pénztárat és minden befektetési instrumentumot egyaránt sújtott, 
így nincs 100%-os recept a jövőre nézve sem. Hangsúlyozzuk, hogy a váltás 
mindig önkéntes döntés kell legyen, hiszen ez az egyén életkorától és koc-
kázatviselési hajlandóságától függ. 

kevésbé veszélyes, ha egy másik pénztár hasonló összetételű port-
fólióját választják a tagok, mintha a különböző távra szóló befektetési 
stratégiával rendelkező portfóliók között váltanak, rossz időben (pl. akkor 
váltanak konzervatívabb befektetési portfólióra, amikor a magasabb rész-
vényarányú portfóliójuk árfolyama mélyponton van, és ezzel realizálják a 
veszteséget). Fontos, hogy figyelembe vegyék, hogy hány évük van hát-
ra a nyugdíjig és annak megfelelően válasszanak a Pénztárak által kínált 
3 portfólió közül. A Növekedési portfólió minden pénztárnál a hosszú távú 
érdekeket szolgálja, míg a kevésbé kockázatos Klasszikus azokét, akiknek 
már csak pár évük van a nyugdíjig.
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kÖltségszerkezet, 
díjterhelés

Bedő Tibor 
Stabilitás Pénztárszövetség, befektetési szakértő

a magyar nyugdíjpénztárak költségszerkezetét tekintve két költség-
csoportot különböztetünk meg. Az első csoportba tartoznak a nyugdíj-
pénztári befektetésekkel kapcsolatban felmerült költségfajták, úgymint a 
portfóliókezelési díjak, a letétkezelési, továbbá a befektetési szolgáltatási 
tevékenységgel összefüggésben felmerült díjak. A második csoportot a 
nyugdíjpénztárak működtetésével kapcsolatban felmerült költségek alkot-
ják, ezek elsősorban a pénztári adminisztráció kialakításával, folyamatos mű-
ködtetésével kapcsolatban merülnek fel, de idetartoznak a tagszervezéssel, 
marketinggel és jogi tevékenységgel összefüggésben felmerült díjak is.

a befektetési tevékenységgel felmerült díjak változó költségek, azok 
vagyonarányosan merülnek fel, míg a működéssel kapcsolatos díjak általá-
nos költségeknek számítanak. Mind a két kategórián belül vannak azonban 
olyan költségelemek, amelyek ellentmondani látszanak az előbbi egyszerű 
kategorizálásnak. A befektetésekkel kapcsolatban felmerült egyéb költ-
ségek (pl. számlavezetési díjak, értéktári szolgáltatások) ugyanis általában 
nem a vagyon arányában, hanem szerződésekben előre rögzített árakon 
kerülnek elszámolásra, de a működési költségek között is találunk olyan té-
telt, ami vagyonarányosan (pl. felügyeleti díj) merül fel. 

a pénztárak bevételeiket (tagdíjak, tagdíj-kiegészítések, támogatások) 
három alap között osztják fel. A három alap a tagok által igénybe vett szol-
gáltatások finanszírozására szolgáló fedezeti alap (egyéni számlák összessé-
ge, a jövendő nyugdíjak fedezete), a működési költségeket fedező működé-
si alap és fizetőképességet biztosító – a másik két alap általános tartaléka-
ként szolgáló – likviditási alap. 

a pénztár működtetésével kapcsolatos költségek forrása a működési 
alap. A befektetésekkel kapcsolatos költségeket annak az alapnak a terhére 
kell elszámolni, amellyel kapcsolatos felmerültek. Mivel a vagyon az egyéni 
számlákon halmozódik fel, így ezek a költségek többnyire a fedezeti alappal 
szemben kerülnek elszámolásra. A befektetésekkel kapcsolatos egyéb költ-

…Ki tudja, mi lesz a pén-
zünkkel	 évtizedek	 múlva?	
Megérem-e	a	nyugdíjat?
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ségek, melyek nem vagyonarányosak, a működési alapot terhelik. A pénz-
tártagok tagdíjbevételeiből levonásra kerülnek (jogszabály, illetve a pénztár 
alapszabályában rögzített mértékben) a működési célú bevételek, a pénztá-
ri befizetések előző, levonásokkal csökkentett hányada kerül a tagok egyéni 
számláján jóváírásra. A működési célú kiadásokra fordítható nem vagyon-
arányos díjaknak tehát korlátot szab a tagdíjakból működési célra levont, a 
működési alapban jóváírt bevétel összege. A nyugdíjpénztárak ilyen jogcí-
men további befizetést a pénztártag számára nem írhatnak elő. A további, 
vagyonarányosan meghatározott díjak, elsősorban a Portfóliókezelési, letét-
kezelési szolgáltatásokért fizetett díjak a fedezeti tartalék terhére kerülnek 
elszámolásra, azaz a tagok egyéni számláit terheli, vagyis a működési célra 
a pénztártagtól a tagdíj előre meghatározott százalékában levont összegen 
túl kerül költségként elszámolásra. A pénztártagot terhelő tényleges költ-
ség tehát két elemből áll, egyrészt a tagdíjat terhelő működési célú levonás 
(működési alapban kerül jóváírásra) és az egyéni számláit ezen felül terhelő 
vagyonarányos befektetési költségek.

a nyugdíjpénztári működés első éveiben a működési és likviditási 
célú tagdíjlevonás az összköltségen belül magas hányadot tesz ki, míg a 
befektetésekkel kapcsolatos díjak aránya csekélyebb. Napjainkra az előbbi 
költségek fix jellegükből adódóan nem, vagy alacsony ütemben nőhetnek, 
ezzel szemben a pénztári vagyon dinamikus növekedésével a befektetési 
tevékenységhez kapcsolódó díjak ezzel egyenes arányban nőnek, és hosszú 
távon már ezek válhatnak meghatározóvá az összköltségen belül.

a nyugdíjpénztárak működési hátterét biztosító jogszabályok vo-
natkozó rendelkezéseivel a jogalkotó a felmerült költségek, azok maxi-
mális mértéke tekintetében több kontrollt is alkalmaz. Ezek például a 
nyugdíjpénztárak esetében meghatározzák a tagdíjakat terhelő műkö-
dési célú levonások maximális mértékét vagy a nyugdíjpénztárak által 
igénybe vett portfóliókezelési szolgáltatások maximális díját is. De az 
általános, adminisztratív költségek optimalizálását szolgálta például a 
magánnyugdíjpénztáraknál a központi bevallási és beszedési rendszer be-
vezetése is. 
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Magánnyugdíjpénztárak költségszerkezete, 
díjterhelése
Stabilitás-költségek, 2007–2008 (ezer forint)

stabilitás 
magánnyugdíj 2007. év 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008. év

1. befektetésekkel 
kapcsolatos költségek 
(1.1. és 1.2. a fedezeti 
tartalékot terheli)

14 495 951 3 869 875 3 350 832 3 638 150 3 344 707 14 203 564

1.1. Portfóliókezelési díj 11 212 666 3 146 488 3 045 420 3 154 440 2 864 798 12 211 146

1.2. Letétkezelési díj 664 473 187 774 180 447 195 358 226 632 790 211

1.3. Egyéb 
befektetésekkel 
kapcsolatos költség

2 618 812 535 613 124 965 288 352 253 277 1 202 207

2. Működéssel 
kapcsolatos költségek 
(2.1.–2.6-ig a működési 
tartalékot terheli)

13 200 320 3 488 982 3 493 565 4 934 935 4 886 699 16 804 181

2.1. Anyagköltség 46 504 10 994 9 117 15 976 10 615 46 702

2.2. Pénztári 
alkalmazottak 
munkabére és közterhei

1 637 445 380 207 425 526 427 138 591 897 1 824 768

2.3. Pénztári 
tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

120 390 32 290 32 210 30 280 29 881 124 661

2.4. Tagszervezéssel 
kapcsolatos költségek 1 011 001 407 598 348 608 613 698 592 575 1 962 479

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat 
ellátó szervezetnek 
fizetett díjak

7 376 181 2 014 719 1 900 718 2 846 231 2 489 322 9 250 990

2.6. Marketing-, 
hirdetés-, propaganda- 
és reklámköltség

240 451 18 306 52 492 144 148 152 104 367 050

2.7. Felügyeleti díj 340 170 138 768 58 799 66 317 100 672 364 556

2.8. Garanciadíj 659 227 187 435 237 502 331 110 327 317 1 083 364

2.9. Egyéb működési 
költségek 1 768 951 298 665 428 593 460 037 592 316 1 779 611

3. Összes költség 27 696 271 7 358 857 6 844 397 8 573 085 8 231 406 31 007 745

Forrás: Stabilitás

a 2008. és ezt megelőzően a 2007. év nagy „kihívásai” közé tartozott, 
hogy a magánnyugdíjpénztárak működési hátterének változásával – vá-
lasztható portfóliós rendszer bevezetése, elszámoló egységes nyilvántartás 
kialakítása – jelentősebb infrastukturális beruházásokra, ezzel együtt jelen-
tősebb működési célú kiadásokra volt szükség. A befektetésekhez kapcso-
lódó költségek, a vagyon változásával egyenes arányban (2008. évi befek-
tetési teljesítmény) kismértékben csökkenhettek. Ez mellett kiemelkedően 
emelkedtek a tagszervezéssel és marketinggel kapcsolatban felmerült költ-
ségek.
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stabilitás Összesen (ezer forint) 2007. 2008. 2008.–2007. 2008/2007.
1. befektetések költségei 14 495 951 14 203 564 -292 387 -2,02%

1.1. Portfóliókezelési díj 11 212 666 12 211 146 998 480 8,90%

1.2. Letétkezelési díj 664 473 790 211 125 738 18,92%

1.3. Egyéb befektetésekkel kapcsolatos 
költség 2 618 812 1 202 207 –1 416 605 –54,09%

2. Működéssel kapcsolatos költségek 13 200 320 16 804 181 3 603 861 27,30%

2.1. Anyagköltség 46 504 46 702 198 0,43%

2.2. Alkalmazottak munkabére 
és közterhei 1 637 445 1 824 768 187 323 11,44%

2.3. Tisztségviselők tiszteletdíja 
és közterhei 120 390 124 661 4 271 3,55%

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek 1 011 001 1 962 479 951 478 94,11%

2.5. Adminisztrációs és nyilvántartási 
feladatokat ellátó szervezetnek fizetett 
díjak

7 376 181 9 250 990 1 874 809 25,42%

2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda-, 
reklámköltség 240 451 367 050 126 599 52,65%

2.7. Felügyeleti díj 340 170 364 556 24 386 7,17%

2.8. Garanciadíj 659 227 1 083 364 424 137 64,34%

2.9. Egyéb működési költségek 1 768 951 1 779 611 10 660 0,60%

3. Összes költség 27 696 271 31 007 745 3 311 474 11,96%

Forrás: Stabilitás

az összköltség az elmúlt évben 3,3 Mrd forinttal, 11,96%-kal 31 Mrd 
forintra nőtt. Az összköltségen belül a befektetésekkel kapcsolatos költ-
ségek aránya 52,2%-ról 45,8%-ra csökkent, amely ellentmondani látszik a 
költségek hosszú távú megoszlásával kapcsolatban tett megállapításoknak. 
A 2008. év a költségek tekintetében is kivételes év volt, két okból. A befek-
tetett eszközök átértékelődésének, a rossz teljesítményeknek a hatására a 
pénztári vagyon csökkent, amelynek következtében kismértékben csök-
kentek a portfóliókezelési díjak, másrészről a működési kiadások összege a 
már ismertetett okokból növekedett. A működési kiadások 3,6 Mrd forintos 
növekedéséből a legjelentősebb elemek az adminisztrációs, nyilvántartási 
feladatok ellátásával, illetve tagszervezéssel, marketinggel kapcsolatos ki-
adások voltak.

a befektetésekkel és a működéssel kapcsolatos költségek megoszlása 
a működési háttér alapján eltérő képet mutat. Általánosan az összköltségen 
belül a magán-nyugdíjpénztári rendszer indulását követő tizedik évben is 
a működéssel kapcsolatos költségelemek dominálnak. A független pénz-
tárak esetében a befektetésekkel összefüggésben felmerült költségek az 
összköltség egyharmadát, míg az ágazati, munkahelyi pénztáraknál csak 
egynegyedét teszik ki. Az összköltségek szintjének alakulását befolyásolja 
a taglétszám, a koncentráció mértéke, az adott pénztár méretéből adódóan 
elérhető mérethatékonyság.
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Forrás: Stabilitás

Stabilitás-költségek működési háttér alapján, 2007–2008.

stabilitás bank, biztosító ágazati, Munkahelyi Független
(ezer forint) 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008.
1. Befektetések költségei 14 035 570 13 661 967 173 863 204 161 286 518 337 436

1.1. Portfóliókezelési díj 10 829 692 11 753 588 125 793 155 465 257 181 302 093

1.2. Letétkezelési díj 596 158 714 410 41 641 45 261 26 674 30 540

1.3. Egyéb befektetésekkel 
kapcsolatos költség

2 609 720 1 193 969 6 429 3 435 2 663 4 803

2. Működéssel kapcsolatos 
költségek 12 340 846 15 557 998 424 375 634 349 435 099 611 834

2.1. Anyagköltség 35 654 37 048 9 337 8 708 1 513 946

2.2. Pénztári alkalmazottak 
munkabére és közterhei

1 280 807 1 423 200 181 946 227 539 174 692 174 029

2.3. Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

54 706 52 998 48 170 52 865 17 514 18 798

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek

994 195 1 858 120 2 789 1 648 14 017 102 711

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak

7 267 903 9 109 783 30 694 31 538 77 584 109 669

2.6. Marketing-, hirdetés-, 
propaganda- és reklámköltség

200 500 304 997 11 383 11 846 28 568 50 207

2.7. Felügyeleti díj 311 023 312 923 12 541 31 707 16 606 19 926

2.8. Garanciadíj 617 538 985 792 12 278 54 113 29 411 43 459

2.9. Egyéb működési költségek 1 578 520 1 473 137 115 237 214 385 75 194 92 089

3. Összes költség 26 376 416 29 219 965 598 238 838 510 721 617 949 270

Forrás: Stabilitás
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stabilitás bank, biztosító ágazati, 
Munkahelyi Független

Változás (ezer forint,%) 2008/2007 2008/2007 2008/2007
1. Befektetésekkel 
kapcsolatos költségek –373 603 –2,66% 30 298 17,43% 50 918 17,77%

1.1. Portfóliókezelési díj 923 896 8,53% 29 672 23,59% 44 912 17,46%

1.2. Letétkezelési díj 118 252 19,84% 3 620 8,69% 3 866 14,49%

1.3. Egyéb befektetésekkel 
kapcsolatos költség

–1 415 751 –54,25% –2 994 –46,57% 2 140 80,36%

2. Működéssel kapcsolatos 
költségek 3 217 152 26,07% 209 974 49,48% 176 735 40,62%

2.1. Anyagköltség 1 394 3,91% –629 –6,74% –567 –37,48%

2.2. Pénztári alkalmazotti 
munkabér és közteher

142 393 11,12% 45 593 25,06% –663 –0,38%

2.3. Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

–1 708 –3,12% 4 695 9,75% 1 284 7,33%

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek

863 925 86,90% –1 141 –40,91% 88 694 632,76%

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak

1 841 880 25,34% 844 2,75% 32 085 41,36%

2.6. Marketing-, hirdetés-, 
propaganda-, reklámköltség

104 497 52,12% 463 4,07% 21 639 75,75%

2.7. Felügyeleti díj 1 900 0,61% 19 166 152,83% 3 320 19,99%

2.8. Garanciadíj 368 254 59,63% 41 835 340,73% 14 048 47,76%

2.9. Egyéb működési költségek –105 383 –6,68% 99 148 86,04% 16 895 22,47%

3. Összes költség 2 843 549 10,78% 240 272 40,16% 227 653 31,55%

Forrás: Stabilitás

a befektetési és működési kiadások szintje 2007. és 2008. évek között 
az ágazati, munkahelyi és független pénztáraknál emelkedett jelentősen. 
A befektetésekkel kapcsolatos kiadások értéke csak a pénzügyi csopor-
tokhoz tartozó pénztáraknál csökkent, mivel a befektetésekkel kapcso-
latos egyéb kiadásokra (tranzakciós díjak, számlavezetési költségek stb.) 
majdnem 1,5 Mrd forinttal kevesebbet fizettek a pénztárak. A portfólió-
kezelőknek és letétkezelőknek kifizetett díjak összértéke ugyanakkor nagy-
mértékben emelkedett. 

a működési kiadások, a részben már ismertetett okokból szintén je-
lentősen emelkedtek az elmúlt évben. Figyelemre méltó a tagszervezésre, 
marketingkiadásokra és az adminisztrációs feladatokat ellátó szervezetek-
nek kifizetett összegek nagyságrendi emelkedése. A munkáltatói, ágazati 
pénztárak sajátosságai miatt a költségeken belül természetesen a tagszer-
vezésre, marketingre fordított összegek mértéke nem nagy súlyú, de a múlt 
évben a pénztártagokért felerősödött versenyben ezek a kasszák is több 
forrást csoportosítottak át ilyen célra. Ezeknél a pénztáraknál a humán erő-
források, illetve egyéb kiadások mértéke nőtt számottevően a 2008. évben. 
A munkáltatók a pénztárak működését az eddigi években kiemelkedően 
támogatták, kérdés azonban, hogy a recesszió milyen hatást gyakorolhat az 
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ilyen típusú vállalati hozzájárulásokra, adományokra, kiadásokra. Az esetek 
zömében a munkáltatói támogatások „természetbeni” juttatások (pl. infra-
struktúra használata) nem is kerülnek kimutatásra a költségek között. 

Az egy pénztártagra jutó átlagos költség alakulása 

stabilitás Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 27 696 271 31 007 745 3 311 474 11,96%

Taglétszám 2 542 892 2 750 186 207 294 8,15%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 10,89 11,27 0,38 3,52%

Forrás: Stabilitás

az egy pénztártagra jutó általános költség a pénztár összes felmerült, 
és elszámolt működésre fordított kiadását viszonyítja az átlagos taglét-
számhoz. Azt mutatja meg, hogy egy főre milyen mértékű költség jut, és 
nem egyezik a tagdíjlevonást terhelő működési célú levonás összegszerű 
mértékével. 

az egy pénztártagra jutó átlagos összköltség 2008. évben kismér-
tékben emelkedett. A taglétszám növekedése nem tudott lépést tartani a 
megváltozott és bővült feladatok költségigényével. A költségtételek közül a 
működési, általános költségek, tehát nem a vagyonarányos költségek növe-
kedtek, így a kisebb taglétszámú pénztárak esetében az egy főre eső költ-
ség meredekebben emelkedett.

ennek megfelelően az átlag nagy eltéréseket takar a különböző hátte-
rű pénztárak esetében, az egy főre jutó költségek növekedése tekintetében 
a legnagyobb mértékű 36,3%-os emelkedést a munkahelyi, ágazati pénz-
tárak produkálták. Hasonló mértékű az egy főre jutó költségek növekedése 
a független pénztárak esetében, amelyek 2008. évben taglétszámuk egy 
részét is elveszítették, ezzel is tovább rontva átlagukat. A banki, biztosítói 
hátterű kasszák tagjaira jutó átlagköltség szerényen emelkedett, üzemmé-
retükből adódóan az összköltség széles tagi bázison lett elosztva. Az egy 
tagra jutó átlagos költség alapján legolcsóbbnak számító független pénztá-
rak (2007-ben 8,55 ezer forint) 2008. évre elveszítették előnyüket.

bank, biztosítÓ Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 26 376 416 29 219 965 2 843 549 10,78%

Taglétszám 2 405 552 2 614 201 208 649 8,67%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 10,96 11,18 0,21 1,94%

Munkahelyi, ágazati Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 598 238 838 510 240 272 40,16%

Taglétszám 52 980 54 480 1 500 2,83%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 11,29 15,39 4,10 36,30%
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Független Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 721 617 949 270 227 653 31,55%

Taglétszám 84 360 81 505 -2 855 -3,38%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 8,55 11,65 3,1 36,16%

Forrás: Stabilitás

Magánnyugdíjpénztárak díjterhelése 

a tagdíjbefizetéseket érintő (működési tartalékban jóváírt) levoná-
sok, valamint a pénztári vagyon befektetésével kapcsolatban felmerülő 
költségek (fedezeti tartalékot, a tagok egyéni számláit terhelő) összegének 
a pénztár vagyonához történő viszonyításával számítható a pénztári meg-
takarítások díjterhelése. A díjterhelési mutató célja, hogy a pénztártagokat 
terhelő működési célú levonásainak és a befektetési költségek mértékét a 
pénztár vagyonára vetítve, egy számba kifejezve mutassa meg. A díjterhe-
lési mutató szintén nem egyezhet meg a tagdíjlevonások működési célú 
részével, mivel más a vetítési alap, az első esetben a tagdíjbefizetés, a má-
sodik esetben a pénztár vagyona.

2008. évi díjterhelési mutatók stabilitás bank, biztosító ágazati, 
Munkahelyi Független

2008.Q1. 0,42% 0,43% 0,22% 0,29%

2008.Q2. 0,41% 0,42% 0,24% 0,35%

2008.Q3. 0,40% 0,40% 0,27% 0,38%

2008.Q4. 0,46% 0,46% 0,35% 0,46%

teljes díjterhelés 1,68% 1,72% 1,08% 1,48%

Forrás: Stabilitás

 Forrás: Stabilitás
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a mutatót fel lehet osztani működési és befektetési díjterhelésre, ame-
lyek arányai, egymáshoz történő változásuk dinamikája is fontos jelzőszám 
lehet. A magánnyugdíjpénztárak múltbeli díjterhelésében a jelentősebb 
hányadot a tagdíjakat terhelő levonások, tehát a működési díjterhelés rész 
tette ki. A taglétszám dinamikus bővülésével a tagdíjakat terhelő levonások 
is mérséklődnek – mivel nagyobb létszámra jut ugyanaz a költségtömeg –, 
aminek következtében a működési díjterhelés részaránya fokozatosan csök-
ken. A pénztári vagyon növekedésének függvényében – a vagyonkezelési 
díj mértéke válik a díjterhelésen belül meghatározóvá.

a 2008. évben az átlagos díjterhelés mértéke (STABILITÁS) évi 1,68% 
volt. A bank és biztosítói hátterű kasszák esetében a legnagyobb az átlagos 
díjterhelés mértéke. Azoktól lényegesen kisebb díjterhelés mellett működ-
nek a független pénztárak, és a legkedvezőbb kondíciókat a munkáltatói, 
ágazati pénztárak biztosítják tagjaiknak. A munkáltatói, ágazati pénztárak 
esetében a díjterhelési mutató kitűnően reprezentálja, hogy a munkáltatók 
által átvállalt működési költségek milyen mértékben befolyásolhatják az át-
lagos díjterhelést.

 Forrás: Stabilitás

az elmúlt évben a magánnyugdíjpénztárak díjterhelési mutatói-
nak értékét befolyásolták a rossz pénztári teljesítmények, mivel ennek 
következtében a pénztári vagyon 2007. és 2008. évek közötti időszakban 
csökkent. Ez mellett növekedtek a működéssel összefüggő – tehát nem 
vagyonarányos – kiadások, a működési célra jóváírt bevételek 14 Mrd fo-
rintról 22%-kal 17,1 Mrd forintra emelkedtek, továbbá 5%-kal növekedtek 
a vagyonarányos, portfóliókezelési és letétkezelési költségek is. Mindez azt 
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eredményezi, hogy növekvő költségeket kisebb vagyonra kell vetíteni, a 
mutató értéke nő. 

a befektetési és működési díjterhelés aránya a működési háttér alap-
ján nagyon eltérő. Általánosságban a működési díjterhelés aránya nagy-
mértékben meghaladja a befektetési díjterhelés arányát. Ezt a fentiekben 
már kifejtett folyamat okozza, azaz nem vagyonarányosan kalkulált ráadá-
sul növekedő, „azonosított, működési célra jóváírt bevételeket” viszonyítunk 
egy csökkenő vagyontömeghez. A befektetési díjterhelés mértéke a mun-
káltatói és független pénztárak esetében jelentősen alacsonyabb, amely-
nek magyarázata a portfóliókezelési díjak eltérő mértékében keresendő, 
azaz ezek a pénztárak alacsonyabb díj mellett tudtak portfóliókezelési és 
letétkezelési szolgáltatásokat igénybe venni az elmúlt évben.

Önkéntes nyugdíjpénztárak költségszerkezete, 
díjterhelése
Stabilitás-költségek 2007–2008. (ezer forint)

stabilitás önkéntes 
nyugdíj 2007. év 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008. év

1. Befektetésekkel kapcsolatos 
költségek 4 104 131 1 050 240 963 939 1 070 243 968 492 4 052 914

1.1. Portfóliókezelési díj 3 612 118 889 604 848 733 915 933 841 029 3 495 299

1.2. Letétkezelési díj 333 826 85 677 80 437 81 367 72 592 320 073

1.3. Egyéb befektetésekkel 
kapcsolatos költség

158 187 74 959 34 769 72 943 54 871 237 542

2. Működéssel kapcsolatos 
költségek 4 835 588 1 123 667 1 157 696 1 180 817 1 814 976 5 277 157

2.1. Anyagköltség 57 783 18 807 12 151 15 779 12 445 59 182

2.2. Pénztári alkalmazottak 
munkabére és közterhei

1 084 137 247 473 311 963 262 879 403 786 1 226 101

2.3. Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

224 690 52 109 56 960 54 610 58 398 222 078

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek

258 839 56 934 87 929 101 183 228 271 474 317

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak

1 309 817 324 901 305 918 402 679 505 434 1 538 932

2.6. Marketing-, hirdetés-, 
propaganda- és reklámköltség

88 085 17 075 29 901 18 911 25 587 91 474

2.7. Felügyeleti díj 171 077 40 967 38 743 41 606 40 283 161 599

2.9. Egyéb működési költségek 1 641 160 365 401 314 131 283 170 540 772 1 503 474

3. Összes költség 8 939 719 2 173 907 2 121 635 2 251 060 2 783 468 9 330 071

Forrás: Stabilitás
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stabilitás Összesen (ezer forint) 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
1. befektetések költségei 4 104 131 4 052 914 -51 217 -1,25%

1.1. Portfóliókezelési díj 3 612 118 3 495 299 -116 819 -3,23%

1.2. Letétkezelési díj 333 826 320 073 -13 753 -4,12%

1.3. Egyéb befektetésekkel kapcsolatos 
költség 158 187 237 542 79 355 50,17%

2. Működéssel kapcsolatos költségek 4 835 588 5 277 157 441 569 9,13%

2.1. Anyagköltség 57 783 59 182 1 399 2,42%

2.2. Alkalmazottak munkabére 
és közterhei 1 084 137 1 226 101 141 964 13,09%

2.3. Tisztségviselők tiszteletdíja 
és közterhei 224 690 222 078 -2 612 -1,16%

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek 258 839 474 317 215 478 83,25%

2.5. Adminisztrációs és nyilvántartási 
feladatokat ellátó szervezetnek fizetett 
díjak

1 309 817 1 538 932 229 115 17,49%

2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda-, 
reklámköltség 88 085 91 474 3 389 3,85%

2.7. Felügyeleti díj 171 077 161 599 -9 478 -5,54%

2.9. Egyéb működési költségek 1 641 160 1 503 474 -137 686 -8,39%

3. Összes költség 8 939 719 9 330 071 390 352 4,37%

a múlt évben a pénztárak költségei az infláció mértékéhez viszonyít-
va nőttek. Az összköltség 400 millió forinttal, kicsivel több, mint 4%-kal 9,3 
Mrd forintra emelkedett. Miközben a befektetésekhez kapcsolódó költ-
ségek csökkentek, úgy az általános költségek növekedtek, ezzel az össz-
költségen belül a befektetésekkel kapcsolatos költségek aránya 45,9%-ról 
43,4%-ra csökkent. A rossz teljesítmények, illetve a pénztártagoknak szol-
gáltatási célból, továbbá a 10 éves várakozási időszakot követő nem szol-
gáltatási jellegű kifizetések hatására a pénztári vagyon csökkent, amellyel 
egyenes arányban csökkentek a portfóliókezelési díjak. A működési kiadá-
sok 440 millió forintos növekedéséből a legjelentősebb elemek a munka-
bérek, az adminisztrációs, nyilvántartási feladatok, és nem utolsósorban a 
legnagyobb emelkedést produkáló, tagszervezéssel kapcsolatos kiadás vol-
tak. A tagszervezésre fordított kiadások az egyre élesedő verseny hatására a 
legnagyobb mértékben növekvő költségelemek.
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Stabilitás-költségek működési háttér alapján, 2007–2008 (ezer forint)

stabilitás bank, biztosító ágazati, Munkahelyi Független
2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008.

1. Befektetések költségei 3 468 977 3 430 981 382 577 416 050 201 587 194 973

1.1. Portfóliókezelési díj 3 147 341 3 067 594 238 575 246 322 175 212 170 473

1.2. Letétkezelési díj 199 324 190 773 108 450 105 586 26 052 23 714

1.3. Egyéb befektetésekkel 
kapcsolatos költség

122 312 172 614 35 552 64 142 323 786

2. Működéssel kapcsolatos 
költségek 3 363 514 3 629 223 1 037 780 1 179 166 434 294 468 768

2.1. Anyagköltség 29 981 28 001 22 574 25 467 5 228 5 714

2.2. Pénztári alkalmazottak 
munkabére és közterhei

472 079 568 822 428 071 477 824 183 987 179 455

2.3. Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

40 605 34 681 140 761 138 126 43 324 49 271

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek

248 522 457 542 1 916 2 846 8 401 13 929

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak

1 191 160 1 399 032 43 290 45 466 75 367 94 434

2.6. Marketing-, hirdetés-, 
propaganda- és reklámköltség

49 514 45 814 16 556 17 079 22 015 28 581

2.7. Felügyeleti díj 114 389 114 036 46 257 40 442 10 431 7 121

2.9. Egyéb működési költségek 1 217 264 981 295 338 355 431 916 85 541 90 263

3. Összes költség 6 832 491 7 060 204 1 420 357 1 595 216 635 881 663 741

Forrás: Stabilitás

a befektetésekkel és a működéssel kapcsolatos költségek megoszlá-
sa működési háttér alapján az átlaghoz képest nagymértékben eltérő képet 
mutat. A bank és biztosítói hátterű pénztáraknál a felmerült költségek kö-
rülbelül fele-fele arányban oszlottak meg. A többi pénztárnál a költségek 
jelentős hányada a működéssel kapcsolatban merült fel, míg az összkölt-
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ségnek csak 25–30%-át teszi ki a befektetési tevékenységgel összefüggő 
költség.

stabilitás bank, biztosító ágazati, Munkahelyi Független
Változás (ezer forint,%) 2008/2007. 2008/2007. 2008/2007.
1. Befektetésekkel kapcsolatos 
költségek –37 996 –1,10% 33 473 8,75% –6 614 –3,28%

1.1. Portfóliókezelési díj –79 747 –2,53% 7 747 3,25% –4 739 –2,70%

1.2. Letétkezelési díj –8 551 –4,29% –2 864 –2,64% –2 338 –8,97%

1.3. Egyéb befektetésekkel 
kapcsolatos költség

50 302 41,13% 28 590 80,42% 463 143,34%

2. Működéssel kapcsolatos 
költségek 265 709 7,90% 141 386 13,62% 34 474 7,94%

2.1. Anyagköltség –1 980 –6,60% 2 893 12,82% 486 9,30%

2.2. Pénztári alkalmazotti munkabér 
és közteher

96 743 20,49% 49 753 11,62% –4 532 –2,46%

2.3. Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja és közterhei

–5 924 –14,59% –2 635 –1,87% 5 947 13,73%

2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos 
költségek

209 020 84,11% 930 48,54% 5 528 65,80%

2.5. Adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak

207 872 17,45% 2 176 5,03% 19 067 25,30%

2.6. Marketing-, hirdetés-, 
propaganda-, reklámköltség

–3 700 –7,47% 523 3,16% 6 566 29,83%

2.7. Felügyeleti díj –353 –0,31% –5 815 –12,57% –3 310 –31,73%

2.9. Egyéb működési költségek –235 969 –19,39% 93 561 27,65% 4 722 5,52%

3. Összes költség 227 713 3,33% 174 859 12,31% 27 860 4,38%

Forrás: Stabilitás

a befektetési és működési kiadások szintje 2007. és 2008. évek között 
az ágazati, munkahelyi pénztáraknál emelkedett jelentősen. A befekteté-
sekkel kapcsolatos kiadások értéke a független és a pénzügyi csoportokhoz 
tartozó pénztáraknál csökkent, miközben annak belső szerkezete jelentő-
sen változott, a portfóliókezelési és letétkezelési díjak összértéke csökkent, 
míg a befektetésekkel kapcsolatos egyéb kiadások (tranzakciós díjak, szám-
lavezetési költségek stb.) nőttek. 

Az egy pénztártagra jutó átlagos költség alakulása 

stabilitás Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 8 939 719 9 330 071 390 352 4,37%

Taglétszám 1 168 403 1 239 439 71 036 6,08%

1 tagra jutó átlagos költség (ezer forint) 7,65 7,53 –0,12 –1,62%

Forrás: Stabilitás

az egy pénztártagra jutó átlagos összköltség 2008. évben kismérték-
ben csökkent. A taglétszám nagyobb mértékben bővült, tehát a kevésbé 
bővülő összköltség természetesen az egy tagra jutó költségek csökkené-
sét eredményezte. A költségtételek közül a működési, általános költségek 
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emelkedtek, azon belül is a munkabérek, kiemelkedő mértékben a tagszer-
vezéssel és adminisztrációval összefüggő kiadások.

az átlag az önkéntes nyugdíjpénztáraknál is nagy eltéréseket takar a 
különböző hátterű pénztárak esetében. Az egy főre jutó költségek növeke-
dése tekintetében a legnagyobb mértékű 14,63%-os emelkedést a munka-
helyi, ágazati pénztárak tudhatják magukénak. Az egy főre jutó költségek 
növekedése jóval alacsonyabb a független pénztárak esetében, amelyek 
ráadásul a munkahelyi, ágazati kasszáknál nagyobb arányú taglétszám-
csökkenést szenvedtek el. A banki, biztosítói hátterű kasszák tagjaira jutó 
átlagköltség több mint 4%-kal csökkent, az üzemméretükből adódó költ-
ségelőnyöket a taglétszám nagyarányú növekedésével még inkább ki tud-
ták használni. 

bank, biztosítÓ Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 6 832 491 7 060 204 227 713 3,33%

Taglétszám 951 005 1 027 196 76 191 8,01%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 7,18 6,87 –0,31 –4,33%

Munkahelyi, ágazati Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 1 420 357 1 595 216 174 859 12,31%

Taglétszám 155 151 152 016 –3 135 –2,02%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 9,15 10,49 1,34 14,63%

Független Összesen 2007. 2008. 2008–2007. 2008/2007.
Összes költség (ezer forint) 635 881 663 741 27 860 4,38%

Taglétszám 62 247 60 227 –2 020 –3,25%

1 tagra jutó átlagos költség 
(ezer forint) 10,22 11,02 0,81 7,88%

Forrás: Stabilitás

Önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelése
2008. évi díjterhelési mutatók

stabilitás bank, biztosító ágazati, 
Munkahelyi Független

2008.Q1. 0,34% 0,41% 0,27% 0,17%

2008.Q2. 0,32% 0,37% 0,24% 0,21%

2008.Q3. 0,37% 0,45% 0,23% 0,19%

2008.Q4. 0,32% 0,36% 0,26% 0,22%

teljes díjterhelés 1,35% 1,59% 1,01% 0,78%

Forrás: Stabilitás

a 2008. évben az éves átlagos díjterhelés mértéke (STABILITÁS) évi 
1,35% volt. A bank és biztosítói hátterű kasszák esetében a legnagyobb az 
átlagos díjterhelés mértéke. Azoktól lényegesen kisebb díjterhelés mellett 
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működnek a munkáltatói, ágazati pénztárak, és a legkedvezőbb kondíció-
kat a független pénztárak biztosítják tagjaiknak. Az önkéntes pénztárak 
jelentősen többet költöttek 2008. évben tagszervezésre és marketingre. 
A működési, általános költségek nőttek, ami komoly nyomás alá helyezte a 
díjterhelési mutatókat. A munkahelyi, ágazati pénztárak továbbra is jelen-
tős munkaadói hozzájárulás mellett finanszírozzák működésüket, ami jelen-
tős költségelőny a bank, biztosító hátterű kasszákkal szemben. A működési 
célú támogatások szerepe olyannyira jelentős, hogy a munkáltatói hátterű 
pénztárak esetében nem ritka, hogy a működési bevételek nagy részét a 
munkáltatók biztosították. A független pénztárak díjterhelése majd a fele 
az átlagnak. A díjterhelési mutatójuk jó értéke elsősorban annak köszönhe-
tő, hogy a díjterhelésén belül a vagyonarányos befektetési költségeket ala-
csonyan tudták tartani.

az elmúlt évben az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelési mutatóit 
befolyásolta a pénztári vagyon 2007. és 2008. évek közötti időszakban csök-
kenése, a szolgáltatási kiadások, továbbá az, hogy a 10 éves várakozási idő-
szakok leteltével a pénztártagok kifizetései értéke az előző évekhez képest 
megnövekedett. A költségek mérsékelten, körülbelül az infláció mértékével 
megegyezően növekedtek, így a növekvő költségeket kisebb vagyonra kel-
lett vetíteni, a mutató értéke romlott. 
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Forrás: Stabilitás

a befektetési és működési díjterhelés aránya a működési háttér alap-
ján nagyon eltérő. A működési díjterhelés aránya csak kismértékben ha-
ladja meg a befektetési díjterhelés arányát. Ezt a fentiekben már kifejtett 
folyamat okozza, azaz nem vagyonarányosan kalkulált ráadásul növekedő, 
„azonosított, működési célra jóváírt bevételeket” viszonyítunk egy csökke-
nő vagyontömeghez, mint a magánnyugdíjpénztárak esetében is tettük. 
A befektetési díjterhelés mértéke a munkáltatói és független pénztárak ese-
tében jelentősen alacsonyabb, amelynek magyarázata a portfóliókezelési 
díjak eltérő mértékében keresendő, azaz ezek a pénztárak alacsonyabb díj 
mellett tudtak portfóliókezelési és letétkezelési szolgáltatásokat igénybe 
venni az elmúlt évben.
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Minden a terV szerint?
Kozek András 

Allianz Hungária Biztosító Zrt., vezérigazgató-helyettes

a hosszú élet személyes szempontból szép és örömteli lehetőség, de 
pénzügyileg egyértelműen kockázat, hiszen mind az egyénnek, mind a tár-
sadalomnak kiadást jelent – s ez egyaránt igényel döntéseket és forrásokat.

„Megvan a mának a maga baja! Ki tudja, mi lesz a pénzünkkel évtize-
dek	múlva?!	Megérem-e	 a	 nyugdíjat?”	 Jelenleg	 gyakori	 az	 efféle	 hárítás	 a	
pénzügyi tervezéssel kapcsolatban. Problémákat felvetni jogos igény, de a 
megválaszolatlan költői kérdések és az aggódó tépelődés helyett inkább 
lényegre törő kérdésekre és alaposan végiggondolt válaszokra van szükség.

a pénzügyi tervezés legfontosabb szerepe a kockázatok felmérése és 
kezelése. Az viszont rendkívül veszélyes, hogy rövid távú problémáink fel-
adataink teljesen elmossák a hosszabb távú kihívásokat. Hiszen a nyugdíjas 
kori jövedelem biztosítása az a kérdés, amit nyugdíjasan – mikor tényleg 
szükségünk van rá – már vajmi kevés esélyünk van megoldani, de aktív élet-
szakaszunk utolsó éveiben sem tudunk már sokat segíteni. Ezért akkor kell 
kialakítanunk az alapstratégiát, amikor a konkrét életszakasz még messze 
nem tűnt fel életünk időhorizontján.

Öngondoskodás – makro nézőpontból

átívelni az időt
az első, és a nyugdíjtémában sajnos gyakran egyedüliként feltett kér-

dés, hogy miből finanszírozza a gazdaság a nyugdíjak összegét. Pedig ennél 
többről van szó. Egy extrém példát nézve: ha kizárólag nyugdíjasok lenné-
nek egy rendszerben tetszőleges megtakarítással, akkor nem lesz senki, aki 
előállítsa a számukra szükséges javakat: gyógyszert, élelmiszert, szolgálta-
tást stb. Belátható tehát, hogy a nyugdíjkérdés túlmegy az egyszerű takaré-
kossági-finanszírozási problémakörön, és hangsúlyossá tesz reálgazdasági, 
funkcionális-hatékonysági szempontokat is.

a finanszírozási problémákra ismert a felosztó kirovó rendszerek által 
kínált megoldás, hogy a tényleges reálteljesítményt a nemzedékek közti 
szolidaritás alapján a következő generáció termeli meg. Ennek a megoldás-
nak a nehézsége a mai korban, hogy egyre heterogénebbek az egyéni élet-
pályák, valamint a munkaerő országok közti mozgása is nehezíti a generá-
ciók előre kiszámítható gazdasági együttműködését.
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a piaci alapú öngondoskodás első vetülete ebből a szempontból csu-
pán annyit jelent, hogy a gyakorlatban társadalmi egyetértésen alapuló ígé-
reteket jogilag is kötelező formára alakítja. Ez tervezhetőbbé teszi a jövőt, 
hiszen e biztosíték hiányában a kapott nyugdíj mértéke majd a nyugdíjba 
vonuláskor hatályos jogszabályokon alapszik. A „majd” jogi környezete a je-
lenben legfeljebb becsülhető, de nem jelent tényleges jogi kötőerőt. Ezzel 
szemben az öngondoskodáson alapuló egyértelmű követelés egy gazdasá-
gi szereplővel, pl. Nyugdíjalappal szemben a jogrendszer megsértése nélkül 
nem enyhíthető.

a nyugdíj mint hajtóerő?

sokan az öngondoskodási rendszereknek csak ezt a funkcióját lát-
ják, és ez alapján fogalmazódik meg egyre gyakrabban az a kritika, hogy az 
öngondoskodási stratégiák a valós reálgazdasági problémákat ezek a rend-
szerek nem orvosolják. A megkerülhetetlenül szükséges megoldási módok 
egyike a népesség növekedése, két másik pillér pedig a nemzetközi diverzi-
fikáció és a gazdaság hatékonyságának növelése.

ha alaposabban megvizsgáljuk az öngondoskodáson alapuló rend-
szerek működését, akkor nyilvánvaló, hogy a korábban érintett jogi tervez-
hetőségen – számonkérhetőségen túl a két utóbbi reálgazdasági folyamat-
hoz is érdemben járul hozzá.

a nemzetközi diverzifikáció alkalmas arra, hogy a rosszabb népese-
désű, de fejlettebb területekről a magas népesedésű fejletlenebb területek 
felé áramoljon tőke, majd a későbbi generációk számára szükséges javak 
ezen befektetések ellenértékeként egészítsék ki az elöregedő társadalmak-
nak a nemzedékek közti transzferéből hiányzó részt. Fontos megjegyezni, 
hogy társadalmilag a tőke áramlása sokkal kevesebb feszültséget okoz, mint 
a munkaerő áramlása, azaz a bevándorlás. A bevándorlás a pozitív gazda-
sági hatások mellett gyakran kultúrák közötti feszültséget és széthulló tár-
sadalmi kohéziót eredményez – ezek áthidalására is szolgál az öngondos-
kodás. 

a másik fontos elem, hogy a termelőerők (munka és tőke) rendelkezés-
re állásának aránya jelentősen befolyásolja a gazdaság hatékonyságát és 
a technológiai fejlődést. Ha szeretnénk a későbbi generációk számára egy 
hatékonyabb, szervezettebb gazdasági környezetet teremteni, ahhoz ma 
beruházni kell. A beruházás legfőbb forrása a társadalom megfelelő makro-
szintű munkamegosztása. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy



185

•	 a	magánszemélyek	megtakarítanak
•	 az	 állam	pedig	kevesebbel	 adósodik	el,	mint	 a	 valóban	hatékony	és	

szükséges beruházásaival előállított érték
•	 a	vállalatok	pedig	fejlesztési	és	beruházási	forrásokhoz	jutnak

átmenetileg el lehet érni a gazdasági teljesítménynövelést a fenti 
munkamegosztás ellentéteként is (Magyarországon néhány éve volt is rá 
példa), de ez a működés nem fenntartható.

az öngondoskodási rendszerek sokat tesznek a gazdaság fenntartha-
tó fejlesztésében. Először is forrásokat vonnak ki a fogyasztási oldalról, és 
azokat a tőkepiacra helyezik át, lehetőséget nyitva a beruházások alapjául 
szolgáló hosszabb távú befektetések létrejöttéhez. Ráadásképpen a költ-
ségvetés implicit adósságát explicitté téve nem engedik, hogy a társada-
lom öregedéséből származó pénzügyi fenntarthatatlanságot szőnyeg alá 
lehessen söpörni, és így társadalmi szinten is úgy járjunk, mint aki 60 éves 
születésnapján jön rá, hogy elfelejtkezett az öregkori öngondoskodásról. 

Öngondoskodás – az ügyfél nézőpontjából

áttekintve azt, hogy valóban van reálgazdasági létjogosultsága is az 
öngondoskodásnak, most nézzünk rá az egyéni pénzügyi tervezés néhány 
aspektusára. 

sokszor halljuk, hogy fontos a pénzügyi tervezés, anélkül hogy tud-
nánk, mit is jelent ez a döntéskor és a döntés után. Az első gyakori tévedés, 
hogy a tervezés célja egy egyszeri jó döntés meghozása. A valóságban a ter-
vezés egyik kulcseleme annak a pályának a megismerése, amit végig fogunk 
járni. Ez kicsit olyan, mint amikor egy kirándulás előtt megnézzük a térké-
pen, mi is vár ránk. Ha tudjuk, hogy kilométereket kell gyalogolnunk 35 fo-
kos emelkedőn, akkor a könnyebb szakaszokon már lélekben készülünk, és 
ha eljön az idő, összeszedetten vágunk neki a kapaszkodónak. Ha viszont a 
kényelmes séta után felkészületlenül érünk a meredély alá, akkor könnyen 
feladhatjuk a túrát, bármilyen szép is lenne a kilátás a hegy tetejéről.

opciók / lehetséges utak / iskolapélda
nagyon szép, amikor egy befektetési stratégia várható kockázatáról és 

hozmáról beszélve látjuk, hogy évtizedek alatt átlagosan 50%-kal maga-
sabb eredményt érünk el. Ha megnézzük a különböző lehetséges kimene-
teleket, akkor meglepő, hogy a lehetséges kimenetelek milyen jelentősen 
különböznek egymástól, még akkor is így van, ha a kimenetelek többsége 
hosszú távon meghaladja egy alacsonyabb kockázatú stratégia eredmé-
nyét. 
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nézzünk egy egyszerű modellt, és gondoljuk végig, mit is jelent. Te-
gyük fel, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam 3%. 20%-os hozam-
szórás felvállalásával további 4% hozam érhető el. Ügyfelünk pedig évi 
100 egységet fizet be a számlájára. (Bár példánk elméleti és illusztratív 
jellegű, azárt érdemes megjegyezni, hogy a magyar kötvénypiac szórása 
az elmúlt időszakban 13%, a részvénypiacé pedig közel 30%. Így példánk 
paraméterei eléggé hasonlatosak egy a magyar pénztári rendszer portfólió-
összetételének megfelelő portfóliójához, a kockázatmentes hozam pedig a 
hosszú távú átlagos euró kamatkörnyezethez. )

az első, ami azonnal szembetűnik, a jelentős ugrások. Az ábrán ki-
emelt szakasz például egy 45%-os mínuszt jelez, de ez nem egyedülálló. Ez 
a látványos csúcsveszteséget okozó stratégia sok máshoz hasonlóan ma-
gasabb hozamot eredményez, mint a kockázatmentes referenciastratégia, 
mégsem szívesen vállalnám a csúcsveszteség hírének az érdekeltekkel való 
megosztását. Bár a hozamtöbblet jelentős, a két szélsőséges stratégia kö-
zött szinte minden lehetséges kifutás időnként mégis beesik a referencia 
portfólióértékei alá.

kockázat és ritmus

a következő kérdés az, hogy ha megismertük a lehetséges utakat, mit 
kell tennünk, mikor kell megváltoztatni egy korábbi elképzelésünket, és mi-
kor nem. A fenti kérdésre adott leggyakoribb téves válasz kétféle. Az egyik 
a veszteségekre úgy reagál, hogy realizálja azt, és kilép a kialakított straté-
giából, a másik pedig mindenáron vissza akarja nyerni az elvesztett pénzt 
további – akár extrém – kockázatvállalással. Mindkettő veszélyes. Az első 
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a biztos vesztés receptje: addig vállalok kockázatot, amíg nem vesztettem, 
majd a veszteséget realizálom. Ez a viselkedés egyszerűen szimulálható 
úgy, hogy pénzem egy részét a kukába dobom, majd a maradékot konzer-
vatív módon fektetem be. A másik megoldás a münchauseni, aki lovastul 
húzza ki magát a mocsárból. A hosszú távú kockázattűrő képességénél ma-
gasabb kockázatvállalás szerencsés esetben hatalmas bevételt adhat, de az 
ilyen működésben megálljt általában egy már tovább nem vállalható vesz-
teség parancsol. 

a kérdés az, hogy mi módosíthatja, mi írhatja újra az elképzelt befek-
tetési pályát. A legfontosabb kérdés, hogy jól kalkuláljunk kockázati étvá-
gyunkat. Ez elsősorban attól függ, mennyi időnk van hátra befektetési cél-
jainkig. Ezt már az eredeti terv kialakításakor figyelembe érdemes venni, és 
az idővel előrehaladva csökkenő kockázati étvágyat kell a befekteté-
seinkben kialakítani. Amennyiben változás áll be ezekben a nem befekte-
tési jellegű terveinkben, akkor fontos ehhez a megváltozott környezethez 
illeszteni a stratégiánkat.

a jelentős változtatásokat azonban érdemes időben több évre elhúz-
va végrehajtani, hiszen ha valaki egy stratégiailag jó váltást egyszerre és a 
legrosszabb pillanatban vezet be, akkor a várt hosszú távú előnyök több-
éves hatását is elveheti a rossz ütemezés. Az időbeli diverzifikáció, azaz 
lépéseink több kisebb lépésben való megtétele a befektetési teljesítményt 
leginkább kiegyenlítő stabilizálóeszköz.

természetesen a külső környezet is változhat és változik is: a gazdasá-
gi környezet, egyes iparágak kockázata és így az adott kockázati profilnak 
megfelelő optimális eszközstruktúra kialakítása rendszeresen szükséges. 
Ennél a feladatnál általában erre szakosodott szolgáltatók tevékenységét 
veszik igénybe a magánügyfelek. Ilyen például a pénztárrendszerben az 
egyes portfólió konkrét stratégiájáról és benchmarkjáról születik döntés, 
amely szerencsére az ügyfelek számára nem jelent feladatot. 

a kockázati profil természetesen a hátralévő megtakarítási időszak 
mellett egyéni preferenciákról is szól. Ez a jelenlegi gyakorlatban egy 
párbeszéd, amelyben a kockázatvállaló képességet egyszerű kérdésekkel 
próbálják megragadni. Ennél jóval pontosabb és életszerűbb volna meg-
mutatni néhány különböző indíttatású és eltérő végeredményű lehetséges 
szcenáriót. Ezek alapján tudna az ügyfél az őt érintő kérdésekre időről idő-
re folyamatosan válaszolni: befektetése eddigi teljesítménye megfelel-e 
az	eldöntött	stratégiának?	Ezzel	a	módszerrel	elkerülhető	a	jó	évek	felelőt-
len extrapolálása és a rossz évek váratlan hibaként való értelmezése. 
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Fontos érv minden ügyfél számára, hogy egy rendszeres hosszú távú 
megtakarítás esetén az alacsony hozamú évek a korábbi befizetéseken el-
ért hozamok csökkenése mellett a későbbi időszakra jó vásárlási lehetősé-
get biztosítanak. Így amikor tartam közben negatív ciklusok vannak, az sok 
esetben a ciklus végére magasabb összhozamot jelent, mint egy egyenle-
tesen emelkedő piac. 

említettük már, hogy a nyugdíjtervezésnél a befektetések tervezése 
mellett a demográfiai tervezés is kulcskérdés. A nyugdíj körül nagyon sok, 
számokkal nem alátámasztott néphit jelenik meg: „Meg se éljük a nyugdí-
jat, a nyugdíjkorhatár alig alacsonyabb, mint a várható élettartam…” Ezzel 
együtt a nyugdíjtervezés kulcskérdése a nyugdíjba vonulás után várhatóan 
hátralévő időszak. Ez az összes nyugdíjba vonulóra vetítve hozzávetőleg 15 
év. Az önkéntesen járadékot választók, azaz a nyugdíjba vonuláskor magu-
kat egészségesnek érzők között viszont ez az érték 25 év. Ez a szám már 
magában is mellbevágó, de ha azt is hozzátesszük, hogy egyhavi reálérté-
ken 50 000 Ft körüli járadék értéke 15 millió Ft, sokan hitetlenkedve fogad-
ják. Pedig a nyugdíjtervezés legtipikusabb hibája a cél alulbecslése. 

Feladataink

eddig áttekintettünk néhány, ma sokakat a szakmán kívülről is foglal-
koztató kérdést, miért is érdemes egyáltalán nyugdíjtervezéssel és öngon-
doskodással foglalkozni társadalmi szempontból, mik a befektetéstervezés 
esetén a legfontosabb alapirányok, és szóltunk néhány gondolatban 
a de mográfiai tervezésről is. De milyen tanulságok adódnak ezekből a 
követeztetésekből?	

•	 Az	 első	 és	 legfontosabb	 az,	 hogy	 az	 alapos	 nyugdíjtervezés	 hiánya	
alapvető rendszerszintű diszfunkciókhoz és nem megfelelő ügyfélma-
gatartáshoz vezet.

•	 Fontos,	hogy	a	pénzügyi	tervezés	az	egyes	megoldások	eladásakor	ne	
zéró tudásról induljon. Tekintettel arra, hogy a fenti kérdések minden 
állampolgárt érintenek, az egyes konstrukciók megértéséhez és a fe-
lelős döntéshez szükséges alaptudást az oktatási rendszeren keresztül 
szükséges megadni. Az oktatás tágabb hatása az önazonosság-tudat 
változása is: hogy a következő generációk ne ellátottnak, hanem ügy-
félnek tekintsék magukat.

•	 Minden	 értékesítésnél	 kulcskérdés,	 hogy	 tudatosítsuk	 az	 ügyfélben:	
milyen célra adjuk el az adott megoldást, és várhatóan milyen állomá-
sok lesznek ezen az úton. Bár a befektetések világában azt, hogy me-
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lyik helyzethez mikor érünk el, nem tudjuk előre megmondani, de az 
egyes pénzügyi helyzetek könnyen bemutathatók.
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PortFÓliÓ-Összetétel 
Bedő Tibor 

Stabilitás Pénztárszövetség, befektetési szakértő

a nyugdíjpénztári portfóliók összetétele, állományváltozása a bemu-
tatott időszak tőkemozgásait és a portfóliókban elhelyezett pénzügyi esz-
közök átértékelődéséből adódó változásokat is magában foglalja. Az adatok 
visszatükrözik a befektetési politikák eredményességét, az eszközallokáció, 
illetve annak változása hogyan hatott a pénztári teljesítményekre. A ren-
delkezésre álló adatok azonban nem elegendőek – a benchmarkok nagyon 
eltérőek, összesített adatokra nem kellő hatékonysággal alkalmazhatók; 
egyedi tranzakciók adatai nem ismertek, a portfóliók egyedi értékpapír- 
összetételére nincs adat – annak számszerűsítésére, hogy az eszközalloká-
ció, az eszközcsoportok és egyedi értékpapír-kiválasztás milyen mértékben 
hatott a hozamra.

a befektetési politikában bekövetkezett változásokat, a portfóliók 
2008. évi eszközallokációs döntések folyamatát, a rövid trendeket jól nyo-
mon lehet követni az állományváltozásból, a belső szerkezet változásából.

Magánnyugdíjpénztárak

a 2008. évben a vonatkozó szabályozás változása – áttérés az életcik-
lus-alapú befektetésekre – a nyugdíjpénztári befektetési politikák jelentős 
változásával járt. A szabályozás adta lehetőséggel élve több magánnyugdíj-
pénztár olyan döntést hozott, hogy a 2009. január 1. napi kötelező beve-
zetést megelőzően bevezeti az új rendszert. A STABILITÁS magánnyugdíj-
pénztárak közül 5 már 2008. januárjától, további 2, illetve egy új piacra lépő 
a negyedik negyedévtől már az új struktúrában működött, és ennek megfe-
lelően építette fel a pénztári portfóliókat. A befektetési szabályok változá-
sával a portfóliók kockázati kitettsége változott, a kockázatos részvény- és 
részvényalapú befektetésekre vonatkozó minimumbefektetési limitek ered-
ményeként a vállalt kockázatok mértéke nőtt. 

az átmenet, az új befektetési limitek megfeleltetésére időben hosz-
szú folyamat – a jogszabály vonatkozó rendelkezései szerint a befekteté-
si arányoknak legkésőbb a rendszer indulásától (2008. 06. 30. napja előtti 
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bevezetéseknél) számított 12 hónap leteltét követő napjáig kellett eleget 
tenni – gyakorlatilag az egész múlt évet érintette, a pénztárak „fokozatos” 
átállása miatt a 2009. január 1. napi bevezetés mellett döntők is, készülve az 
új szabályokra, változtattak befektetéseik összetételén.  Azoknak, akik 2008. 
június 30. napja után vezették be az új rendszert, a minimális befektetési 
limitek elérésének időpontja 2009. június 30. napja volt. 

Állomány (ezer forint)

STABILITÁS MAGÁNNYP. 
ÖSSZESEN 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Portfólió összesen 1 819 093 609 1 745 213 510 1 796 437 023 1 861 060 061 1 752 420 715

1. Bankszámlák és készpénz 
összesen 15 608 002 59 084 490 30 264 906 64 780 695 51 246 205

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 1 100 255 958 996 252 237 1 071 115 526 1 060 913 643 1 034 177 749

3. Részvények 287 836 668 303 142 549 286 937 597 292 909 579 241 421 822

4. Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

324 585 679 348 263 539 371 449 312 472 006 546 449 227 019

5. Jelzáloglevél 83 026 598 83 204 421 83 582 815 87 848 505 83 217 282

6. Határidős ügyletek 210 763 2 856 686 7 072 355 –1 036 321 –2 539 024

7. Opciós ügyletek 0 89 391 122 171 3 205 0

8. Repóügyletek 29 041 326 1 901 100 1 604 995 193 185 385 334

9. SWAP-ügyletek 0 1 360 426 613 432 –162 533 –7 182

10. Ingatlan 0 0 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési 
ügyletekből származó 
követelések

0 0 0 0 0

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

0 231 596 225 060 224 929 516 257

14. Követelés 
értékpapírügyletekből 10 659 363 12 094 460 52 929 816 37 236 171 36 219 729

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –32 130 748 –63 267 385 –109 480 962 –153 857 543 –141 444 476

a magán-nyugdíjpénztári összesített adatok alapján a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok – állampapírok, vállalati, önkormányzati kötvé-
nyek – súlya 60% körül stabilizálódott, a közvetlen részvénybefektetések 
aránya mérséklődött. Nagymértékben nőtt a befektetési jegyek, kollektív 
befektetési értékpapírok állománya, míg a jelzáloglevelek súlya gyakorla-
tilag változatlan. Az összesített portfólióban ingatlan, kockázati tőkejegy 
nem került elhelyezésre. A származtatott eszközök, repóügyletek súlya (ne-
gyedév végi állományok) az adatok alapján elhanyagolható. Az értékpapír-
ügyletekből származó követelések, kötelezettségek állománya negyedévről 
negyedévre nőtt, és év végére a tranzakciók elszámolásából adódó kötele-
zettségek állománya elérte a portfólió 8%-át.
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STABILITÁS MAGÁNNYP. 
ÖSSZESEN 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1. Bankszámlák és készpénz 
összesen 0,86% 3,39% 1,68% 3,48% 2,92%

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 60,48% 57,08% 59,62% 57,01% 59,01%

3. Részvények 15,82% 17,37% 15,97% 15,74% 13,78%

4. Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

17,84% 19,96% 20,68% 25,36% 25,63%

5. Jelzáloglevél 4,56% 4,77% 4,65% 4,72% 4,75%

6. Határidős ügyletek 0,01% 0,16% 0,39% –0,06% –0,14%

7. Opciós ügyletek 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

8. Repóügyletek 1,60% 0,11% 0,09% 0,01% 0,02%

9. SWAP-ügyletek 0,00% 0,08% 0,03% –0,01% 0,00%

10. Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. Értékpapír-kölcsönzési 
ügyletekből származó 
követelések

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. Kockázati tőkealapjegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

14. Követelés 
értékpapírügyletekből 0,59% 0,69% 2,95% 2,00% 2,07%

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –1,77% –3,63% –6,09% –8,27% –8,07%

az állományokban bekövetkezett változások a legnagyobb mérték-
ben az állampapír-állományt érintették. A 2008. I. negyedévben az állo-
mány 104 Mrd forinttal, a repóállomány további 27 Mrd forinttal csökkent. 
A választható portfóliós rendszert bevezető pénztárak 2007. utolsó és 
2008. első negyedévében az új befektetési politikák szerinti eszközössze-
tétel kialakításával jelentősebb állampapír-eladásokat hajtottak végre. Az 
állományváltozás azonban tükrözi az állampapírpiacon az adott időszak-
ra jellemző nagymértékű árfolyam korrekciót is. A válság fokozatos elmé-
lyülésére a pénztárak is rugalmasan reagáltak, és a második negyedévben 
megint emelték a kisebb kockázatú állampapírok súlyát, nagyrészt kom-
penzálva első negyedévi állampapír-eladásaikat. Az év második felében a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományváltozása nem elsősorban 
a tranzakciókra, hanem az állampapírpiacon bekövetkezett újabb árfolyam-
csökkenésre vezethető vissza.

az eszközösszetétel új befektetési politikák szerinti változtatása nem 
minden esetben járt az állampapír-eladásokkal, ráadásul az év közben több 
alkalommal kialakult hozamszinteken az teljesen irracionális lett volna. 
A tranzakciók lebonyolítását számos más tényező is akadályozta, március-
ban és októberben az állampapírpiacról teljesen eltűnt a likviditás.  Az új 
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befektetési limitek elérését a pénztárakba érkező friss tőke (tagdíjbevéte-
lek) részvények, részvényalapú pénzügyi eszközök vásárlásával is meg lehe-
tett valósítani. 

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-állomány csökkenésével 
egyidejűleg 43 Mrd forinttal növekedett a betétállomány – a pénzügyi in-
tézmények új, kedvező betéti ajánlatokkal próbálták likviditáshiányukat 
enyhíteni – és 15 Mrd forinttal nőtt a részvény, további majd 27 Mrd forint-
tal a Befektetési jegy állomány. A betétállomány egyenes arányban nőtt 
vagy csökkent annak megfelelően, hogy a tőkepiacok értékeltségi szintje 
mennyire jelentett kedvező vételi lehetőségeket.

a részvényállomány több mint 51 Mrd forintos változása a múlt év ok-
tóberében a tőkepiacokon lezajló árfolyam korrekciójának tudható be. Eb-
ben a hónapban a tőzsdeindexek 20 éves mélypontokra estek vissza, köz-
tük a régiós tőzsdék egy hónap alatt közel 30%-ot veszítettek értékükből.  

a leglátványosabb a befektetésijegy-állományban végbement vál-
tozás. A negyedik negyedév kivételével – a fentiekben a részvények azonos 
időszaki állományváltozásával azonos okból – az állomány jelentősen emel-
kedett. Ennek oka, hogy a pénztárak részvénykitettségüket nem közvetlen 
részvénybefektetésekkel, hanem közvetett módon, befektetési alapok véte-
lével valósították meg. A sokat említett költséghatékonyság mellett a fő in-
dok, hogy az előírt minimális részvénykitettséget is nehéz elérni, kizárólag 
hazai részvények elhelyezésével a portfóliókban. A befektetési alapokon 
keresztül, a külföldi tőkepiacokra történő befektetés több előnnyel jár. Egy-
részt a részvényalapok valamely indexet követnek le, így a pénztári portfó-
liók földrajzi, deviza-, értékpapír-diverzifikációja nő. Másrészt a nemzetközi 
befektetésekkel lehetőség nyílt olyan nagy növekedési potenciállal rendel-
kező országokba is befektetni, amelyek várható hozama messze meghalad-
hatja a hazai kockázatmentes hozamot. Az így elért reálhozam-növekedés 
a leendő nyugdíjak értékét jelentősen befolyásolhatja, hiszen a hazai jöve-
delmi, gazdasági környezet negatív hatásait kompenzálni tudja, hogy egy 
másik gyorsabban, intenzívebben növekvő gazdaság teljesítményéből ré-
szesedünk közvetett módon.  
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Állományváltozás  
(ezer forint) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Portfólió összesen 1 819 093 609 1 745 213 510 1 796 437 023 1 861 060 061 1 752 420 715

Változás összesen –73 880 099 51 223 513 64 623 038 –108 639 346

1. Bankszámlák és készpénz 
összesen 43 476 488 –28 819 584 34 515 789 –13 534 490

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) –104 003 721 74 863 289 –10 201 883 –26 735 894

3. Részvények 15 305 881 –16 204 952 5 971 982 –51 487 757

4. Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

23 677 860 23 185 773 100 557 234 –22 779 527

5. Jelzáloglevél 177 823 378 394 4 265 690 –4 631 223

6. Határidős ügyletek 2 645 923 4 215 669 –8 108 676 –1 502 703

7. Opciós ügyletek 89 391 32 780 –118 966 –3 205

8. Repóügyletek –27 140 226 –296 105 –1 411 810 192 149

9. SWAP-ügyletek 1 360 426 –746 994 –775 965 155 351

10. Ingatlan 0 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési 
ügyletekből származó 
követelések

0 0 0 0

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

231 596 –6 536 –131 291 328

14. Követelés 
értékpapírügyletekből 1 435 097 40 835 356 –15 693 645 –1 016 442

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –31 136 637 –46 213 577 –44 376 581 12 413 067

a külföldi befektetésekkel a portfóliók devizakitettsége is növekedett. 
A hazai, forintban denominált eszközök aránya továbbra is jelentős, 2008. 
év végén a portfólió 73%-át tette ki. A külföldi tranzakciók, befektetések el-
számolása jellemzően euróban és amerikai dollárban történt, de jelentős, 
5%-ot meghaladó az egyéb devizákban kibocsátott portfóliókban elhelye-
zett eszközök súlya is. A devizaárfolyamok 2008. évi alakulása miatt – forint 
év végi gyengülése miatt – a külföldi befektetések jól teljesítettek.

Választható portfóliós rendszert nem 
működtető magánnyugdíjpénztárak

a választható portfóliós rendszert 2008. évben be nem vezető ma-
gánnyugdíjpénztárak portfólió-összetétele nem tér el jelentősen az össze-
sített átlagtól.
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Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 992 270 617 1 028 519 508 725 115 220 702 151 835

1. Bankszámlák és készpénz összesen 35 006 247 20 147 112 25 771 528 16 387 311

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 626 462 902 660 685 044 416 338 569 438 875 906

3. Részvények 137 223 038 130 122 552 127 049 411 104 557 768

4. Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 169 186 882 188 772 872 139 633 752 117 629 721

5. Jelzáloglevél 26 696 460 25 852 044 27 704 547 28 101 024

6. Határidős ügyletek 539 156 1 980 850 –748 600 –170 123

7. Opciós ügyletek 0 0 0 0

8. Repóügyletek 1 901 100 1 604 995 193 185 385 334

9. SWAP-ügyletek 1 360 426 613 432 –162 533 0

10. Ingatlan 0 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések 0 0 0 0

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír 231 596 225 060 224 929 223 438

14. Követelés értékpapírügyletekből 11 098 942 22 550 477 4 428 677 10 044 111

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –17 436 132 –24 034 930 –15 318 245 –13 882 655

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok súlya év végén 62,5% volt, 
ami néhány százalékkal meghaladja az átlagot, de a választható portfóliós 
rendszert bevezető pénztáraknál ugyan erre az időpontra vonatkozó 
57%-os részaránytól sem tér el jelentős mértékben.
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a közvetlen részvénykitettség 13,8%-ról a harmadik negyedévre 
17,5%-ra emelkedik, majd a negyedik negyedévi átértékelődést követően 
14,9%-ra csökken. A magasabb részvényarányt indokolja a felkészülés a VPR 
2009. évi bevezetésére, és meglepő módon az egyportfóliós rendszerben 
működő magánnyugdíjpénztárak részvénykitettsége több százalék ponttal 
a harmadik és negyedik negyedévben meghaladja a VPR-t bevezető pénz-
tárak átlagait.

a befektetésijegy-állomány az év folyamán 17–19% körül alakul, év 
végére 16,75%, ami messze elmarad a VPR rendszert bevezető pénztárak 
hasonló adatától.

Állományváltozás 2008.Q1.–2008.Q4.
(ezer forint) 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 36 248 891 59 745 394 –22 963 385

1. Bankszámlák és készpénz összesen –14 859 135 7 943 704 –9 384 217

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 34 222 142 –3 133 928 22 537 337

3. Részvények –7 100 486 28 984 323 –22 491 643

4. Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 19 585 990 42 400 837 –22 004 031

5. Jelzáloglevél –844 416 2 097 731 396 477

6. Határidős ügyletek 1 441 694 –2 717 637 578 477

7. Opciós ügyletek 0 0 0

8. Repóügyletek –296 105 –1 411 810 192 149

9. SWAP-ügyletek –746 994 –775 965 162 533

10. Ingatlan 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések 0 0 0
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12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett értékpapír –6 536 –131 –1 491

14. Követelés értékpapírügyletekből 11 451 535 –5 615 288 5 615 434

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –6 598 798 25 459 812 1 435 590

a 2008. ii–iii. negyedévében a befektetések átértékelődése csak kis-
mértékben módosította az állományt, az új tőke befektetése pedig a kocká-
zatosabb eszközökbe történt. A IV. negyedévben az átértékelődések nega-
tív hatásaira, továbbá a kockázatos eszközök (többek között ingatlanbefek-
tetési alapok) eladására, és ezzel egyidejűleg állampapír vételi tranzakciók-
ra vezethetők vissza az állományban bekövetkezett változások.

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 626 462 902 660 685 044 416 338 569 438 875 906

1. Magyar állampapír 582 170 677 621 000 095 374 733 563 400 649 430

2. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

1 131 448 1 918 641 1 115 880 1 191 539

3. Külföldi állampapír 4 232 812 0 500 321 0

4. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 
készfizető kezességet vállal

0 480 080 10 109 384 214

5. Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

294 302 5 407 366 6 000 720 6 417 164

6. Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

2 035 876 2 020 861 1 975 778 1 667 599

7. Magyarországon bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

16 655 982 7 514 079 7 921 925 6 801 496

8. Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 19 941 805 22 343 922 24 080 273 21 764 464

9. Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 0 0

10.Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 0 0

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között 2008. évben tovább-
ra is a hazai állampapírok domináltak. Külföldi állampapírok, hazai és külföl-
di vállalati kötvények kismértékben, diverzifikációs célból kerültek elhelye-
zésre a portfóliókban.

a befektetésijegy-állományon belül a magyar befektetési jegyek sú-
lya fokozatosan 14% közelébe csökkent. A külföldi befektetési jegy állo-
mány ezzel szemben 86%-ra növekedett.
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Állomány  (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 169 186 882 188 772 872 139 633 752 117 629 721

Magyarországon bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

50 344 161 60 613 817 14 046 026 12 391 765

Magyarországon bejegyzett 
ingatlanbefektetési alap befektetési jegye 6 793 836 757 865 10 600 905 4 562 887

Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

112 048 885 127 401 190 111 582 441 97 001 731

Külföldön bejegyzett ingatlan alap 
befektetési vállalkozás befektetési jegye 0 0 3 404 380 3 673 338

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 0 0

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
részvények 137 223 038 130 122 552 127 049 411 104 557 768

Magyarországon nyilvános forgalomba 
hozott részvény (BÉT) 89 353 844 78 712 777 65 064 765 42 411 044

Magyar részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre

0 0 0 0

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 43 095 381 47 287 681 52 244 123 59 475 368

Külföldi részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre 

4 773 813 4 122 094 9 740 523 2 671 356

a portfóliókban elhelyezett részvények döntő hányada Magyarorszá-
gon nyilvánosan forgalomba hozott, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett 
részvény. A magyar részvények aránya azonban fokozatosan csökken a kül-
földi részvények előnyére.
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a portfólió-összetétel a pénzügyi eszközök kibocsátása szerinti devi-
zákban az összesített átlagtól nem tér el nagymértékben, azaz a VPR-t tava-
lyi évben nem működtető pénztárak is hasonló motivációkkal fektettek be 
külföldi pénz- és tőkepiacokon.

Választható portfóliós rendszert működtető 
magánnyugdíjpénztárak
Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 752 942 893 767 917 515 1 135 944 841 1 050 268 880

1. Bankszámlák és készpénz összesen 24 078 243 10 117 794 39 009 167 34 858 894

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 369 789 335 410 430 482 644 575 074 595 301 843

3. Részvények 165 919 511 156 815 045 165 860 168 136 864 054

4. Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 179 076 657 182 676 440 332 372 794 331 597 298

5. Jelzáloglevél 56 507 961 57 730 771 60 143 958 55 116 258

6. Határidős ügyletek 2 317 530 5 091 505 –287 721 –2 368 901

7. Opciós ügyletek 89 391 122 171 3 205 0

8. Repóügyletek 0 0 0 0

9. SWAP-ügyletek 0 0 0 –7 182

10. Ingatlan 0 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések 0 0 0 0

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír 0 0 0 292 819
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14. Követelés értékpapírügyletekből 995 518 30 379 339 32 807 494 26 175 618

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –45 831 253 –85 446 032 –138 539 298 –127 561 821

a VPr-t működtető pénztárak összesített portfóliójában a kisebb koc-
kázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok súlya a II. és III. negyedévek-
ben emelkedett. Év végére az állományon belüli arány 56,7%-ra emelkedett 
az év eleji 49%-ról, annak ellenére, hogy az utolsó negyedévben az állo-
mány az értékpapír-eladások és árfolyamváltozások következtében 49 Mrd 
forinttal csökkent.

a betétállomány szinte egész évben 3% feletti, ami szintén a kocká-
zatkerülésre utal. A jelzáloglevelek aránya majd a harmadával év végére 
5,25%-ra esett.

a részvényállomány év végéig 77 Mrd forinttal csökkent, ami csak a 
kockázatos eszközök súlyának folyamatos csökkentésére utal. A részvények 
portfólión belüli súlya negyedévről negyedévre csökken, és végére már 
csak 13% az év eleji 22%-hoz képest.  

a részvények súlyának csökkenésével párhuzamosan folyamatosan 
emelkedett a befektetésijegy-állomány. A kockázatos eszközök portfólión 
belüli aránya így lényegében változatlan maradt, az első negyedévi 
45,8%-os érték év végére 44,6%-ra változott. 

az értékpapírügyletekből adódó kötelezettségek súlya az első félév-
ben nagymértékben emelkedett, év végére az elszámolás alatt lévő tranz-
akciók összértéke meghaladta a portfólió 12%-át.

2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1. Bankszámlák és készpénz összesen 3,20% 1,32% 3,43% 3,32%

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 49,11% 53,45% 56,74% 56,68%

3. Részvények 22,04% 20,42% 14,60% 13,03%

4. Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 23,78% 23,79% 29,26% 31,57%

5. Jelzáloglevél 7,50% 7,52% 5,29% 5,25%

6. Határidős ügyletek 0,31% 0,66% –0,03% –0,23%

7. Opciós ügyletek 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%

8. Repóügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SWAP-ügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. Kockázati tőkealapjegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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13. Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

14. Követelés értékpapírügyletekből 0,13% 3,96% 2,89% 2,49%

15. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –6,09% –11,13% –12,20% –12,15%

Állományváltozás (ezer forint) 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 14 974 622 –2 184 889 –85 675 961

1. Bankszámlák és készpénz összesen –13 960 449 35 794 324 –4 150 273

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 40 641 147 28 427 088 –49 273 231

3. Részvények –9 104 466 –39 293 926 –28 996 114

4. Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési 
értékpapír 3 599 783 49 557 344 –775 496

5. Jelzáloglevél 1 222 810 4 235 993 –5 027 700

6. Határidős ügyletek 2 773 975 –10 758 452 –2 081 180

7. Opciós ügyletek 32 780 –237 932 –3 205

8. Repóügyletek 0 0 0

9. SWAP-ügyletek 0 0 –7 182

10. Ingatlan 0 0 0

11. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 
követelések 0 0 0

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0

13. Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon 
jegyzett értékpapír 0 0 292 819

14. Követelés értékpapírügyletekből 29 383 821 1 151 142 –6 631 876

15. Kötelezettségek értékpapírügyletekből 39 614 779 71 060 470 –10 977 477

a hitelviszonyt megtestesítő papírok esetében az állampapírok, azon 
belül is a magyar állampapírok állománya továbbra is jelentős. A magasabb 
kockázatú vállalati kötvények állománya a VPR-t nem üzemeltetőkhöz ké-
pest alig tér el. 

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 369 789 335 410 430 482 644 575 074 595 301 843

1. Magyar állampapír 345 013 815 375 425 908 613 947 912 554 412 799

2. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

0 9 467 362 376 667 480 911

3. Külföldi állampapír 11 658 579 0 14 787 538 816 780

4. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 
készfizető kezességet vállal

0 12 766 871 98 265 11 870 373

5. Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

2 352 159 2 290 888 3 417 387 2 811 556

6. Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

10 304 219 7 151 376 7 984 580 11 212 170

7. Magyarországon bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

184 021 684 310 1 274 113 9 236 460
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8. Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 276 542 2 643 767 2 688 612 4 460 794

9. Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 0 0

10. Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 0 0

a részvényállományon belül a magyar részvények részesedése év ele-
jén csak 22,8% volt. Az év folyamán a külföldi részvények hátrányára ez a 
megoszlás fokozatosan 36,2%-ra emelkedett. A VPR-t működtető pénztá-
raknál tehát pontosan az ellenkezője zajlott le, mint a VPR-t nem működte-
tők esetében történt.

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
részvények 165 919 511 156 815 045 165 860 168 136 864 054

Magyarországon nyilvános forgalomba 
hozott részvény (BÉT) 37 860 637 43 527 453 62 485 241 49 566 124

Magyar részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre

0 0 0 0

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 128 058 874 113 287 592 103 374 927 87 297 930

Külföldi részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre 

0 0 0 0

a befektetésijegy-állomány belső szerkezete csak az ingatlanbefek-
tetési alapok befektetésijegy-állományában mutatkozott. A kockázatok 
átértékelésével az ingatlanalapok befektetési jegyeit a portfóliókezelők 
értékesítették, a portfólióban maradt befektetési jegyeken a nettó eszköz-
érték csökkenése miatt jelentős árfolyamveszteség keletkezett. A hazai és 
külföldi befektetési jegy összetételben a 75–25%-os arány az év folyamán 
változatlan maradt.

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 179 076 657 182 676 440 332 372 794 331 597 298

Magyarországon bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

137 613 659 146 041 140 255 881 015 249 305 260

Magyarországon bejegyzett 
ingatlanbefektetési alap befektetési jegye 13 207 526 12 497 894 13 062 010 7 027 920

Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

28 255 472 22 729 986 61 194 872 72 710 989

Külföldön bejegyzett ingatlan alap 
befektetési vállalkozás befektetési jegye 0 1 295 570 1 285 097 1 365 273

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 111 850 949 800 1 187 856
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az összesített VPr-t működtető nyugdíjpénztári portfóliókban a fo-
rintban kibocsátott eszközök súlya nagyon jelentős, év végével 80% volt. Év 
elején ez az arány csak 75% volt. A külföldi befektetések között az euró- és 
dollárbefektetések dominálnak.

Önkéntes nyugdíjpénztárak

az önkéntes nyugdíjpénztári portfólió összetételében számottevő vál-
tozás – annak ellenére, hogy számos pénztár választható portfóliós rendszert 
működtet, vagy a múlt évben ilyen rendszert vezetett be – nem zajlott le.

STABILITÁS ÖNKÉNTES  
NYUGDÍJPÉNZTÁR 

ÖSSZESEN
 (ezer forint)

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.

Portfólió összesen 667 087 235 615 005 589 617 646 916 652 303 900 627 115 487

1. Bankszámlák és készpénz 
összesen 12 604 027 11 915 374 10 516 528 13 532 075 20 665 027

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 454 575 363 424 707 467 434 872 212 453 711 393 443 496 859

3. Részvények 72 721 799 60 451 314 59 135 763 61 161 014 45 803 728

4. Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

84 804 592 85 146 466 85 219 728 100 753 048 91 338 649

5. Jelzáloglevél 36 877 291 35 442 041 32 245 205 33 807 747 33 411 526

6. Határidős ügyletek 67 177 166 653 1 231 332 –1 058 161 –1 160 947

7. Opciós ügyletek 0 0 0 0 0

8. Repóügyletek 3 784 081 1 092 061 1 229 205 296 396 2 772 018

9. SWAP-ügyletek 0 290 610 0 70 964 0
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10. Ingatlan 4 771 319 4 817 893 4 900 045 5 524 413 5 606 603

11. Tagi kölcsön 1 109 919 1 052 422 1 039 705 1 043 225 1 025 917

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0 0

13. Értékpapír-kölcsönzési 
ügyletekből származó 
követelések

0 0 0 0 0

14. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

0 523 433 508 682 508 250 504 629

15. Követelés 
értékpapírügyletekből 980 564 2 292 080 7 246 711 9 198 686 7 314 575

16. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –5 208 897 –12 892 225 –20 498 200 –26 245 150 –23 663 097

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok portfólión belüli részará-
nya egész évben 70% körül mozgott, jelezve, hogy az önkéntes nyugdíj-
pénztári portfóliók összességében kisebb kockázatot vállaltak, mint a ma-
gánnyugdíjpénztárak. A közvetlen részvénybefektetések aránya 10,9%-ról 
7,3%-ra mérséklődött, és az arányokat tekintve nagyrészt a részvény port-
fólió átértékelődésének mint tranzakcióknak tulajdonítható. A befekte-
tési jegyek, kollektív befektetési értékpapírok állománya kismértékben 
növekedett, a jelzáloglevek súlya gyakorlatilag változatlan. Az összesített 
portfólióban ingatlan, kockázati tőkejegy nem került elhelyezésre. A szár-
maztatott eszközök súlya (negyedév végi állományok) elhanyagolható. Az 
értékpapírügyletekből származó követelések, kötelezettségek állománya 
év végére elérte a portfólió 3,8%-át.

2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1. Bankszámlák és készpénz 
összesen 1,89% 1,94% 1,70% 2,07% 3,30%

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 68,14% 69,06% 70,41% 69,56% 70,72%

3. Részvények 10,90% 9,83% 9,57% 9,38% 7,30%

4. Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

12,71% 13,84% 13,80% 15,45% 14,56%

5. Jelzáloglevél 5,53% 5,76% 5,22% 5,18% 5,33%

6. Határidős ügyletek 0,01% 0,03% 0,20% –0,16% –0,19%

7. Opciós ügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. Repóügyletek 0,57% 0,18% 0,20% 0,05% 0,44%

9. SWAP-ügyletek 0,00% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00%

10. Ingatlan 0,72% 0,78% 0,79% 0,85% 0,89%

11. Tagi kölcsön 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16%

12. Kockázati tőkealapjegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. Értékpapír-kölcsönzési 
ügyletekből származó 
követelések

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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14. Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

0,00% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08%

15. Követelés 
értékpapírügyletekből 0,15% 0,37% 1,17% 1,41% 1,17%

16. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –0,78% –2,10% –3,32% –4,02% –3,77%

az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliókban komolyabb, mélyreható 
változás az adatok alapján nem fedezhető fel. A tőkemozgások – szolgál-
tatási és nem szolgáltatási jellegű kiadások és a tagdíjbevételek egyenlege 
2008. évben negatív volt – következtében számottevő új tőke nem érkezett 
a portfólióba, éppen ellenkezőleg, mivel a kifizetések meghaladták a be-
érkező tagdíjbevételeket, a múlt évben első alkalommal fordult elő, hogy 
ilyen okból a portfólióból  tőkekivonásra került sor.

Állományváltozás (ezer forint) 2008.Q1 2008.Q2 2008.Q3 2008.Q4
Portfólió összesen –52 081 646 2 641 327 34 656 984 –25 188 413

1. Bankszámlák és készpénz összesen –688 653 –1 398 846 3 015 547 7 132 952

2. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) –29 867 896 10 164 745 18 839 181 –10 214 534

3. Részvények –12 270 485 –1 315 551 2 025 251 –15 357 286

4. Befektetési jegyek, egyéb kollektív 
befektetési értékpapír 341 874 73 262 15 533 320 –9 414 399

5. Jelzáloglevél –1 435 250 –3 196 836 1 562 542 –396 221

6. Határidős ügyletek 99 476 1 064 679 –2 289 493 –102 786

7. Opciós ügyletek 0 0 0 0

8. Repóügyletek –2 692 020 137 144 –932 809 2 475 622

9. SWAP-ügyletek 290 610 –290 610 70 964 –70 964

10. Ingatlan 46 574 82 152 624 368 82 190

11. Tagi kölcsön –57 497 –12 717 3 520 –17 308

12. Kockázati tőkealapjegy 0 0 0 0

13. Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések 0 0 0 0

14. Egyéb, tőzsdén, más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír 523 433 –14 751 –432 –3 621

15. Követelés értékpapírügyletekből 1 311 516 4 954 631 1 951 975 –1 884 111

16. Kötelezettségek 
értékpapírügyletekből –7 683 328 –7 605 975 –5 746 950 2 582 053

az állományváltozások a fentiekre tekintettel elsősorban a piaci ér-
tékben bekövetkezett változásokra vezethetők vissza. Nagyobb árfolyam-
esésekre a múlt évben, mind a tőzsdéken, mind a hazai állampapírpiacon 
az első és negyedik negyedévben volt példa, az állományváltozások is ezzel 
szinkronban történtek. 

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) 424 707 467 434 872 212 453 711 393 443 496 859

1. Magyar állampapír 400 938 854 412 238 702 423 116 564 420 615 162
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2. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

1 038 356 1 993 889 1 349 234 1 552 596

3. Külföldi állampapír 2 984 602 0 0 0

4. Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 
készfizető kezességet vállal

0 2 424 148 5 197 428 239 210

5. Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

2 821 615 2 673 747 5 359 647 6 722 843

6. Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

1 480 288 1 668 822 1 590 860 733 817

7. Magyarországon bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

8 816 922 8 144 207 9 230 823 7 893 209

8. Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 6 626 830 5 728 697 6 320 332 5 740 022

9. Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 1 446 919 0

10. Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 99 586 0

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok több mint 90%-a magyar 
állampapír. Külföldi állampapírok, magasabb kockázati kategóriába tartozó 
vállalati kötvények minimális mennyiségben kerültek a portfóliókban elhe-
lyezésre.

Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
részvények 60 451 314 59 135 763 60 702 185 45 803 728

Magyarországon nyilvános forgalomba 
hozott részvény (BÉT) 38 174 614 36 022 536 36 671 378 24 427 730

Magyar részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre

0 0 0 0

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 14 942 748 16 747 383 17 666 723 17 332 740

Külföldi részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő 
bevezetésre 

7 333 952 6 365 844 6 822 913 4 043 258

a részvényportfólió szerkezete, belső összetétele 2008. évben nagy-
mértékű változáson ment át. A külföldi részvények súlya folyamatosan 
emelkedett a hazai részvények hátrányára. Egyedi jelenség, hogy a szabá-
lyozott piacra még be nem vezetett eszközök viszonylag nagy mennyiség-
ben vannak jelen az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliókban.
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Állomány (ezer forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4.
befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír 85 146 466 85 219 728 101 217 652 91 338 649

Magyarországon bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

47 165 039 45 175 894 51 479 533 46 893 395

Magyarországon bejegyzett 
ingatlanbefektetési alap befektetési jegye 7 746 618 7 604 634 7 118 994 5 993 342

Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az 
ingatlanbefektetési alapot

30 191 107 32 439 200 42 114 019 38 451 912

Külföldön bejegyzett ingatlanalap-
befektetési vállalkozás befektetési jegye 43 702 0 40 502 0

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 0 0

a befektetési jegy portfólióban a hazai befektetési jegyek részaránya 
fokozatosan csökkent a külföldi befektetési jegyek előnyére, amelyek súlya 
35%-ról majdnem 42%-ra emelkedett.



2008-ban az aXa egészség-
pénztár AXA Pajzs elnevezésű 
mobil szűrővizsgálatán több 
mint 1500 pénztártag és hoz-
zátartozó vett részt. A legfiata-
labb résztvevő 16, a legidősebb 
90 éves volt. Noha a vizsgálati 
eredmények nem tekinthetők 
az ország egészére nézve repre-
zentatívnak, mégis jól tükrözik 
a lakosság általános egészségi 
állapotát. A résztvevők 30%-ánál 
enyhe, 13%-nál jelentős túlsúlyt, 
75%-ánál a normálisat meghala-
dó vérnyomást, 18%-ánál meg-
emelkedett koleszterinszintet, 
míg több mint 1%-uknál cukor-
betegségre utaló magas vércu-
korszintet tártak fel a vizsgálatot 
végző orvosok. A vizsgálatban 
részt vevők több mint egyötöde 
(20%-a) aktív, míg 35%-a passzív 
dohányos volt.

a szűrőprogram az AXA Mo-
bil Ügyfélszolgálatának segítsé-
gével történik. A mobil buszban 
kitöltésre kerül egy életmódkér-
dőív, továbbá ingyenes műszeres 
vizsgálatokat (vérnyomásmérés, 
testzsírmérés, koleszterinmérés, 
CO-szint-mérés stb.) végez egy 
szakképzett stáb. A szűrővizsgá-
lat eredményeinek összesítése 
után egyénre lebontva kerülnek 
megállapításra a rizikófaktorok, 
melyek után egy orvos tanácso-
kat ad arra vonatkozóan, hogyan 
lehet javítani az adott személy 
egészség-„pajzsán”.

az aXa egészségpajzs a leg-
veszélyesebb betegségek korai 
felderítésében nyújt segítséget 
a pénztártagoknak. A magyar 
la kosságra vonatkoztatva a leg-
fontosabb rizikófaktorok között 
szerepel a magas vérnyomás, a 
cukorbetegség, a koleszterin- és 
egyéb zsíranyagcsere-zavar, a 
dohányzás, az elhízás és a moz-
gásszegény életmód. Kíváncsiak 
voltunk arra is, hogy társadalmi 
szinten miért eredménytelen a 
fellépés ezekkel a rizikófaktorok-
kal szemben, és sok rossz beideg-
ződés látott napvilágot. A koc-
kázatos életmodellek és a káros 
magatartások széles körben 
terjedtek el a társadalomban, 
amelyre fel kell hívni a figyelmet. 
Általánosságban igaz, hogy haj-
lamosak vagyunk azt hinni, hogy 
a probléma másokat érint, ez ve-
lünk nem fordulhat elő, ha pedig 
már elért bennünket, akkor már 
tehetetlennek érezzük magun-
kat, és inkább beletörődünk a 
sorsunkba. 

a nagy érdeklődésből az 
AXA arra következtet, hogy egy-
re nagyobb az Ügyfelek igénye 
az öngondoskodásra, hiszen 
egyre több ember ismeri fel an-
nak fontosságát, hogy törődjön 
önmagával és egészségével.

AXA Pajzs Mobil szűrőprogram
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Világgazdasági 
Válság, Mennyire 
sérültek a gazdasági 
FundaMentuMok, 
Mennyire sérült 
a Pénzügyi 
intézMényrendszer, 
kilábalás 

Sarkadi Szabó Kornél 
Cashline Értékpapír Zrt., vezető elemző

az amerikai egyesült államokban a ’80-as évek elején beindult egy 
konjunkturális ciklus, amit több tényező egyszerre támogatott: az ötve-
nes évektől kezdve a lakossági megtakarítás folyamatosan emelkedett, 
1980-ra elérte makrogazdaságilag összesített rendelkezésre álló jövede-
lem 12–13%-át (minden tartós növekedés elengedhetetlen alapja a meg-
takarítás). Ezenkívül a kedvező vagyonhatáshoz hozzájárult az ingatlanok 
folyamatos árnövekedése: a második világháború óta az amerikai lakásárak 
2006-ig folyamatos emelkedést mutattak. Visszatérve a ’80-as években in-
dult virágzáshoz: a reagani politika egyrészt a maga fiskális expanziójával 
(hadikiadások, infrastrukturális beruházások) támogatta a növekedést, más-
részt az akkori államadósság és a költségvetés alakulása bőven engedett te-
ret az államnak kiadásainak növelésére. 

ezenkívül az ázsiai boom a ’80-as évektől egy állandó külső keresle-
tet, valamint ami ennél fontosabb, hatékony termelési lehetőséget kínált: 
ebben az időszakban indult meg tömegesen a multik termelésének Kíná-
ba való telepítése, ahol a rendkívül olcsó és kifogyhatatlan munkaerő, va-
lamint a különböző szabályozások hiánya (pl. környezetvédelmi előírások) 
folyamatos vonzerőt jelentett. Elindult a világban egy egészséges alapo-
kon nyugvó növekedés, kezdett kikristályosodni az Amerika–Kína-tengely: 
Amerika fogyasztott, Kína termelt és finanszírozta. Ráadásul a világ gazda-
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sági és pénzügyi rendszerének vérkeringésébe a ’80-as évek végétől a volt 
szocialista országok blokkja is bekapcsolódott. Persze a fő áramot kisebb-
nagyobb válságok (argentin, mexikói, délkelet-ázsiai, orosz) meg-megsza-
kították, de az inga rövidebb kilengéseket követően fél éven belül mindig 
visszatért az eredeti pályára. A nyugat-európai fejlett országok szinte teljes 
egészében átvették az amerikai fogyasztói piramismodellt, annyi különb-
séggel, hogy a rendelkezésre álló tőke egy részét nem saját állampolgáraik-
nak, hanem a kelet-európai blokk részére helyezték ki. 

a szabad piacgazdaság mámorában élő polgárokat beszippantot-
ta a multik marketing- és fogyasztásösztönző gépezete: a nyugat-európai 
multik Kínában és helyben termelt produktumainak nagy részét Kelet-Eu-
rópában értékesítették, valamint meglovagolták ezen országok fellendülő 
ingatlanpiacát. 

Mindeközben 2000-ben történt valami, ami ugyan egy darabig még 
fenntartotta a korábbi a folyamatokat, viszont túlfűtötte a növekedést és a 
hitelezést: az amerikai dotcom lufi kipukkanása után az amerikai szövetsé-
gi bank, a FED 1%-ra vitte le az alapkamatot, ami brutális likviditást (pénz-
bőséget) szabadított rá a piacokra. A hitelezést és így a hitelből történő fo-
gyasztást segítette a teljesen szabaddá vált és kontroll alól kikerült amerikai 
jelzálogpiaci gyakorlat, ezt pedig az ingatlanárak begyorsuló emelkedése 
tette lehetővé. 2005-re az amerikai lakosság nettó hitelfelvevővé vált, amit 
2007-ig tovább támogatott az ázsiai országok gyarapodása és az amerikai 
állam-, valamint egy értékpapírok megvételén keresztül a túlfogyasztás fi-
nanszírozása, amivel együtt a soha nem látott likviditás történelmi lufit fújt 
minden eszköz piacán. 

a rendszer és a virtuális gazdaság teljesen nyilvánvaló módon túlsza-
ladt a célon, amit megengedett a hitelezési gyakorlat elégtelen kontrollja 
is. Hogy érzékeltessük a torzulás mértékét az Egyesült Államokban: a ’80-as 
években a pénzügyi szektor részesedése a teljes vállalati szektorból mint-
egy 5–10%-ot tett ki, ez 2007-re elérte a 40%-ot úgy, hogy mindössze a pri-
vát munkaerőpiac 5%-át alkalmazta, és a GDP-hez kevesebb mint 15%-kal 
járult hozzá. Mi ez, ha nem virtuális egyszeri teljesítmény, a pénzügyi rend-
szer szemet szúró túlburjánzása! 

egyúttal a pénzügyi szektor nem pénzügyi szegmenshez viszonyí-
tott eladósodottsága már csaknem a felét tette ki, ami a ’80-as években 
10% volt. Gyakorlatilag az egész amerikai pénzügyi rendszer egy hatal-
mas Las Vegas-i kaszinóvá vagy piramisjátékká avanzsált: A teljes amerikai 
hitelderivatívák (hitelhez kötődő pénzügyi termékek) összértéke elérte a 
45 ezer milliárd dollárt!!, ami közel háromszorosa az amerikai GDP-nek, eb-
ből pedig 13–14 ezer a jelzálogpiachoz kötődő eszköz. Mindezek mögött 
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hatalmas tőkeáttét állt: a Goldman Sachs például 40 milliárdos saját tőkével 
mozgatott meg 1100 milliárdnyi eszközállományt, míg a Merrill Lynch 30 
milliárddal 1000 milliárdot. Márpedig nem csak a jelzáloggal s az ingatlan-
nal volt gond, minden típusú hitel felára megugrott. De ekkorra már olyan 
méretűvé vált a globális egyensúlytalanság, hogy a „spirál” bármely ténye-
zőjének kiesése végzetes következményekkel fenyegetett. 

a tűszúrást az amerikai ingatlanpiaci árcsökkenés jelentette, ami 2006 jú-
liusától tart, de csak 2007 őszére okozott komolyabb aggodalmat a piacokon. 

ekkor jelentették be a nagybankok az első jelentős eszközleírásokat, 
az azóta világméretűvé eszkalálódott válság jelenbeli következményeinek 
egy részét meg már ismerjük. Az amerikai ingatlanárak a csúcshoz képest 
25%-kal estek, ugyanakkor eleddig a bankok és pénzügyi intézmények glo-
bálisan az eszközök mindösszesen 2%-át írták le veszteségként. Nem kell 
különösebb elemzői véna ahhoz, hogy kimondjuk: amennyiben a legna-
gyobb globális bankok összes eszközét tényleges piaci értéken tartanának 
nyilván, a szereplők 90%-a nem tudná teljesíteni az aktuális tőkemegfelelési 
kritériumokat (ezt egyébként már több neves amerikai közgazdász is meg-
erősítette). Amerikában még rosszabb a helyzet, ahol eddig a kormányzat 
közvetlenül és közvetve a GDP mintegy harmadát költötte a bankok és 
pénzügyi szereplők megsegítésére, ami eddig megmentette a bankrend-
szert a teljes összeomlástól, de egyik lépés sem volt megfelelően összehan-
golt és hatékony. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy eddig Kína és a 
globális szereplők finanszírozták az amerikai kormány erőfeszítéseit a jenki 
állampapírok megvételén keresztül. Ugyanakkor Kína is egyre jobban kezd 
aggódni az amerikaiak pazarló pénzpumpája és a jövőbeli visszafizetések 
miatt. 

hogy tisztábban lássunk, a következő globális negatív spirállal kell 
szembenézni a döntéshozóknak: 

1. banki nyomás 

amíg az amerikai és globális ingatlanpiaci árak csökkennek (részben 
a vevők hiánya, részben az eladói nyomásként jelentkező kényszerértéke-
sítések következtében), a jelzálogeszközök értéke és így a banki eszközök 
értéke is morzsolódik. A bankok tőkéje folyamatos nyomás alatt van, stra-
tégájuk pedig a hitelezés lehető legkisebb mértékűvé való visszafogása, a 
minimális kockázatvállalás érdekében. Ebben némi enyhítést nyújthatnak 
a banki mentőcsomagok, de ahogy a Nobel-díjas közgazdász, Edmund 
Phelps jellemezte: a lovakat ugyan a folyóhoz lehet terelni, de nem lehet 
őket ivásra kényszeríteni. Ugyanígy a bankokat ugyan el lehet látni rövid 
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távon kielégítő tőkével, de a hitelezésre nem lehet rákényszeríteni a szerep-
lőket, már csak azért sem, mert ezek a kisegítő csomagok csak arra elegen-
dők, hogy a rövid távon keletkezett lukakat ideiglenesen betömjék. Hiába 
mutat az amerikai ingatlanpiaci értékesítés némi élénkülést az elmúlt hóna-
pokban, ez főleg a kényszerértékesítések rekordra történő emelkedésének 
köszönhető: a zuhanó árak profitvadászokat vonzottak a piacra. Ugyanak-
kor maguk az árak további erodálódást mutatnak, sőt a vállalati szektor in-
gatlanpiaca szintén nyomás alatt van. Egyes tranzakciók ebben a szegmens-
ben 30–40%-os értékcsökkenést tükröznek, amit a bankok ez idáig nem je-
lenítettek meg a könyvekben. Ez szintén ezer milliárd dollár nagyságrendű 
veszteséget jelentene, amit előbb-utóbb a bankoknak figyelembe kell majd 
venni, vagyis ez további kényszerű tőkebevonást eredményezhet. A továb-
bi feltőkésítés akkor is elkerülhetetlen, ha a piaci értéken való nyilvántartást 
mint irányelvet a szabályozó átmenetileg fellazította, mert az ezekhez ka-
csolódó vállalati jelzáloghitelekre nem teljesítés veszélye esetén ugyanúgy 
céltartalékot kell képezni, nyomás alatt tartva a bankok tőkemegfelelését: a 
nem piaci értéken való nyilvántartás csak a szőnyeg alá sepri a problémákat, 
de ettől még nem indul be újra a hitelezés, sőt növeli annak veszélyét, hogy 
kirakat bankok jöjjenek létre: azaz a meglévő kinnlevőségek behajtására és 
minimális működési kritériumok fenntartására törekszenek majd, kerülve a 
kockázatot és a verseny minden formáját. Vagyis csak a bankok igazi funkci-
óját nem töltik be, a megtakarítások hitelekké való transzformálását. Ezeket 
a képződményeket a „szakbarbár-irodalom” zombibankoknak nevezi. 

ráadásul a bankok nem csak az ingatlanpiac felől éreznek szorítást: a 
lakossági kártyahitelek nem teljesítése ugyanolyan ütemben nő, mint az 
ingatlanpiaci kényszerértékesítések száma, ami mellé jön a vállalati hitelek 
bedőlési rátájának folyamatos emelkedése. 

2. szűkülő fogyasztói réteg

globálisan elfogyott a potenciális fogyasztói réteg, akit újabb fo-
gyasztási javak vásárlására lehetne ösztönözni. Sőt a fejlett országok mind-
egyikében és a fejlődő térségek egy részében (így például Kelet-Európa) el-
sősorban megtakarítások képzésére van szükség. Ázsiában (főleg Kínában) 
ugyan sok százmilliós réteget lehetne bevonni, illetve átterelni a régi, nyu-
gaton „bevált” fogyasztásorientált modellbe, ami rövid távon több okból 
is kétséges: egyrészt az ázsiai megtakarítások döntő többsége elsősorban 
Amerikát és a fejlett világot finanszírozza, másrészt egy gazdaságot átprog-
ramozni külső exportvezérelt fejlődési pályáról belső fogyasztásorientált 
növekedésre, több évet, hanem több évtizedet vehet igénybe, ha egyál-
talán ez lehetséges a kulturális viszonyok megváltoztatásával. Japánban 
a ’80-as évek ingatlanpiaci és pénzügyi összeomlása óta nem sikerült ezt 
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megtenni. Ugyan Amerikában a fogyasztás az év első hónapjaiban mutatott 
egy szerény növekedést, azonban a lakosság jövedelme tovább csökkent, 
így ez a tendencia nyilvánvalóan nem fenntartható, és nem jelent trendfor-
dulót. Annál is inkább fokozódik a nyomás, hiszen a munkaerőpiac havonta 
majd egymillió munkanélkülit termel ki, amely tendencia önmagában több 
száz milliárd dollár kiesést eredményez a potenciális fogyasztásban éves 
szinten (a GDP 2–3%-a), és pluszteher az így is túlfeszített költségvetésre. 
Ráadásul a munkanélküliek számának növekedése várhatóan 2010-ig nem 
áll meg, sőt az emiatt kialakuló szociális, társadalmi feszültségek a fejlett és 
fejlődő országok többségében komoly veszélyt jelentenek, amely egyrészt 
veszélyezteti a politikai berendezkedést, másrészt sztrájkokon keresztül to-
vább mélyíti a válságot. 

3. Vállalati csődhullám – ikonok a süllyesztőben

részben az előbb említett tényezőkből következik, hogy az amerikai 
fogyasztás – kisebb-nagyobb hullámokban – óhatatlanul visszaesik, ami a 
vállalati szférára két oldalról gyakorol nyomást: egyrészt az eddig nem kel-
lően hatékonyan és magas eladósodottságú cégek, vállalkozások tízezrei, 
százezrei kerülnek fizetésképtelen helyzetbe, ami automatikusan csődhul-
lámot indíthat el, magával hozva a vállalati szféra megtisztulását. Ez a vál-
ság természetes velejárója, de az is igaz, hogy tovább növeli a munkanél-
küliséget, és fokozza a munkaerőpiacon maradt szereplők terheit. Másrészt 
a fogyasztás visszaesése a vállalati várakozásokat, s így a beruházásokat is 
visszaveti, ami az előbb említett terheket hatványozottan felerősíti. 

a válság előhozta a legnagyobb amerikai vállalatok gyengeségeit, 
amelyeket ez idáig a kormányzat nem hagyott csődbe menni (a méretek 
miatti rendszerkockázatra hivatkozva), de gyakorlatilag lélegeztetőgépen 
van a Citi, az AIG, a General Motors, a Chrysler, sőt a General Electric is. Az 
állami segítségnyújtás egyre drágább és egyre fájdalmasabb (több száz 
milliárd dollárt emésztett fel eddig), másrészt ezen vállalatok bedőlése – 
figyelembe véve a közvetett hatásokat, beszállítók, kapcsolódó bankok, 
vállalkozások csődjét – valószínűleg további legalább egy-kétmillió mun-
kanélkülit jelentene, nem is beszélve arról, hogy helyzetbe hozná az ázsiai 
versenytársakat, amihez az amerikai politika igencsak ellentmondásosan vi-
szonyult eddig: Buy American (vegyél amerikai terméket), de azért a külföl-
diek finanszírozzák a növekvő adósságot! Ez a fajta hozzáállás is potenciális 
forrása a nagy gazdasági blokkok későbbi esetleges konfliktusának, gazda-
sági szembefordulásának. 
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4. Politikai bizalmi válság és a fejlett világ 
finanszírozásának kérdése

a bizalmi válság a bankrendszerből kilépett a nemzetközi politikai 
színtérre. Az Amerikai Egyesült Államok az Európai Unió tehetetlenségére 
mutogat, míg az Unió Amerikát okolja a válság kirobbanásáért, összehan-
golt cselekvésre a G20-as találkozóig sem a két blokk kormányai, sem a 
központi bankjai között nem látszódott esély. Az eddigi nagy finanszírozó, 
Kína – ahogy ezt korábban megjegyeztem – egyre élesebb aggodalommal 
figyeli Amerika halmozódó adósságállományát. Ha a mentőcsomagok sora 
és a válság az eddigi mértékű fejleményeket produkálja, ez a fejlett orszá-
gok kötvénypiacának teljes összeomlásával fenyeget (ha Ázsia úgy dönt, 
nem finanszírozza tovább a fejlett országokat). Ennek a következményei be-
láthatatlanok lennének. Az összefogás terén ugyan a G20-as találkozó ho-
zott némi előrelépést, főleg az IMF befizetések megtriplázása (250 milliárd 
dollárról 750 milliárdra), ami elsősorban a segítségre szoruló feltörekvő tér-
ségeknek (Közép-Kelet-Európa, Dél-Amerika egyes országai) fontos. Ugyan-
akkor a 2010 év végéig bejelentett 5000 milliárd értékű stimulus csomagok 
részleteiről semmit sem tudni (milyen ütemezésben, mely országokban, ki 
finanszírozza stb.). Egyébként ez az összeg éves szinten a világ GDP-jének 
körülbelül 3–4%-a. 

szépek a tervek, ugyanakkor csak Amerikában ez év szeptember 30-ig 
az eddig elköltött élénkítő és bankmentő csomagok, valamint a lejáró ál-
lampapírok finanszírozási igénye mintegy 3000 milliárd dollár (a GDP közel 
20%-a), aminek egy részét nyilván amerikai megtakarítás állja, más részét 
viszont főleg Ázsia és az olajtermelő arab országok. Nem hiába jelentette 
be a FED év elején (az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi in-
tézmény), hogy megduplázza az állampapír vásárlásainak keretét: ezzel azt 
próbálja üzenni a külföldieknek, és főleg Kínának: nyugalom, a hozamok 
továbbra is stabilak, nincs nagy kockázat az amerikai állampapírokban. 
Amerika mellett Európa is egyre növekvő államadóssággal küzd, bár az it-
teni stimulus csomagok mértéke nagyságrendekkel kisebb, mint a tenge-
rentúlon. Kérdés, hogy Nyugat-Európa meddig engedheti meg magának a 
visszafogott gazdaságpolitikát, mikor válik elengedhetetlenné egy jelentős 
és átfogó ösztönző program bejelentése (a G20-as találkozóján ebben az 
irányban történt elmozdulás, de részletek itt sem hangoztak el). 
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5. lassuló kína

egyre több jel mutat abba az irányba, hogy Kínában a ’29–33-as 
amerikaihoz nem mérhető, bár kvázi túltermelési válság kezd kibontakoz-
ni, vagy legalábbis nő egy ilyen irányú folyamat esélye. Már eddig is multik 
tucatjai kezdték el kitelepíteni termelésüket a megemelkedett munkaerő-
költségű Kínából más, olcsóbb és fejletlenebb országba, és azok a protek-
cionista politikai törekvések is feléledtek, amelyek az óriásgyárak hazatele-
pítését szorgalmazzák. Másrészt dacára a kínai stimulus csomagoknak és 
állami beruházásoknak, a belső kereslet csak nagyon lassan élénkül, amit 
tisztán jelez az elmúlt hónapok fém- és acélkészleteinek emelkedése, vala-
mint a japán export 48%-os visszaesése, miután Kína Japán második leg-
nagyobb kereskedelmi partnere. Márpedig Kína és Japán esetleges mély 
recessziója egyben a fejlett világ utolsó mentsvárának a végét is jelentené. 
Igaz az is, hogy eddig az állami beruházások képesek voltak a visszaesést 
tompítani, ám az amerikai gazdaság egyre növekvő finanszírozási igénye, 
valamint morzsolódó amerikai export komoly fenyegetést jelentenek és 
Kína tartalékai is végesek. Ezenkívül a fogyasztást segítő intézkedések ha-
tásai azért is korlátozottabbak, mint Amerikában, mert a kínai GDP 35%-át 
teszi csak ki a fogyasztás szemben az amerikai 70%-os aránnyal. A válság 
eddig 20 millió munkahelyet törölt el a kínai gazdaságban, míg a stimulus 
csomagok 9 milliót teremtettek. Kína helyzete azonban egyre nehezebb, 
mivel a válság még több munkahely megszűnését vetíti előre, míg a kor-
mányzat tartalékai egyre a korlátaihoz közelítenek. A kínai jegybank szintén 
megpróbál mindent a fogyasztásösztönzés terén: a kamatcsökkentéstől a 
bankrendszer hitelkínálatának növeléséig. Azonban előbb-utóbb sterilizál-
ni kell (a rendszerbe pumpált pénzt vissza kell szívni). Az új hitelek március-
ban rekordszintre, 277 milliárd dollárra növekedtek, miközben az évek óta 
emelkedésben lévő ingatlanpiac az elmúlt hónapokban már árcsökkenést 
mutat.	Mi	ez,	ha	az	amerikai	helyzethez	hasonlóan	nem	intő	jel!?	Ingatlan-
piaci áresés kifulladó kormányzati stimulussal és emelkedő rossz hitelarány-
nyal. A kínai csoda nagyon könnyen amerikai rémálomba fordulhat, ami 
soha nem látott méretű és hosszú globális depresszióval járna, felülmúlva a 
’29–33-as világválság hatásait is. 

Van kiút?

a fő kérdés, hogy meddig tart a válság, képes lesz-e Obama meg-
menteni a világot, kimászunk-e a gödörből 2009-ben. Vajon „U”, „V” vagy „L” 
alakú recesszió lesz. Az én szubjektív válaszom az, hogy NEM lesz feltáma-
dás 2009-ben, 2010-ben is csak nagy kérdőjelekkel. Véleményem szerint az 
előző forgatókönyvek közül egyik sem jön be, bár valószínűleg az L-hez le-
szünk közel:
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Vagyis túl vagyunk már a recesszió első, nagy visszaesést hozó fázi-
sán, mégpedig épp egy nagyon rövid enyhülő szakaszban (az amerikai 
GDP 2008 utolsó negyedévében –6,3% volt, az első negyedévben –2–3%-ra 
mérséklődhetett a csökkenés), amit egy újabb nagy visszaesés (2009 máso-
dik fele), majd egy lassú kilábalás követhet (2010–2011), aminek azonban 
az időtartamát a politikai döntéshozók, a gazdaságpolitika szereplői képe-
sek befolyásolni. 

a 2009-es év első hónapjaiban az indikátorok egy része némi stabilizá-
lódást mutat (a tartós fogyasztási cikkek megrendelésállománya, személyi 
kiadások, beszerzési indexek), azonban ez főleg annak köszönhető, hogy a 
korábbi készletek kimerülőben vannak, és mind a fogyasztók, mind a válla-
latok egy normális szintre építették vissza a készletezést. Ugyanakkor a gaz-
dasági aktivitás felpörgésének nyoma sincs: a különböző szállítmányozási 
mutatók, nyersanyagkészletek, középtávú megrendelések mind a további 
mélyrepülés felé mutatnak. Némi élet 2010-ben vagy utána lehetséges, 
azonban erős korlátot szab majd az eddig a rendszerbe pumpált pénzmeny-
nyiség inflációs hatása, illetve az amerikai államadósság ledolgozása. Vagyis 
ahogy a gazdaság kezdene fellendülni, az amerikai kormány egyből egy 
restriktív fiskális kényszerrel találja magát szembe. Ennek következtében a 
fellendülés koránt sem lesz olyan éles, mint az eddigi válságok után bekö-
vetkezett, a világgazdaság egy más növekedési pályára tér majd vissza, ha 
egyáltalán a közeljövőben lehet beszélni visszatérésről. 

Összefoglalva meg lehet kockáztatni, hogy egy nagy korszak végére 
értünk. Amit most élünk, valahol történelmi esemény: nem a kapitalizmus 
válságát éljük, hanem ennél eggyel előrébb megyek: a „konszumizmus” és 
a szabadjára engedett globalizmus kijózanodását. Vagyis már rég nem a 
marxi tőkefelhalmozásról és termelésről szólt a piacgazdaság, hanem a fo-
gyasztás termeléséről, amit az innovatív pénzügyi termékek ugyanúgy se-
gítettek, mint a jelzálogpiaci hitelek és a multik által rendkívül hatékonyan 
alkalmazott marketing, azaz „fogyasztói agymosás”. Vége van az elmúlt 30 
év növekedési modelljének, bár a bejelentett stimulus csomagok ezt a nö-
vekedést próbálják újraéleszteni. Hibásan. Ezek a régi reflexek egy új meg-
oldásokat igénylő változó rendszerben. Ami a pénzügyi, banki rendszer 
talpra állítását illeti, az erőfeszítések iránya jó, de egyes becslések szerint 
további 4000 milliárd dollárra lenne szükség az amerikai bankok teljes fel-
tőkésítéséhez. Márpedig a gazdaság a pénzügyi rendszer nélkül nem állít-
ható egészséges pályára. A pénzügyi rendszer azonban szükséges, de nem 
elégséges feltétel. 
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a másik legfontosabb feltétel, hogy egy egészséges, tartós növe-
kedéshez lakossági megtakarításra van szükség. Amerikában pedig még 
a lakosság az utolsó fél évben léphetett elő nettó hitelfelvevőből nettó 
megtakarítóvá, ami jelenleg a rendelkezésre álló jövedelem 3–4%-át je-
lentheti. Amíg ez nem éri el ismét a 8–10 százalékot, nincs jelentős bázisa 
az újrainduló fogyasztásnak. Ez önmagában több éves folyamat. Ezenkí-
vül az ingatlanok szakadatlan áresése további jelentős negatív vagyon-
hatással jár, ami szintén több évre behatárolja a fogyasztási döntéseket. 
Az állam lehetőségei pedig a GDP arányában 100% fölé ugró (egy év alatt 
60%-ról!) nettó nemzeti adósság (magánszféra és állam) miatt enyhén 
szólva korlátozottak. Kína és a többi globális szereplő nem lesz képes az 
eddigi ütemben tovább finanszírozni Amerikát, mivel Ázsiában is véget 
érni látszik egy 25 éve tartó természetes ciklus. (Kína az elmúlt egy évben 
500 milliárdról 750 milliárd dollárra növelte az általa birtokolt amerikai 
állampapír-állományt.) Tehát nincs más megoldás, mint kivárni, amíg az 
amerikai lakosság megtakarít, Ázsia pedig átáll a belső fogyasztás orien-
táltabb növekedésre, valamint a növekedéshez a fogyasztáson kívül új 
húzóerőt találni, amit jelenthet a megújuló vagy alternatív energiaforrás-
ok, környezetkímélő technológiák fejlesztése stb. Ezekre a folyamatokra a 
politikai döntések komoly mértékben képesek rásegíteni, vagy legalábbis 
a folyamatok irányát befolyásolni. 

a baj, hogy még mindig úgy tűnik, nem látnak tisztán a döntéshozók: 
beteges növekedési kényszernek alárendelnek gazdaságpolitikai lépéseket. 
Amerikai gazdasága a ’80-as évektől számítva megduplázódott, tehát akár 
egy 10%-os visszaesés sem jelentene katasztrófát, miközben a piac kitisz-
tulhatna, az életképtelen cégek kiesnének és a fölösleges kapacitások is 
eltűnhetnének a piacról. Eddig mindösszesen 1,5–2%-kal csökkent az ame-
rikai gazdaság, míg ez a visszaesés 1929–33-ban 30–40% volt. Márpedig 
2009 nem lesz elég hosszú ahhoz, hogy mindezen problémák megoldód-
janak és a globális egyensúlytalanság lényegesen enyhüljön, jobban mond-
va az enyhülés vagy tisztulás további jelentős gazdasági zsugorodás nélkül 
elképzelhetetlen. 

„Következik a végső Golgota.  
A kicsike, a helyi, az egyéni,  

mert kinek-kinek meg kell halnia  
ahhoz, hogy e világon tudjon élni”

(Gyurkovics Tibor)

ahogy az első világháborúnak zavaros céljai voltak, a második világ-
háború pedig egyértelmű és jó célokért folyt, ez a válság is ilyen értelem-
ben jó célokért zajló válság: a megtisztulás egy új növekedés, új és tartó-
sabb rendszer alapjait teheti le. Persze az átmenet sok kérdőjelet tartalmaz: 
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a pénzügyi piacok és bankok újraszabályozása csökkenti a világban a befek-
tetésre rendelkezésre álló pénzmennyiséget, a megtakarításokért folyó harc 
a következő egy-két évben csak éleződni fog: és ebbe a versenybe kell Ma-
gyarországnak bekapcsolódni növekvő államadóssággal és forráshiánnyal. 
A megszorításokon és a működő tőkét vonzó lépések középtávon nem biz-
tos, hogy elegendőnek bizonyulnak. Új rendszerhez újragondolt gazdaság-
politikával lehet kapcsolódni, ahol egy függetlenebb, önálló lábakon álló 
hazai gazdasági stratégia felállítása elengedhetetlen lesz. 

a 2008. éV Pénz- és 
tŐkePiaci Válságának 
tanulságai

Berecz Attila 
MKB Bank Zrt., 

Portfólió- és Vagyonkezelési Szakterület, igazgató

a kiváltó okok

a hazai befektetéskezelő szakemberek többsége 2007–2008. fordu-
lóján már sejtette, hogy az új esztendő jelentős kihívásokat fog a szakma 
számára hozni. A várakozások ekkor alapvetően még arról szóltak, hogy az 
amerikai ingatlanpiacon bekövetkezett korrekció a vagyonhatáson keresz-
tül ugyan csökkenteni fogja a fogyasztói keresletet, ez pedig negatívan fog 
kihatni az amerikai gazdaság teljesítményére, de a fejlődő világban növek-
vő életszínvonal keresleti oldalról nagyjából pótolni tudja majd ezt. 

Mivel az ingatlanpiaci buborék nem olyan látványosan pukkadt ki, 
mint mondjuk, ahogy az a 2000. év tavaszán a technológiai szektorban 
megtörtént, a gazdasági válság időbeni és térbeli kiterjedése sokak számá-
ra megtévesztő volt. A szakemberek többsége nem vette figyelembe azt a 
tényt, hogy az ingatlanpiac értékeltsége közel sem annyira transzparens, 
mint a tőzsdei, valamint azt, hogy ingatlanok esetében a kereslet-kínálat 
kiegyenlítődése jóval hosszabb időt vesz igénybe. Azt azonban nem lehet 
kijelenteni, hogy ebben az esetben a hagyományostól eltérő eszközbubo-
rékkal állnánk szemben. 
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az amerikai polgárok készpénznek vették ingatlanaik értékének fo-
lyamatos és kiszámítható emelkedését, és ez alapján, erejükön felül adó-
sodtak el. A rendszerben számos piaci közvetítő munkálkodott azon, hogy 
az ingatlanok utáni kereslet tartósan fennmaradjon. Így fordulhatott elő, 
hogy a történet végén már teljes mértékben hitelképtelen emberek hada is 
banki forrásokhoz jutott. Tetézte a bajt, hogy a jelzáloghitelek értékpapíro-
sítása olyan mértékű innovációt generált, amelynek keretében nemzetközi 
befektetők tömegének fogalma sem volt arról, hogy befektetéseiken ke-
resztül milyen kockázati kitettséggel rendelkeznek az amerikai ingatlanpi-
acon. Az át- és újracsomagolt konstrukciók azonban lehetővé tették, hogy 
a rendszer finanszírozhatósága hosszú időn keresztül fennmaradjon. A be-
fektetők elméletileg nagynevű hitelminősítő intézetek által befektetési ka-
tegóriába sorolt eszközöket vásároltak meg. A gyakorlatban aztán kiderült, 
hogy a korábban biztosnak hitt fedezet nem létezik, az eszközök beértéke-
lése lehetetlen, értékük gyakorlatilag nulla. 

a toxikus eszközök a rendszerbe kerülve tehát megkezdték kifejteni 
pusztító hatásukat. Az amerikai jelzálogpiachoz köthető strukturált termé-
kek vírusként világszerte ott lapultak a bankok, befektetési bankok, biztosí-
tótársaságok, nyugdíjalapok, befektetési alapok portfóliójában. 

külön tanulmányt igényelne a pénzügyi közvetítői rendszer 2008. évi 
válsága, a pénzügyi felügyeletek tevékenységének csődje. Tanulságos olvas-
mány lesz majd összefoglalva látni mindazt, ami a tavalyi esztendőben az 
amerikai és európai pénzügyi rendszerben végbement. Számos neves befek-
tetési bank tűnt el a végleg színről, olyan piacvezető társaságok, mint az AIG, 
a Citibank, a Fannie Mae, Freddie Mac sok tízmilliárdos állami tőkejuttatás, 
garancia segítségével maradhattak csak életben. (Nem újdonság azonban, 
hogy nagy nevek tűnnek el a süllyesztőben. Elég összehasonlítani az S&P500 
Index által 40 évvel ezelőtt felölelt társaságok listáját a maival.) Mindeközben 
befektetési alapok, nyugdíjalapok, hedge fundok vagyona tűnt el. Napfényre 
kerültek olyan büntető kategóriába tartozó ügyek, mint a Madoff és Stanford-
botrány. Ezeknek az ügyeknek köszönhetően az elmúlt évben többször újra 
kellett osztani a „minden idők legnagyobb pénzügyi csalása” címet. 

a problémák természetesen nem álltak meg az Atlanti-óceán partján. 
A pénzügyi közvetítői rendszerben az elmúlt évtizedben jelentős koncent-
ráció ment végbe, ennek következtében a gazdasági válság hatása sokkal 
mélyrehatóbb. 
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Válaszlépések

a pénzügyi piacokon felbukkanó feszültségekre a világ központi 
bankjai hatalmas mértékű kamatcsökkentésekkel, új likviditásnövelő esz-
közök bevezetésével, majd ezek elégtelensége láttán, a kormányokkal kar-
öltve a bankrendszer forrásainak garantálásával válaszoltak. Bár az össze-
hangolt intézkedések hatásosan kezelték a bankrendszer összeomlásának 
veszélyét, a bankrendszer hitelezési aktivitása, a nulla közelébe csökkentett 
alapkamatok ellenére továbbra is csökken. Likviditási csapda helyzet alakult 
ki, amelyben a bankok az alacsony kamatok (olcsó pénz) ellenére sem haj-
landóak új hiteleket nyújtani. 

a korábban megszokott monetáris ösztönzők hatástalansága miatt, a 
fejlett országok jegybankjai új megközelítés alapján a pénzkínálat közvet-
len növelésével próbálnak életet lehelni a gazdaságba. Az új paradigma 
szerint a központi bankok a bankrendszer kihagyásával a pénz- és tőkepi-
acokon közvetlenül avatkoznak be, hosszú lejáratú államkötvények és vál-
lalati hitelpapírok vásárlásával direkten befolyásolják a hitelkamatok mérté-
két, vagy finanszíroznak vállalati és akár jelzáloghiteleket. Ezen lépésekkel 
jelentősen növelni lehet a gazdaság pénzkínálatát. 

a szokatlan jegybanki intézkedések mellett az elmúlt hónapok a kor-
mányzati gazdaságélénkítő programok elindítása jegyében zajlott. Az ösz-
szes fejlett állam nagy léptékű állami beruházási programokat indított. Az 
expanzív fiskális politika fegyverének felújítása a fejlett országok költségve-
tési hiányának elszabadulásával jár, jövő évben Nagy-Britanniában a GDP 
13%, az USA-ban a GDP 10%-át meghaladó deficitet várnak. A Stabilitási 
és Növekedési Paktum által szabályozott Eurozóna országaiban ugyanez a 
szám 3–5% körül lehet. A nagyrészt infrastrukturális beruházásokat tartal-
mazó programok valós gazdaságélénkítő hatása 6–9 hónap elteltével lehet 
érzékelhető. 

tanulságok Magyarország számára

Magyarországot az események nagyon sérülékeny állapotában érték 
el. A kormány hibás gazdaságpolitikájának és részben a kiigazító csomag-
nak köszönhetően a gazdasági aktivitás az elmúlt években folyamatosan 
csökkent. Ezzel szemben régiós szomszédaink, de az Eurozóna országai is 
stabil növekedést tudtak felmutatni. 

amint azt korábban említettem, a válság kezelésére az egyes kor-
mányok világszerte stabilizációs, illetve gazdaságélénkítő intézkedéseket 
hoztak/hoznak. Az intézkedések következtében a költségvetési hiány je-
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lentősen emelkedni fog, de annak finanszírozása a tőkepiacokon egyelőre 
megoldott. Nyilvánvaló, hogy a finanszírozás a jelenlegi alacsony hozam-
szinteken nem lesz fenntartható, de ez még a kisebb baj. 

Magyarország esetében azonban azt kell látnunk, hogy a gazdasági 
aktivitás ösztönzésére nincsenek erőforrásaink. Az ország a hiány jelenlegi 
szintjét is csak a nemzetközi pénzügyi szervezetek által rendelkezésre bo-
csátott rövid lejáratú hitelek segítségével képes finanszírozni. A magyar ál-
lampapírok felára katasztrofális szinteken mozog. Kijelenthetjük, hogy nem-
csak a magyar lakosság egyre nagyobb része kénytelen uzsorakölcsönökből 
finanszírozni létfenntartását, hiteleit, hanem maga a Magyar Köztársaság is. 
Elsősorban gyengeségünk, sérülékenységünk eredménye a magyar állam-
papírpiacon meghatározó hozamszint, a gyenge deviza, és nem az ellenünk 
szövetkező spekulánsok tevékenységének eredője, amint azt egyesek látni 
vélik.

a kormány eközben csak látszatintézkedésekre képes, az ellenzék 
pedig nem rendelkezik válságkezelő csomaggal, vagy legalábbis nem 
meri publikálni azt. A több meghatározó szakember és a józan belátá-
sú rétegek által sürgetett strukturális reformok megvalósítása ebben a 
helyzetben kilátástalannak tűnik. Pedig mint minden krízis, a jelenlegi is 
magában hordozza a túlélés, megújulás esélyét. A politikai elitnek végre 
lehetősége nyílna a jelenlegi, hosszú távon fenntarthatatlan rendszerek-
hez hozzányúlni, és egy működőképes, jövőképpel rendelkező országot 
működtetni.

nyugdíjpénztári megtakarítások

az elmúlt időszakban, igaz még csak ötletek szintjén, de több poli-
tikai irányból is elhangzottak már olyan vélemények, amelyek a jelenlegi 
nyugdíj-megtakarítási rendszerben változtatásokat szorgalmaznak. A vál-
toztatás jobb esetben a visszatérés lehetőségét adná meg a tagoknak, 
rosszabb esetben a rendszer megszüntetésére irányulnak. Az önkéntes 
és magánnyugdíjpénztárak által a tavalyi esztendőben elszenvedett va-
gyonvesztés, valamint az idei év kedvezőtlen hozamadatai tökéletes érvet 
jelenthetnek az ilyen jellegű kezdeményezésekhez. Többen hibáztatják a 
törvényalkotót a magas részvényarány előírásért a magánpénztári szektor 
számára. Tény, hogy a pénztárak a tavalyi esztendőben mind a magyar, 
mind a külföldi részvénybefektetéseken veszteséget szenvedtek. Kevesen 
veszik viszont a fáradságot arra, hogy elemezzék a magyar állampapírpia-
con bekövetkezett negatív fejleményeket. Az a befektető, aki év eleje óta 
tartott a portfóliójában mérsékelt kockázatúnak (jelenleg BBB besorolású, 
romló kilátásokkal) tartott magyar állampapírt, mintegy +3,3%-os éves 
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hozamot ért el úgy, hogy szeptember–október folyamán még ennél ma-
gasabb átértékelési veszteséggel kellett szembenéznie. Az idei év ennél 
rosszabbul indult, most –7,4%-os állampapírpiaci megtérülésnél tartunk. 
Mindez természetesen felfogható átértékelési veszteségként, a lejáratig 
megtartott értékpapírok magas megtérülést generálhatnak. 

ettől függetlenül látnunk kell, hogy az érvelés, miszerint a pénztárak 
és portfóliókezelőik kockáztatják a pénztártagok megtakarításait, mennyire 
sántít akkor, amikor a magyar eszközök aránya a kezelt portfóliókban még 
mindig 60–70%-ra rúg. Szomorú aktualitás, hogy a közelmúlt forint gyen-
gülése még a külföldi részvényeken elszenvedett veszteségeket is kompen-
zálni tudta. 

a tagok előtt a „biztos” állami rendszerbe történő visszatérés lehető-
ségének megnyitása, vagy akár a pénztári szektor államosításának ötlete 
mögött egyébként nem a hozamok miatti aggódás, hanem a nyugdíjkasz-
sza finanszírozhatóságának ellehetetlenülése rejtőzik. Egy ilyen lépéssel 
rövid távon persze nyerne a költségvetés, de hosszabb távon ezek az in-
tézkedések katasztrófát okoznának. Látnunk kell, hogy a felosztó-kirovó 
nyugdíjrendszer lényegét tekintve nem más, mint egy piramisjáték. A rend-
szerben járandóságra jogosultak kifizetéseit (a piramisjátékban a kilépők) 
a járandóságra még nem jogosultak (új belépők) finanszírozzák. Képzeljük 
el hova vezethet mindez egy csökkenő lélekszámú, elöregedő országban, 
ahol a közterheket csupán 1 millió állampolgár finanszírozza! Milyen forrá-
sokra számíthat az állami nyugdíjrendszer ott, ahol a munkaképes korú la-
kosság 50%-a van alkalmazásban, ráadásul nagy részük csak a minimálbér 
után	fizet	nyugdíjjárulékot?	Mértékében	nyilván	csökkenőre.	A	nyugdíjkasz-
sza hiánya már most jelentős, a kormány pedig a nyugdíjkorhatár fokozatos 
emelésében látja a megoldást. Az adózási szempontokból minimálbérre 
bejelentett munkavállalók egyébként nemcsak a közterhek viseléséből nem 
veszik ki a részüket, de saját öregkori ellátásukat is veszélyeztetik. 

a politika szempontjából persze érthető a központi elosztásra való 
törekvés, nyugdíjemelés igérgetésével ebben az országban választásokat 
lehet megnyerni.

a pénztári szektor tehát óriási kihívásokkal küzd. Miközben az önkén-
tes pénztári tagokat arról kell meggyőzni, hogy pénztári megtakarításukat 
ne ingyenpénzként kezeljék egy gazdaságilag nehéz időszakban, a pénztári 
szektor léte is veszélyben forog. 

Önkéntes és magán-nyugdíjpénztári tagként, portfóliókezelőként bí-
zom benne, hogy ezeket, az akadályokat a szektor sikeresen fogja venni és 
az öngondoskodás elve nem fog sérülni.
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az Új gazdasági 
Világrend és a 
nyugdíjPénztári 
Vagyonkezelés

Duronelly Péter 
Budapest Alapkezelő Zrt., befektetési igazgató

2008-ban alapjaiban változott meg a világ, és lássuk be, ezt a vagyon-
kezelési ipar akkor még nem ismerte fel. Mentségére legyen mondva, ez 
nem csak Magyarországon volt így, és nem csak a pénzügyi szektorra volt 
jellemző, hogy a változások súlyát és jelentőségét nem vette észre. Az már 
kevésbé megnyugtató, hogy most, 2009-ben sem képesek sokan felmérni, 
hogy mennyire lesz más az elkövetkező tíz-egynéhány év – vagy esetleg 
hosszabb periódus –, mint azt az elmúlt húsz évben megszoktuk. 

anélkül, hogy a 2008-ban elkezdődött, és egyelőre ki tudja, meddig 
eltartó gazdasági világválság okait a részetekbe menően boncolgatnánk, 
elmondhatjuk, hogy a világ reakciója a kialakult helyzetre jellemzően a 
beruházási, befektetési és fogyasztási célból kiépült hitelpozíciók leépí-
tése (deleveraging), protekcionizmus, nagyobb állami szerepvállalás és 
erősebb állami piacszabályozás lesz. Kétségtelen, hogy a hitelállomány, 
és ezzel párhuzamosan a bankszektor szinte kontroll nélküli növekedése, 
valamint az ezzel párhuzamos pénzügyi innováció, mely a bankrendszer 
transzparenciáját jelentősen csökkentette, alapvető okozója volt a mosta-
ni válságnak, ugyanakkor azt sem lehet elvitatni, hogy a hitelfinanszírozá-
si csatornák olajozott működése nagymértékben hozzájárult a potenciális 
növekedés emelkedéséhez, ami a 2003-tól 2007-ig terjedő időszakban az 
utóbbi harminc év legnagyobb gazdasági növekedését hozta a legalacso-
nyabb infláció mellett. 

2008-cal egy másik szempontból lényeges 17 éven vagyunk túl. 
Az Egyesült Államokban 1991-ben történt meg utoljára, hogy a lakos-
sági fogyasztás volumene egyik évről a másikra csökkent, azóta, még a 
2001–2002-es „recesszióban” is, folyamatos volt a fogyasztásnövekedés. 
A hitelből finanszírozott fogyasztási expanzió folyamatosan bővülő piacot 
teremtett a rohamosan fejlődő, exportvezérelt ázsiai gazdaságoknak, ame-
lyek nyersanyagokat és technológiát importáltak szerte a világból. Ez a má-
gikus spirál olyan tőkepiaci környezetet teremtett, ahol folyamatosan emel-
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kedtek a vállalati profitok, és az olajozottan működő bankrendszer a kellő 
mennyiségű hitelt is biztosítani tudta. 

ennek most vége. A potenciális gazdasági növekedés visszaesik, a 
nemzetközi munkamegosztásban a kényszerű amerikai lakossági fogyasz-
tás-visszaesés miatt bekövetkező törés pedig átrajzolja a tőkeáramlás eddig 
megszokott sémáját. Az Új Gazdasági Világrend születése nem lesz rövid és 
nem lesz fájdalommentes, és jelentős ingadozások várhatók mind a deviza-
árfolyamokban, mind a világ részvény- és kötvénypiacain. 

a stabilitással és az ingadozással jellemezhető periódusok váltako-
zása teljesen természetes. Az S&P500-as részvényindex (illetve az amerikai 
részvénypiac) teljes huszadik századi reálhozamát a mintegy 50 évet ki-
tevő „szuperbull” periódusok alatt hozta össze, míg a maradék, szintén 50 
évet felölelő „normális” periódusban enyhén negatív reálhozamot tudott 
felmutatni. Az 1982–2007-es szuperbull után most várhatóan megint egy 
„normál” periódus következik, amikor jelentős részvénypiaci áremelkedé-
sek következnek, de azt folyamatos, jelentős korrekciók tarkítják, a nomi-
nális hozamot pedig felfalja az infláció. Ennek okán a szimplán magas rész-
vényarány, sőt az aktív részvényszelekció sem lesz elegendő ahhoz, hogy a 
nyugdíjpénztári rendszer reálhozamigényét kielégítse, illetve megfeleljen 
annak a nem túl szerencsés, de a rendszerbe vetett általános bizalom szem-
pontjából elemi feltételnek, hogy a nyugdíjpénztárak folyamatosan tisztes 
reálhozamot termeljenek. 

ehhez aktív, folyamatos eszközallokációra, bátor diverzifikációra, 
és nem hagyományos megközelítésre van szükség. A Budapest Alapkeze-
lő Zrt. 2009 folyamán indította el Budapest Abszolút Hozam elnevezésű 
befektetési alapját, mely a változó világban igyekszik stabil, igaz, vissza-
fogott hozamokat nyújtani a befektetőknek. Az alap egy folyamatosan 
fejlesztett modell alapján válogat a befektetési lehetőségek közül, és 
igyekszik egy olyan teljesítményt nyújtani, mely bármely egyéves időin-
tervallumban túlteljesíti a rövid állampapírokban történő befektetések 
hozamát. A modell igyekszik kezelni azt a hatást, amit a huszonöt éves 
szuperbull periódus jelent, és választ adni a változó, reálhozamokban 
nem bővelkedő időszak kihívásaira. 

2009-től minden vagyonkezelőnek számot kell vetnie azzal, hogy 
a benchmarktól való minimális eltérés, vagy egy előre meghatározott, 
valóban hosszú távú befektetési stratégiához való megrögzött ragasz-
kodás nemcsak a pénztártagok valóban rövid távú, és valós érdekei-
vel nem mindig összhangban levő igényeit nem tudja kielégíteni, de a 
nyugdíjpénztári, valamint a teljes nyugdíjrendszer stabilitása szempont-
jából szükséges reálhozamokat sem fogja majd tudni produkálni. Az ak-
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tív allokáció természetesen a mostanihoz képest jelentős felelősséget ró 
a vagyonkezelőkre, valamint a nyugdíjpénztárak menedzsmentjére, de 
véleményünk szerint e nélkül 2009 után nem lehet értelmezhető reálho-
zamokat elérni. 

a VálaszthatÓ 
PortFÓliÓs rendszer 
(VPr) beVezetése – 
PortFÓliÓkezelési 
dÖntések

Dr. Borza Gábor 
ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, ügyvezető

egy személyes élménnyel kezdem a cikket, még 2006-ból… Mióta 
2002 óta vezetem az ING Magyarország nyugdíjpénztári üzletágát, számta-
lan interjúban, konferencián személyesen is szorgalmaztam, hogy – az ön-
kéntesekhez hasonlóan – a magánpénztárak is vezethessenek be választ-
ható portfóliókat, hiszen elfogadhatatlannak véltem, hogy egy olyan pénz-
tártagnak, aki még 40 évig fog takarékoskodni, ugyanazt ajánljuk, mint aki 
csak már 4-5 évig. Abban az évben derült ki, hogy a Winterthur csoport elin-
dítja a második magánpénztárát, így megkerülve a – mondjuk ki bátran: az 
akkor elégtelen – szabályozást. Bennem ugyanez motoszkált, mikor a Sta-
bilitás első konferenciáján épp egy általam vezetett szekció végén – erről 
elmélkedtem – kért és kapott szót a Felügyelet részéről dr. Juhász Istvánné 
(azóta a szövetség főtitkára), és minden résztvevőt meglepve bejelentette, 
hogy 2007-től el lehet indulni a VPR-rel. Ez már azóta történelem, hiszen 
2009 január elseje óta minden pénztár elindult. Nemcsak evvel, de az elszá-
moló egységes rendszerrel, sőt a 20–25%-kal alacsonyabb adminisztrációs 
költségszinttel is. 

a VPr – röviden – azt teszi lehetővé, hogy a magyar magánpénztá-
ri tagok is élhessenek azzal a – befektetési szakértők körében világszerte és 
Magyarországon is széles körben elfogadott és hangoztatott – lehetőséggel, 
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amit a hosszú távú befektetések esetén érdemes megfontolni. A lehetőség 
úgy szól, hogy ha kellően hosszú befektetésünk időtávja, akkor érdemes koc-
kázatosabb befektetési eszközöket választani, hiszen a kockázatosabb eszkö-
zök várhatóan magasabb hozamot hoznak, és a megfelelően hosszú idő alatt 
van idő kivárni az esetleges, akár jelentős esések korrekcióját. Ha viszont csak 
pár év a befektetési időhorizontunk, akkor egyenesen hiba a magas rész-
vényarány. Így ha a pénztárak mindenkinek ugyanazt kell, hogy kínálják, ak-
kor egyik csoport befektetései sem fognak megfelelni az optimálisnak. Az át-
lag az egy rossz kompromisszum ebben az esetben. A megoldás pedig a VPR. 
Azaz mindenkinek saját kockázattűrő hajlandósága, azaz befektetési időho-
rizontja szerinti kockázatú befektetés. Hogy egyértelmű legyek, fiataloknak: 
sok részvény; nyugdíjhoz közelebb állóknak: kevesebb részvény.

Milyen portfóliókezelői döntések is születnek?

ehhez először világossá kell tenni, hogy a befektetési politikáról el-
méletileg a pénztár dönt, gyakorlatilag azonban erőteljesen támaszkodik a 
portfóliókezelő tanácsaira, rosszabb esetben pedig ráhagyatkozik, nem tel-
jesítve törvényben szabott feladatát. Ez a rosszabb eset egyaránt előfordul-
hat az úgynevezett pénzintézeti hátterű pénztárak esetén, ha a pénzügyi 
csoportnál a „befektetési szakértelmet” épp nem a pénztárhoz „telepítet-
ték”, de a kisebb független pénztárak esetén, ha túlságosan is megbíznak 
a portfóliókezelőben. Jelen elemzés szempontjából ez azonban kevésbé 
érdekes, hiszen a portfóliókezelők és a pénztárak együttese a legtöbb eset-
ben a legmagasabb hozam elérésében érdekelt. Ez ugyan egy olyan tétel, 
ami bizonyításra szorulhat – hiszen néhányan kétségbe vonják –, de jelen 
pillanatban tekintsük adottnak!

a VPr bevezetése előtti képlet az úgynevezett herding1 jegyében mű-
ködött. Röviden: a pénztáraknak nem volt racionális a többiekétől lényege-
sen eltérő befektetési politikát követni. A herdinget igazán ott lehet igazán 
megfigyelni, ahol a pénztárak valamiféle relatív garanciát adnak (kell adni-
uk) a tőkére. Azaz, amely pénztár nem éri el az átlagot, vagy túlságosan az 
átlag alá kerül, az valamilyen negatív szankciót szenved el: vagy csökkentik 
az általa terhelt költségek szintjét, vagy valamilyen mértékben kompenzál-
ni kell a tagokat. Így racionálissá válik az a viselkedés, hogy a befektetési 
politikák összetartanak (csordaszellem uralkodik). És ehhez az összetartás-
hoz nem szükséges semmilyen egyeztetés a szereplők között.

a magyar szabályozás nem ismeri a fenti szankciókat, hiszen hozam-
garanciára – a tulajdonosi struktúra (M. Gribnau cikke) miatt nincs lehető-

1 csordaszellem
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ség, mégis kialakult a herding. A pénztárak ugyanis részben saját, részben 
versenytársaik kárán pár év alatt megtanulták, hogy nem érdemes kilógni 
a sorból. Az a pénztár, amelynek a befektetési politikája kilóg a sorból, jó 
eséllyel ér el a többi pénztárénál szignifikánsabban magasabb vagy ala-
csonyabb hozamot. A piac viszont a kockázatkerülő magatartást díjazza, 
azaz a felülteljesítő pénztár jutalma (tagi egyenlegben) mindig alacso-
nyabb, mint az alulteljesítő pénztár büntetése (taglétszám vesztesége). 
Így tehát a portfóliókezelői döntések jó esetben egy az átlagkövető be-
fektetési politika követésére, illetve annak túlteljesítésére irányult. Ennek 
– és a VPR hiányának – az eredménye lett az, hogy a pénztárak befektetési 
politikája érdemben nem tért el egymástól. Az már csak külön érdekes-
ség, hogy – és én nem találtam rá konzisztens magyarázatot, hogy miért, 
de – ez az átlagos befektetési politika egy igen magas állampapírarányt 
betonozott be a rendszerbe. 

ez a magas állampapírarány több szempontból 
is problémás

egyrészt a magas (80%) állampapírarány esetén megkérdőjelezhető 
a	pénztárak	 létrehozásának	az	 értelme.	Miért	 is?	Az	 állami	 felosztó-kirovó	
rendszer teljesítőképessége a Magyar Állam jövőbeli teljesítőképességétől 
függ (egy állami ígéretről van szó), és ha bár tőkefedezeti rendszert hozunk 
létre, azaz a pénztárakban értékpapírok fedezik a jövőbeni nyugdíjakat, ak-
kor ha ezek az értékpapírok magyar állampapírok, akkor a rendszer ugyan-
csak (ugyanazon) Magyar Állam jövőbeli teljesítőképességétől függ. A kü-
lönbség csak annyi, hogy az első esetben az adósság implicit államadósság, 
a másik esetben explicit, azaz az államadósság szerepel a könyveinkben. 
A tőkésített (azaz a magán-nyugdíjpénztári) rendszer igazi értelme az, hogy 
a magyar nyugdíjasok nyugdíja ne csak a Magyar Állam teljesítőképességé-
től függjön, hanem nyíljon lehetőség a diverzifikációra. Azaz más államok, 
illetve magyar vagy külföldi gazdasági társaságok eredményétől is függjön 
a nyugdíjunk. Legyen lehetőség függetlenedni a hazai demográfiai helyzet-
től valamilyen mértékben!

Másrészt a domináns állampapírarány hosszú távon, várható érték-
ben nem eredményez(het) kiemelkedő hozamokat. Ez volt a Magyar Nem-
zeti Bank 2005/2006-os kritikájának egyik hangsúlyos pontja.
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így tehát 2007-től lehetővé vált a VPr 
bevezetése

a rendszert 2007-től egyik pénztár sem vezette be, hiszen jelentős in-
formatikai fejlesztéseket tett szükségessé. Bonyolította a helyzetet, hogy 
2009. január 1-jéig még az elszámoló egységes rendszert is be kellett ve-
zetni, s bár a két rendszer egymástól függetlenül is bevezethető, sok helyen 
összekapcsolták a fejlesztéseket. Tovább rontotta a gyors bevezetés esélyeit 
az APEH-hel való együttműködés nehézségei a központosított bevallás és 
befizetés (KBB) területén. Így a VPR 2008 elejétől csak néhány pénztár in-
dult el, a legtöbb azonban készült rá folyamatos részvényarány-növeléssel. 
Ez a vakrepülés időszaka volt. 

2008-ban folyamatosan csökkentek a részvényárak, még nem lát-
szott, hogy mekkora is lesz a válság, így akármi is lehetett a pénztárak ere-
deti befektetési politikája, egyre újabb és újabb vonzó beszállási pontokat 
produkált a tőzsde. A negyedik negyedévben pedig az állampapírpiac ösz-
szeomlásával még különösebb helyzet keletkezett, hiszen a piac likviditásá-
nak a helyreállítása céljából a pénztárak minimális részvénytartását eltöröl-
ték, pontosabban a bevezetést elhalasztották 2 évvel. Így 2008 korántsem 
az az év volt, amelynek során a korábbi herding végrehajtható lett volna. 
Bár formailag nem, tartalmilag a pénztárak egyfajta total return stratégiát 
követtek. Formailag bizonyára megvoltak a limitek, meg kellett lenniük, de 
egyrészt ezek a limitek igazíthatók voltak, a tőkepiaci változások erős im-
pulzusokat adtak, ugyanakkor a versenytársakról szóló információ nem volt 
elérhető, hiszen csak az OTP-nek kellett a napi hozamait megjelenítenie.

2009-től gyökeresen más a helyzet. Az összes pénztár napi adata elér-
hető, átlagok, szórások, volatilitások számíthatók. Nagyjából ki lehet találni, 
hogy ki mibe fektet, ha felmerül a gyanú, hogy a legutolsó közétett befek-
tetési politika már nem aktuális. A 2009-es év folyamán jó eséllyel ki fognak 
alakulni azok a modellek amelyek révén újra lehetőség nyílik arra, hogy az 
egyes választható portfóliók egymáshoz igazodjanak. Azon lehet vitatkozni, 
hogy ez mennyire lesz jó sokféle szempontból, de a rendszer mindenképp 
jobb, mint korábban, hiszen ez az egymáshoz igazodás egy sokkal maga-
sabb részvénykitettség és diverzifikáció mellett zajlódik le.

Portfóliókezelési döntések – egy alternatív meggondolás. Ha jól be-
legondolunk, akkor a címben feltett kérdést félre is lehet érteni, hiszen a 
VPR bevezetésével a tagok is hoztak portfóliókezelői döntést. Ismert, hogy 
a jogszabály azt írja elő, hogy ha a tag nem választ a portfóliók közül, akkor 
az életkora alapján kell besorolni. Azaz, ha legalább 15 éve van még a hi-
vatalos nyugdíjkorhatár eléréséig, akkor a legnagyobb részvénykitettségű 
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portfólióba kellett besorolnunk. Szakmailag tudjuk, hogy ez helyes. A tagok 
döntő többsége nem választott aktívan, azaz azt is hihetnénk, hogy tudato-
san arra a következtetésre jutottak, hogy a törvény a megfelelő helyre so-
rolja be őket. Sajnos a helyzet az, hogy több mint optimizmus ezt feltételez-
ni, de bízom benne, hogy eljön még az idő, hogy ez valósággá válik.

hazai állaMPaPírPiac 
2008-ban: Mennyire 
tekinthetŐ alacsony 
kockázatÚ Pénzügyi 
eszkÖznek az 
állaMPaPír?

Szabó E. Viktor, CFA 
Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt., 

befektetési igazgató 

a magyar állampapírpiac 2008-ban korántsem egy alacsony kocká-
zatú eszközosztály jellemzőit mutatta. Pedig mindenki tudja: ha megtart-
juk lejáratig az állampapírt, és az állam megőrzi fizetőképességét, akkor 
visszakapjuk a befektetett pénzt és a beígért kamatot. Ha azonban a le-
járat előtt szeretnénk pénzzé tenni állampapírunkat, vagy piaci árakon 
értékelni befektetésünket (ami az intézményi befektetők nagy része szá-
mára törvényi előírás), akkor nem tekinthetünk el attól, hogyan alakul az 
állampapírok árfolyama a lejárat előtt. És ebből a szepontból 2008 igen-
csak viharos esztendő volt, mivel három jelentős sokk is érte a piacot. 
Mielőtt áttekintenénk ezeket, érdemes megnézni, hogyan is teljesítettek 
az év egészében a forintban kibocsátott állampapírok. Míg rövid futam-
idejű állampapírokkal inflációt meghaladó megtérülést lehetett elérni (az 
RMAX index 8,45%-ot nőtt), addig a hosszabb lejáratú kötvények tulajdo-
nosai örülhettek, ha befektetésük nem veszített értékéből (a MAX index 
2,6%-ot hozott egy év alatt, a nagyon hosszú papírokon negatív is lehe-
tett az egyévi megtérülés). Az ármozgás nagyságát jót érzékelteti, hogy a 
MAX index 10%-ot meghaladó egyhavi értékváltozásokat is mutatott. Ez 
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nem olyan mértékű ármozgás, mint amire alacsony kockázatú eszközök 
estében számítunk.

az első sokk kora tavasszal érte a piacot. A nemzetközi befektetői kör-
nyezet az amerikai másodrendű jelzálogpiacról kiindult válság miatt már 
több hónapja fokozatosan romlott, és a magyar adósság finanszírozásában 
korábban stabil részt vállaló külföldi befektetők vételi kedve ezzel párhuza-
mosan lecsökkent. Február elején a külföldiek forint állampapír-állománya 
még történelmi csúcson járt, onnan azonban megindult a lassú apadás. 
A külső kereslet csökkenése mellett hazai tényezők is hozzájárultak a hoza-
mok emelkedéséhez. Egyrészt a hazai intézményi befektetők közül a nyug-
díjpénztárak a portfólióátalakítás miatt a korábbiakkal ellentétben állam-
papír-eladóként jelentek meg a piacon (a pénztárak és biztosítók összesen 
145 milliárd forintnyi állampapírt adtak el az első negyedévben). Másrészt a 
hazai elsődleges forgalmazók és hitelintézetek kamatswap piaci – fedezeti 
és spekulációs célú – ügyletei részben technikai okok miatt további jelentős 
hozamemelkedést okoztak1. 

a megugró hozamszint hatására egyes elsődleges forgalmazók 
felfüggesztették az árjegyzést, kitágult a vételi és eladási árak közöt-
ti különbözet (vagyis megemelkedett a kereskedés költsége), az átlagos 
ügyletméret pedig lecsökkent. Az árjegyzések információtartalma en-
nek következtében lecsökkent, a kereskedés nehezebbé vált. A likviditás 
csökkenése prémiumként beépült az állampapírok árába (az állampapír-
hozamok tartósan elszakadtak a kamatswap hozamoktól). Így hazai piaci 
strukturális okokkal is magyarázható, hogy míg a romló nemzetközi kör-
nyezet miatt általános volt a hozamemelkedés, a magyar hozamok márci-
usi növekedése kiugró mértékű volt. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy 
a magyar devizakötvények német állampapírokhoz viszonyított felára az 
év első felében viszonylag stabilan alakult, vagyis a piac akkor még nem 
értékelte át a magyar állam nemfizetési kockázatát, a problémát a forintos 
piac labilitása jelentette. A globális piacok megnyugvásával párhuzamo-
san a hazai piacon is korrekció zajlott le annak ellenére, hogy a külföldiek 
nettó állampapír-eladása június végéig folytatódott. Szintén a hozam-
csökkenést támogatta az ÁKK döntése a kötvénykínálat csökkentéséről és 
a kincstárjegykínálat növeléséről. (A kibocsátó másik döntése az elsődle-
ges forgalmazók kötelezettségeinek enyhítéséről viszont korántsem járult 
hozzá a piaci működés javulásához.)

a második sokk októberben érte a magyar állampapírpiacot, és a tava-
szinál lényegesen nagyobb mértékű volt. A Lehman bankház szeptemberi 
csődje alapvetően megváltoztatta a globális likviditási környezetet. A nagy 

1 Részletesen MNB: Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2008. április, 1–3. keretes írás.
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befektetési bankok és intézményi befektetők a befektetett eszközökön koráb-
ban elszenvedett veszteségek mellett forrásodalon a finanszírozás drasztikus 
beszűkülésével szembesültek, amit a jegybankok likviditásnyújtó beavatko-
zásai is csak kismértékben tudtak enyhíteni. A finanszírozás elapadása a tő-
keáttételes befektetések gyors felszámolására kényszerítette a befektetőket. 
Mindez együttesen hatalmas eladási hullámokat eredményezett a világ tőke-
piacain. Ezek mindekit sújtottak, első körben a befektetők kevéssé differenci-
áltak, minden eladási nyomás alá került, amit el lehetett adni (sok kockázatos 
eszköztől a likviditás teljes hiánya miatt nem lehetett megszabadulni). Az első 
pánik után azonban a befektetők már tudatosabban mérsékelték kockázatu-
kat, a folytatódó eladásoknál előnyben részesítve a kockázatosabbnak tartott 
eszközöket. Ebben a periódusban a magyar kötvénypiacok alulteljesítették a 
szomszédos országok piacait, mi voltunk a visegrádi országok leggyengébb 
láncszeme.	Felmerülhet	a	szokásos	kérdés:	miért	éppen	mi?

a külföldi befektetőket hazánkban leginkább a külső adósság növe-
kedése, illetve magas szintje aggasztotta. Az adósság önmagában persze 
nem feltétlenül jelent nagy kockázatot, hiszen sok ország nálunk magasabb 
adósságmutatóval is képes hosszabb távon együtt élni. A gondot inkább 
az jelenti, hogy Magyarországon nem keletkezik olyan megtakarítás, amely 
csökkentené függőségünket a külföldi finanszírozástól. Az államháztar-
tás éveken át magas költségvetési hiányt termelt, és bár 2006 közepe óta 
egyensúlya jelentősen javult, azonban így is finanszírozásra szorul. Ráadásul 
eladósodásával az állam nem a gazdaság hosszú távú növekedési képessé-
gét javította, hanem az ország fejlettségi szintjéhez képest bőkezű jóléti 
rendszert tartott fent, miközben alacsony szinten hagyta az állami intézmé-
nyek hatékonyságát és az állami szolgáltatások színvonalát. 

az államháztartás egyensúlyának adósságdinamikát mérséklő ja-
vulását azonban ellensúlyozta a háztartások és a vállalatok eladósodása. 
Míg a vállalati szektor esetében a nettó finanszírozási igény természetes-
nek tekinthető (a működés és beruházások forrásigénye miatt), addig a 
háztartások esetében a finanszírozási képesség csökkenése kedvezőtlen 
folyamat. A fogyasztási és ingatlanvásárlási devizahitelek gyors felfutása 
miatt a tavalyi év közepére a háztartások nettó finanszírozási képessége 
negatívba fordult, és így minden hazai szektor nettó hitelfelvevővé vált. 
Ráadásul a növekvő (külső) eladósodással szemben egy olyan gazdaság 
áll, amely több negyedéven keresztül (2009–10-ben) mély recesszióban 
lesz, vagyis jövedelemtermelő képessége romlik. Ebben az összefüggés-
ben a magyar állam fizetőképességével kapcsolatos aggályok megalapo-
zottnak tűnhettek. Ez magyarázza azt is, hogy miért kellett a nemzetközi 
intézményekhez fordulni segítségért, illetve ezek az intézmények miért 
voltak hajlandóak nagyon rövid idő altt 25 milliárd eurónyi hitelkeretet az 
ország rendelkezésére bocsátani. 
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a fizetőképességi aggályok októbertől beépültek az állampapírárak-
ba. Az államcsőd kockázata mind a nemfizetési fedezeti derivatívák (cds) 
árában, mind pedig a magyar euró kötvények – korábban stabil – felárában 
jelentős növekedést okozott. A kedvezőtlen folyamatokra kissé megkésve, 
de a hitelminősítők is reagáltak. Az S&P már október közepén negatívra 
rontotta a magyar adósság hitelbesorolásának kilátását, majd november 
közepén mindhárom nagy hitelminősítő rontotta is a besorolást. A piac ál-
tal árazott felárak alapján a további leminősítés sem okozna meglepetést. 

a külföldi banki befektetési könyvek és tőkeáttétel leépülése rendkí-
vüli eladói nyomás alá helyezte a magyar állampapírpiacot. Az ÁKK adatai 
szerint a külföldiek állampapír-állománya október–novemberben (névérté-
ken) 830 milliárd forinttal csökkent, vagyis két hónap alatt a teljes állomá-
nyuk negyedét, vagy másképp nézve a megelőző három év teljes növek-
ményét adták el. Ez természetesen ismét jelentős áresést és a piac rendes 
működésének zavarait okozta. Az egész hozamgörbe feljebb tolódott, a 
hosszabb kötvények értéke nem egészen egy hónap alatt 15%-ot megha-
ladó mértében esett. A korábban javuló piaci likviditási mutatók ismét rom-
lottak. 

az október–novemberi állampapírpiaci események véget vetettek 
egy illúziónak. Az elmúlt években ugyanis sokan abban a tévhitben voltak, 
hogy a külföldi befektetők mindig hajlandóak lesznek finanszírozni a ma-
gyar államadósságot, legfeljebb magasabb árat kérnek el érte, ha romlik a 
megítélésünk vagy a globális hangulat. (Kevesen emlékeznek például arra, 
hogy 1995-ben nem lehetett egy évnél hosszabb állampapírt eladni a pia-
con, a kincstárjegyek hozama pedig meghaladta a 30%-ot.) Ez a vélekedés 
megerősítést nyert az évtized közepét jellemző euforikus piacok mellett, 
amikor is a globális tőkeáttételes likviditásfelesleg mellett gyakorlatilag 
bármilyen kockázatos eszközt el lehetett adni a világban. Így a külföldi be-
fektetők folyamatosan vették a magyar állampapírokat, stabilan tartva ré-
szesedésüket a növekvő forintban kibocsátott állampapírpiacon. Ebben a 
környezetben a piacok nem küldtek erőteljes figyelmeztető jelzéseket Ma-
gyarországnak a fundamentális folyamatok kockázatosságáról, így a hazai 
gazdaságpolitikai szereplők sem érztek erős késztetést a változtatásokra. 
Mikor azonban a globális válság nyomán világszerte erőteljesen beszűkül-
tek a finanszírozási források, az eszközállomány leépítésére kényszerítve a 
bankokat és a tőkeáttételes intézményi befektetőket, hirtelen azzal szem-
besültünk, hogy a külföldiek nemhogy nem hajlandóak megvenni a ma-
gyar állampapírokat, hanem még a korábban megvett állomány jelentős 
részétől is szabadulnának. 

az iMF/Világbank/eu (továbbiakban IMF-) hitel technikai értelemben 
lecsökkentette az államcsőd kockázatát, hiszen ez a forrás átmenetileg 
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fedezi a lejáró adósságtörlesztés jelentős részét, illetve a költségvetés hi-
ányát. Persze a hitel nem mérsékli az államadósság szintjét, csak a hite-
lezői kör változik, vagyis hosszú távon nem jelent megoldást. A hitelnek 
további pozitív hozadéka volt a jegybanki devizatartalékok növekedése, 
ami némileg nagyobb muníciót jelent a központi bank számára az árfo-
lyam-leértékelődés elleni küzdelemben. A második kockázatot ugyanis a 
valutaválság jelenti (ezt már inkább 2009 elején árazta be a piac), az ár-
folyam olyan mértékű leértéklődése, ami túlmutat a gazdaság szerep-
lőinek tűrőképességén. Míg ugyanis az IMF-hitel megkönnyíti az állam 
számára az adósságtörlesztést, addig az eladósodásból az utóbi években 
egyre nagyobb részt kihasító magánszektor számára nincs olyan segítség, 
amely az árfolyam jelentős és tartós leértékelődése esetén ellensúlyoz-
hatná a felvett devizahitelek átértékelődését. A vállalatok és háztartások 
fizetésképtelenségének növekedése pedig rontaná a hazai bankszektor 
mérlegét, illetve tőkepozícióját, ami szélsőséges esetben visszahathatna 
az állam fizetőképességére. Bár az ilyen szélsőséges forgatókönyv valószí-
nűsége nagyon alacsony, a magyar állampapírok árában ez a kockázat is 
megjelent és a prémium növekedését okozta. 

a harmadik sokk belföldi eredetű volt, és a korábbi sokkokal ellentétes 
irányban hatott. Ennek eredete az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), il-
letve a jegybank volt. A két intézmény ugyanis beavatkozott az állampapír-
piacon, hogy ellensúlyozza a külföldiek erős eladási nyomását. A kínálati ol-
dalon az ÁKK az október végi sikertelen kötvényaukció után év végéig eltö-
rölte az államkötvény-aukciókat és csökkentette a kincstárjegy-kibocsátást, 
majd decemberben negatív nettó forintkibocsátást jelentett be a 2009-es 
évre. Keresleti oldalon a jegybank közvetlen állampapír-vásárlással lépett a 
piacra, és hasonló lépésre ösztönözte a hazai intézményi szereplőket is. Ez 
utóbbi elősegítésére mérsékelte a hitelintézetek tartalékolási kötelezettsé-
gét, hogy a bankok több állampapírt tudjanak venni. A negyedik negyed-
évben a központi bank és az egyéb monetáris intézmények összesen 935 
milliárd forintnyi állampapírt vettek.

a fokozatosan javuló nemzetközi és régiós hangulat mellett végrehaj-
tott beavatkozások megfordították a hozamemelkedést, és az év utolsó két 
hónapjában jelentős áremelkedést okoztak a magyar állampapírpiacon. 
Ráadásul decemberben megállt a külföldiek állampapír-eladása, így az év 
utolsó hónapjában inkább a hazai szereplők magatartása határozta meg az 
áralakulást. És bár december elején a jegybank leállt az (egyébként az ál-
lamháztartás jegybanki finanszírozásának uniós tilalmát súroló) állampapír-
vásárlással, kamatcsökkentései, illetve lazább monetáris politikára vonatko-
zó utalásai támogatták a hozamcsökkenést. 
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az alacsony likviditású piacon végrehajtott beavatkozás mestersége-
sen alacsony szintre nyomta a hozamokat. Erre utal, hogy a forintkötvények 
hozama megközelítette az euróban kibocsátott állampapírok hozamát, 
vagy is kiárazódott a korábban meglévő jelentős (ötéves lejáraton január–
novemberben átlagosan 3,4%-os) árfolyam-kockázati prémium. Mindez 
akkor, amikor az egész régió növekedési kilátásai jelentős mértékben rom-
lottak, és a magyar fizetőeszköz kockázata sem mérséklődött. Alacsony lik-
viditású piacokon az árakat el lehet mozdítani a fundamentálisan indokolt 
szinttől, a beavatkozás hosszabb távú hatása azonban erősen kérdéses. Ma-
gyarországnak nem volt szerencséje, a globális likviditási környezet év végi 
javulása csak átmenetinek bizonyult, így 2009 elején az állampapírpiaci pré-
mium is visszakerült a magasabb kockázatú – államcsőddel vagy valutavál-
sággal fenyegetett – országoknak megfelelő szintre. 

az állampapírpiaci egyensúly tavalyi felborulása nemcsak a külföldiek 
nagyvolumenű (az év egészében közel 500 milliárd forintos) eladásainak 
tulajdonítható, egyes hazai szereplők is a korábbitól eltérő magatartást 
mutattak. A pénztárak és biztosítók tavaly összesen 226 milliárd forintnyi ál-
lampapírt adtak el, holott korábban e szektor bevételeinek jelentős része a 
magyar állampapírpiacon került befektetésre (ez jelentős kiesés, hiszen csak 
a magánnyugdíjpénztárak tavalyi tagdíjbevételeit 350 milliárd forintra be-
csülhetjük). Változott a lakosság magatartása is, bár ennek állampapírpiaci 
hatásait nehezebb megítélni. Az év során ugyanis a háztartások jelentős 
tőkét vontak ki befektetési alapokból (a hazai kötvényalapok nettó eszköz-
értéke 165 milliárd forinttal csökkent, ugyanakkor a pénzpiaci alapok 148 
milliárdos zsugorodása, illetve az ingatlanalapok közel 200 milliárdos ér-
tékcsökkenése is növelhette az állampapír-kínálatot). Ugyanakkor a kivont 
tőke az – év végén már akciós – banki betéteken keresztül, illetve közvetle-
nül visszakerülhetett az állampapírpiacra (az utolsó negyedévben a háztar-
tások 55 milliárd forintnyi állampapírt vettek). A hazai és külföldi kínálatot a 
hazai hitelintézetek (1345 milliárd) és a jegybank (227 milliárd) korábbinál 
erőteljesebb vásárlása szívta fel. 

a keresleti és kínálati viszonyok a 2009-es évre némileg kedvezőbb-
nek tűnnek. Egyrészt az ÁKK hozzáigazította kibocsátási tervét a meg-
változott piaci környezethez. Másrészt a nyugdíjpénztárak részéről nem 
kell nettó állampapír-eladásra számítani. Amelyik pénztár át kívánt állni a 
választható portfóliós rendszerre, az nagyrészt megtette, a többi pénztár 
számára a határidő kitolódott 2011 közepéig. Így a befolyó tagdíjbevételek 
egy része megjelenhet nettó keresletként. Ráadásul a válság és a recesszió 
a háztartásokat is a megtakarítások irányába fogja elmozdítani. Kérdéses 
ugyanakkor, hogy a külföldiek vásárlása nélkül helyreállhat-e az egyensúly, 
illetve mérséklődhet-e számottevő mértékben a magas prémium. A világ-
gazdaságban meglévő reálgazdasági kockázatok mellett figyelembe kell 
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venni, hogy a likviditási válság nyomán globálisan lecsökkent a befektethe-
tő tőke nagysága, miközben a kötvénypiaci kereslet az egyéb finanszírozási 
források beszűkülése miatt várhatóan emelkedni fog (a bankok ugyanis na-
gyon óvatosak lesznek a hitelezéssel, az alacsony részvényárak pedig nem 
támogatják a tőzsdén keresztüli forrásbevonást). Vagyis egy szűk piacon 
erős verseny mellett kell meggyőzni a befektetőket, hogy a magyar állam-
papír jó befektetés. Viszont amíg nem tudjuk elhitetni, hogy az ország ké-
pes fenntartható növekedési és adósságpályára állni, addig fel kell készülni 
arra, hogy a tőkepiaci hangulat minden rezdülését meg fogjuk érezni a ha-
zai állampapírpiacon. 

a tavalyi év tehát ismét rávilágított arra, hogy Magyarország kicsi, sé-
rülékeny ország, amely belső megtakarítások híján egyre jobban rászorult 
a külső finanszírozásra. A ráutaltságnak azonban komoly ára van, ezt a ma-
gyar állampapír-tulajdonosok tavaly a befektetésük értékének ingadozásán 
keresztül megtapasztalhatták. Persze ekkor is igaz, hogy a lejáratig megtar-
tott állampapír végül hozza a vételkor beígért hozamot, ha az állam megőr-
zi fizetőképességét. Ez – nemzetközi intézmények segítségével – egyelőre 
sikerült, de a kockázat valós. Amíg ezt nem sikerül kezelni, a magyar állam-
papír kockázatos eszköz, piaca pedig illikvid és volatilis marad.

nyugdíjPénztárak 
kÖzVetett 
részVényPiaci 
beFektetései
„sales, Vagy életet”

Fekete Attila 
független pénzügyi szakértő

a néhány héttel ezelőtt érkezett felkérést követően első pillantás-
ra viszonylag egyszerűnek tűnt a feladat, mivel a címben rögzített témáról 
úgy hittem, hogy a pénztárak részvényalapokban tartott befektetéseinek 
változásairól, eredményeiről kellene néhány előremutató – vigaszt nyúj-
tó gondolatot összeszednem. Az ezt követő adatgyűjtés világította meg 
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számomra, hogy ennél sokkal összetettebb a kérdés: adatokat kerestem a 
nyugdíjpénztárak befektetési alapokon keresztüli részvénybefektetéseiről. 
Rá kellett jönnöm, hogy ez az adat a jelenlegi adatszolgáltatási szabályok 
és gyakorlat mellett szinte kibányászhatatlan, hiszen a jelenlegi részlete-
zettség mellett „sommásan” befektetési alapok soron mosódnak össze a 
pénztári portfóliókban valószínűleg leggyakoribb részvényalapok és ingat-
lan alapok, meg az összes többi eszközosztály is. A BAMOSZ ugyan tesz egy 
tétova kísérletet arra, hogy a pusztán jogi értelemben vett részvénybefek-
tetéseken túlmenően a részvénypiaci kockázatokat hordozó eszközökről 
gyűjtsön adatokat a pénztárak vagyonkezelőitől, azonban ez egyrészt nem 
teljes körű, másrészt elég hézagosan definiált, ráadásul ebben a kimutatás-
ban nem különíthetők el a közvetlen és közvetett részvénybefektetések. 
A beszerezhető adatok és emlékeim között böngészve ötlött fel bennem, 
hogy a pénztárak portfólióiban a befektetési alapokon túl számos egyéb 
instrumentum is közvetít(het) részvénypiaci kitettséget, aminek a mértéke 
már egyáltalán nem nyilvánvaló… legalábbis számomra. De vajon csak egy 
külső érdeklődő számára nem teljesen világos, hogy ténylegesen mekko-
ra	 részvénykockázatot	 visel	 egy	 adott	 nyugdíjpénztár?	Vajon	 a	 pénztárak	
minden esetben tisztában vannak azzal, hogy például egy-egy „delejesen 
vonzó” strukturált termék megszerzésével milyen fába vágják a fejszéjüket, 
hogy esetleg mekkora tőkeáttétellel hasítanak bele valamilyen az Óperen-
ciás-tengeren	is	túli	egzotikus	ország	alig	ismert	tőkepiacába?	

a rendelkezésünkre álló adatok hiányossága dacára is egészen bizto-
sak lehetünk benne, hogy a közvetett (és közvetlen) részvénybefektetések 
súlya a szektorban lényegesen nőtt az elmúlt másfél-két évben. A magán-
nyugdíjpénztárak számára kötelezően bevezetendő választható portfóliós 
rendszer – a pénztárak korösszetételéből, illetve a tagság portfólióválasztási 
hajlandóságából (képességéből) eredően – a korábbiakhoz képest jelentő-
sen nagyobb részvénykitettség fenntartását írja elő. A pénztári portfóliók 
kockázati profiljának „hatalmi szóra” történő abrupt változtatása nehezen 
indokolható a pénztárak tagságának kockázatviselési hajlandóságában be-
következett hasonló változással – mivel ilyen nem történt, mint ahogy nem 
történt – és ennyi idő alatt nem is történhetett – lényeges elmozdulás az 
érintettek befektetési kultúrájának, pénzügyi ismereteinek szintjében sem. 
A szabályozás részleteinek szerencsés vagy elhibázott voltáról ezen túlme-
nően ma már valószínűleg kései, a bevezetés időzítésének szerencsétlensé-
géről pedig, mint nehezen cáfolható tényről értelmetlen elmélkednünk. Az 
azonban érzékelhető, hogy a magánpénztári szabályozás változása hatással 
volt az önkéntes pénztárak befektetési politikájára is, néhány önkéntes és 
magánágazatot is működtető pénztári csoport úgy határozott, hogy érde-
mes a választható portfóliós rendszer komoly terhet jelentő előkészítését, 
illetve az átállást egyszerre elvégezni mindkét pénztár esetében. 
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időszerűnek látszik tehát, hogy tisztázzuk a közvetett részvénybe-
fektetések néhány alapvető sajátosságát, emiatt döntöttem úgy, hogy a 
portfólióösszetételek idősorának bemutatása és elemzése helyett inkább 
néhány olyan megfontolásra érdemes kérdésre, kockázatra hívom fel a fi-
gyelmet, amelyeknek ha tudatában is voltunk már korábban is, eddig a piac 
élesen nem szembesített velük minket és emiatt talán érdemüknél kisebb 
hangsúlyt kaptak. Mindemellett néhány kérdésben kéretlenül is veszem a 
bátorságot, és szubjektív, de talán a gyakorlatban használható tanáccsal 
igyekszem szolgálni, amiért előre is szíves elnézésüket kérem.

2007.Q4.. 2008.Q4..
Portfólió összesen 1 766 682 613 1 540 723 189

Bankszámlák és készpénz összesen 13 505 266 50 832 815

Házipénztár (forint és valuta) 683 1 203

Pénzforgalmi számla és befektetési számla 7 896 262 35 937 665

Lekötött betét (betétszerződés) hitelintézeti betétszámlán 
lekötött pénzösszeg

5 608 321 14 893 947

Értékpapírok összesen 1 745 677 862 1 593 099 998

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 1 061 537 804 902 455 889

Magyar állampapír 1 013 458 939 843 994 932

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

1 879 034 2 784 269

Külföldi állampapír 9 795 639 816 780

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizető kezességet vállal

0 12 254 587

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvá-
nosan forgalomba hozott kötvény

3 289 814 3 639 007

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

8 110 618 11 286 426

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forga-
lomba hozott kötvény

11 962 099 20 515 651

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

13 041 661 7 164 237

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0 0

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0 0

Részvények 279 137 029 181 337 308

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra be-
vezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

129 340 741 63 147 032

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi akadálya

0 0

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföld-
ön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

149 732 581 118 190 276

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, 
melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott 
értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi akadálya

63 707 0
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Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 322 912 674 416 756 143

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, 
ideértve az ingatlanbefektetési alapot is

226 436 264 257 697 988

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve 
az ingatlanbefektetési alapot is (2008 ingatlan nélkül)

95 618 003 157 870 299

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 858 407 1 187 856

Jelzáloglevél 82 090 355 92 550 658

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsá-
tott jelzáloglevél

82 090 355 92 550 658

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott 
jelzáloglevél

0 0

Határidős ügyletek 210 763 –2 414 208

Opciós ügyletek 0 0

Repóügyletek 29 041 326 0

SWAP-ügyletek 0 –7 182

Ingatlan 0 0

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések 0 0

Kockázati tőkealapjegy 0 0

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett érték-
papír

0 516 257

Követelés értékpapírügyletekből 10 378 144 27 352 768

Kötelezettségek értékpapírügyletekből 32 130 748 128 657 259

A táblázatban a szürke háttérszínnel jelölt sorok hordoznak/hordozhatnak részvénypi-
aci kitettséget!

Miért van szükség a közvetett befektetési 
formákra?

a válasz rendkívül egyszerű: Azért, mert egy tudatos, céljainkkal és 
lehetőségeinkkel konzisztens részvényportfólió költséghatékony összeál-
lítására a szóba jöhető befektetési célpontok rendkívüli nagy száma miatt 
jószerivel nincs is más lehetőségünk. 

a pénztárak a választható portfóliós rendszer bevezetésének köszön-
hetően megnövekedett „kockázati éhségüket” – teljesen érthető módon – 
nem kívánták a 4-5 szereplős hazai részvénypiac keretei között kielégíteni. 
(Az, hogy a szabályozás változásával előre jelezhetően növekvő hazai intéz-
ményi részvénykereslet, vagy azt megelőzően az éveken át tartó bull piac 
sem tudta tőzsdeérett vállalkozások sokaságát a piacra csábítani, illetve az 
a néhány felcseperedő hazai vállalkozás sem a budapesti tőzsdén keresztüli 
nyilvános tőkebevonásban látta a fejlődés finanszírozásának megoldását, 
első ránézésre meglepő, aminek elemzése, minden bizonnyal még hosszú 
évekig kimeríthetetlen kutatási témául szolgál.)

a nemzetközi részvényporondra lépő hazai nyugdíjpénztárak, illet-
ve vagyonkezelőik a következő választékból szemezgethetnek: a Deutsche 
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Börse weboldala több mint 10 200 jegyzett részvényt sorol fel, a New York 
Stock Exchange bemutatkozó oldala mintegy 8500 jegyzett kibocsátást em-
lít, a Londoni Tőzsdén több mint 1500, a tokiói tőzsdén pedig csaknem 2400 
részvényhez férhetünk hozzá, hogy csak a legismertebb piacokat említsük. 
A felsorolt választékban nyilván nagyon sok az átfedés, ugyanakkor nem 
számoltunk a hasonlóan színes fejlődő piacok fenti tőzsdéken nem jegyzett 
részvényeivel, illetve az OTC-piacokkal. Azt mindenképpen kijelenthetjük, 
hogy a tízezres nagyságrendű választék lefedéséhez a rendelkezésre álló 
hazai elemzői kapacitás sokszorosára volna szükség, és abban is biztosak le-
hetünk, hogy a hazai tőkepiac befektetői – méretüknél fogva – ennek csak a 
töredékét képesek eltartani. Amennyiben tehát úgy döntenénk, hogy vala-
milyen okból mégsem kívánunk a „vakmajomra” támaszkodni, akkor hamar 
be kell látnunk, hogy a hazai pályát jelentő regionális részvénypiac kivéte-
lével értelmetlen szűkös erőforrásainkat az áttekinthetetlenül nagyszámú 
részvény elemzésére fecsérelnünk. Sokkal hasznosabb, ha ehelyett befekte-
tési céljainkkal összhangban lévő piacokat, piaci szegmenseket vagy straté-
giákat választunk, és őket hatékonyan leképező közvetítő instrumentumo-
kat keresünk – ami persze szintén hatalmas feladat.

hasonló következtetésekre juthatunk bizonyos gyakorlati méret-
gazdaságossági megfontolások alapján is: anélkül hogy egy optimálisan 
diverzifikált részvényportfólió elemszámának meghatározásában elmé-
lyednénk, fogadjuk el, hogy ez a szám például egy globális fejlett pia-
ci részvényportfólió esetében valahol 100–200 között van, illetve ilyen 
elemszámmal találkozunk a meghatározó külföldi alapkezelők hasonló 
portfólióiban is. Ezen portfóliók esetében az egyes elemek előforduló leg-
nagyobb súlya nem szokta meghaladni az 5-6%-ot, de a legtöbb részvény 
súlya 1% alatt van. Ha ezen arányokat a hazai pénztári piac szereplőinek 
méreteire próbáljuk kivetíteni, és figyelembe vesszük azt is, hogy a pénz-
tárak nem ritkán az egyes földrajzi régiók, néha pedig stratégiák között 
is diverzifikálni kívánnak, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az 
egy-egy részvényre jutó befektetés összege csak a legnagyobb pénztárak 
esetében érhetné/érheti el a 10 millió forintos nagyságrendet. A legtöbb 
esetben azonban rendkívül elaprózott, mindössze néhány tíz- vagy né-
hány százezer forintos, egy-két darab részvényből álló befektetések kelet-
keznének, sok esetben nehezen megválaszolható kérdéseket is felvetve: 
Mit tegyünk például abban az esetben, ha egy kiválasztott részvényből 
már egy darab értéke is meghaladja a portfóliónkban tartani kívánt meny-
nyiséget?	

Vagy: az elmúlt években lényegesen olcsóbb lett ugyan a világ rész-
vénypiacaihoz való hozzáférés, de a megvásárolt részvények pénztári letét-
kezelőkhöz történő szállítása a tranzakciónkénti – egyébként valóban nem 
túl magas – minimumjutalékok alkalmazása miatt sok esetben olyan több-
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letköltségeket jelent, ami felülmúlhatja az adott befektetéstől valaha remél-
hető hozamot. 

egyes piacokon jellemző, hogy a társaságok negyedéves gyakoriság-
gal osztalékelőleget fizetnek, részvényenként jellemzően csupán néhány 
centet, aminek az eredménye az lehet, hogy jóformán minden napra jut né-
hány dollárnyi, vagy néhány eurónyi osztalék, aminek összegét akár nulláig 
is apaszthatja a rárakódó adó (amit egy magyarországi nyugdíjpénztártól 
jó eséllyel levonnak), valamint a beszedés tranzakciós költsége és a pénz-
tárnál jelentkező adminisztrációs kötelezettség együttes terhe. Az ilyen 
minibefektetések fenntartása teljességgel gazdaságtalan és értelmetlen, 
vagyis a régiónk határain túlmerészkedő hazai nyugdíjpénztárak számára a 
legtöbb esetben még néhány évig egyedül a közvetett formák jelenhetnek 
költséghatékony részvénybefektetési lehetőséget.

Milyen közvetett részvénybefektetési 
formákkal találkozhatunk a hazai 
nyugdíjpénztárak portfólióiban?

a részvénypiacokhoz hozzáférést biztosító közvetítő instrumentumok 
után kutatva villámgyorsan rálelhetünk az emberi kreativitás végtelen szí-
nességének újabb bizonyítékaira, a választék a viszonylag rövid múltú – de 
gyorsan fejlődő – hazai piacon is igen széles: a pénztári portfóliókban min-
den bizonnyal legelterjedtebb egyszerű részvényalapoktól kezdve, az ETF-
eken, az alapok alapjain, a strukturált alapokon, betéteken és kötvényeken 
át a certifikátokig. Jóformán lehetetlen számba venni hányféle hordozóesz-
közbe csomagoltak végső soron részvénypiaci befektetéseket – és persze 
mi mindennel vegyítették, hígították, vagy éppen „turbózták” ezeket (pl. 
devizapozíciók fedezettsége, származékos termékek alkalmazása, tőkeátté-
tel mértéke stb.). 

a jogi keretek alapján tehát lehetetlen közös nevezőt találni, így per-
sze már nem is meglepő, hogy a vonatkozó kormányrendeletekben felso-
rolt befektetési formákra épülő adatszolgáltatások alapján lehetetlen a köz-
vetett – és így értelemszerűen a teljes – részvénypiaci kitettségről pontos 
és hiteles adatokat szerezni (a befektetési környezet alapján vélelmezhető, 
hogy például a hazai pénztári portfóliókban található befektetési jegyek 
többsége – de természetesen nem mind – valamilyen részvénypiaci kitett-
séget hordoz).
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Mit is jelent a közvetettség? Mik a közvetettség 
következményei?

A közvetett befektetési formák közös ismérve, hogy ezek alkalmazása 
esetén a pénztárak portfóliójában nem jelennek meg az alapbefektetést 
jelentő különböző részvények, hanem csupán a portfóliót leképező egyet-
len eszköz. A részvénypiac hozamait és kockázatait valamilyen köztes intéz-
mény (pl. befektetési alap) által kibocsátott értékpapír (esetleg akár betét) 
árfolyamának változásai és cash flow-ja közvetíti, formálisan a pénztár ezen 
eszközt vásárolja meg, illetve ennek kibocsátójával szemben kerül valami-
lyen jogviszonyba (keletkezik jellemzően valamilyen követelése). A pénz-
tárak analitikus nyilvántartásaiból így nem követhetők nyomon az adott 
részvényportfóliók tényleges mozgásai, azaz nem látható, hogy a portfó-
liók kezelői mikor milyen részvényeket adtak el vagy vásároltak, illetve az 
alapportfóliót alkotó egyes részvényekkel milyen egyéb események történ-
tek. Alapesetben a portfóliót alkotó részvénytársaságok feletti tulajdonosi 
jogokat sem a nyugdíjpénztár, hanem a közvetítő intézmény képviselői 
(alapkezelő, letétkezelő) gyakorolják.

a közvetett részvénybefektetési formák előnyei

hatékony, diverzifikált portfólió kisméretű befektetések esetén is
a közvetett befektetési formák esetében tisztában kell lennünk az-

zal, hogy a mégoly testreszabottként értékesített termék is általában kon-
fekció, vagyis több más befektetővel közösséget alkotva, együtt veszünk 
fel egy bizonyos részvénypiaci pozíciót. Ez lehetővé teszi, hogy globá-
lis tőkepiaci mércével mérten csekély tőkével is optimálisan diverzifikált 
részvényportfóliót tartsunk, és áthidalhatóvá válnak a fentebb említett mé-
retgazdaságossági problémák.

Professzionalizmus, naprakészség
a közvetítő eszközök létrehozását és kezelését erre szakosodott in-

tézmények végzik, akik elvárhatóan a tőkepiac bizonyos, az adott termék 
szempontjából releváns szegmensének naprakészen tájékozott, alapos 
ismerői (pl. befektetési alapkezelők). Az a véleményem azonban, hogy a 
kibocsátók profizmusa egyáltalán nem pótolja a pénztár oldalán elenged-
hetetlenül szükséges szakértelmet, legfeljebb a naprakészség tekintetében 
fogadható el, illetve tekinthető elkerülhetetlennek bizonyos aszimmetria. 
Érzésem szerint nem nevezhető túlzott elvárásnak, hogy a nyugdíjpénztárt 
képviselő befektetési szakértőnek ugyanúgy rendelkeznie kell egy megvá-
sárolni kívánt termék létrehozásához és működtetéséhez szükséges ismere-
tekkel, mint a termék kibocsátójának. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
egy általában hosszú lejáratú értékpapír kibocsátóját normálisan is rend-
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szeresen be kell számoltatni, azonban az évek során adódhatnak konflik-
tus helyzetek, amikor szükségessé válhat valamiféle számonkérés, esetleg 
szankcionálás is – ilyen helyzeteket az elmúlt hónapok sajnos valószínűleg 
szép számmal produkáltak. A nyugdíjpénztár, mint intézményi befektető 
(MiFID) csakis akkor tudja érdekeit sikerrel képviselni, ha az adott termék 
megértéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, piaci, jogi ismeretekkel 
ugyanúgy rendelkezik, mint az adott kibocsátó. Ez a fajta elővigyázatosság 
egyébként valószínűleg csökkenti is a konfliktusok felmerülésének valószí-
nűségét és gyakoriságát. 

adminisztráció egyszerűsödik
nem elhanyagolható előnye a közvetett formáknak, hogy a portfólió 

mozgatása nem jár együtt egy-kétszáz értékpapír egyszerre történő moz-
gatásának adminisztrációjával, illetve ennek költségeivel és kockázataival. 
A nyugdíjpénztár a közvetett forma választásával így gyakorlatilag az admi-
nisztráció terheinek egy részét is kihelyezi a portfóliót kezelő kibocsátóhoz. 
Szintén egyszerűsödhetnek a napi portfólióértékelési feladatok, hiszen az 
eszközérték meghatározásához nem szükséges az alap-részvényportfóliót 
alkotó egy-kétszáz részvény árfolyamát folyamatosan nyomon követni 
(azok összes társasági eseményeivel, osztalékfizetéseivel stb.), hanem elég 
csupán egy értékpapírét, amit az adott kibocsátó általában köteles rendsze-
resen közzétenni.

adózás
Magyarországon a nyugdíjpénztárak nem fizetnek sem társasági nye-

reségadót, sem forrásadót, sem kamatadót, sem osztalékadót, sem külön-
adót, és semmilyen más, befektetéseik hozamát terhelő adót sem. Ennek a 
kedvező elbírálásnak az érvényesíthetősége azonban csak Magyarországon 
egyértelmű, a külföldi részvénybefektetések esetében gyakorta megesik, 
hogy például osztalékfizetéskor a kifizető az adott országban kivethető leg-
kevésbé kedvező adótétel alapján vonja le az adót, amit vagy csak hossza-
dalmas hercehurca árán lehet részben visszaszerezni, vagy egyáltalán nem. 
Nem törvényszerű, de valószínű, hogy az adott országban helyismerettel 
és képviselettel rendelkező alapkezelőnek jobb esélyei vannak az ország 
adóhatóságával szemben kedvezőbb adóelbírálás elérésére, mint egy ma-
gyarországi nyugdíjpénztárnak (ismét ne feledkezzünk meg a méretekről: 
egy-egy pénztár esetében részvényenként és osztalékfizetésenként csupán 
néhány cent adóról lehet szó, amiért egyenként valószínűleg nem is érné 
meg vitatkozni).
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a hátrányok és többletkockázatok

transzparencia
a közvetett részvénybefektetési formáknak a felsorolt előnyökön túl, 

jellemzően az előnyökkel elválaszthatatlanul összefüggő árnyoldalai is van-
nak. Így például az, hogy nem kell napi szintű könyvelési analitikát vezetni 
az egyes részvénytranzakciókról, azt is jelenti, hogy ezekről a pénztárnak 
egyáltalán nem, vagy csak utólag, bizonyos – a beavatkozást ellehetetlení-
tő – késéssel lesznek információi. Az egyes befektetési tranzakciós dönté-
seket nemcsak hogy nem a pénztár hozza, de a legtöbb esetben ki is van 
zárva ezekből, vagyis a befektetési folyamat befolyásolásának lehetősége 
erősen korlátozott. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a közvetett 
befektetési formák leglényegesebb hátulütője, hogy a befektetési folyamat 
transzparenciájából mindenképpen feláldoznak többet vagy kevesebbet a 
hatékonyság és a kényelem oltárán.

likviditás
likviditás szempontjából nehéz általánosítani, hiszen például rész-

vénybefektetési alapok esetében nem kizárt, hogy hasonló átfutási idő-
vel és költséggel lebonyolítható egy vétel és egy visszaváltás is, mintha 
az adott részvényeket tőzsdén vennénk vagy adnánk, például ETF-ek 
(Exchange Traded Fund) esetében teljesen azonos a lebonyolítás. Ameny-
nyiben azonban a közvetítő eszköz nem egy hétköznapi nyíltvégű befek-
tetési alap, vagy éppen ETF, akkor jó, ha számítunk arra, hogy a kibocsá-
tást követően nem lesz ugyanannyira egyszerű megválnunk a befekte-
tésünktől, mint a beszállás volt. A leggyakoribb zártvégű alapok, illetve 
strukturált alapok és kötvények esetében eleve csak abban az esetben 
érdemes a befektetés mellett dönteni, ha előreláthatóan képesek va-
gyunk azokat lejáratáig megtartani. Lejárat előtt általában csak komoly 
veszteség árán tudjuk az ilyen típusú befektetéseket likvidálni még abban 
az esetben is, ha ezek valamely tőzsdére be vannak vezetve. Ezen papírok 
tőzsdei szekciója általában nem a leglikvidebb, vagyis ha van egyáltalán 
valamilyen árjegyzés a papírunkra, nem szabad meglepődnünk rajta, ha a 
vételi és eladási ajánlatok közötti rés akár 5%-nál is nagyobb. Sok esetben 
a kibocsátó biztosít valamilyen meglehetősen drága „vészkijáratot”, amit 
havonta vagy negyedévente egyszer, vagy annál is ritkábban lehet csak 
igénybe venni. Összefoglalva a közvetítő instrumentumok lehetnek ha-
sonlóan likvidek, mint a közvetlen tőzsdei részvénybefektetések, azonban 
nem ritkák az egészen szélsőségesen illikvid formák sem, ami még egy 
kevéssé likviditásérzékeny nyugdíjpénztár esetében is lehet fájó, pláne, 
ha az adott hosszú lejáratú befektetés teljesítménye nem váltja be a hoz-
zá fűzött reményeket.
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értékelhetőség
a napi szintű értékelhetőséget akár a likviditás kérdésével együtt is 

tárgyalhattuk volna, hiszen szorosan összefügg vele. Amennyiben egy olyan 
likvid közvetítő instrumentumról van szó, amely esetében a nyugdíjpénztár 
birtokában lévő mennyiség sokszorosa forog naponta a piacon, van rá elfo-
gadhatóan szűk árjegyzés (pl. nyíltvégű részvényalapok esetében korlátlan 
visszaváltási lehetőség napi árfolyamon), akkor az adott papír megbízható, 
pontos értékelése sem okoz gondot. Ezek esetében valószínűleg nem kell 
csalódottan tudomásul vennünk a piacinak gondolt értékelési árszintünk 
és az esetleges eladáskor kapott ellenérték közötti nemritkán veszteséget 
jelentő különbséget. Az illikvid instrumentumok esetében az értékelés nem 
tud ugyanennyire megbízható lenni. Még a tőzsdére bevezetett értékpapí-
rok esetében is előfordulhat, hogy hetekig, hónapokig, vagy akár soha nem 
születik kötés az adott papírra, a kibocsátó pedig vagy közzétesz valamilyen 
általa hitelesnek tartott árfolyamot, vagy nem, és ez esetben számítanunk 
kell arra, hogy a pénztár kezében nincs igazán hathatós eszköz ennek ki-
kényszerítésére. A nyugdíjpénztár számára nyilván nem igazán megnyug-
tató, ha egyéb ár hiányában a bekerülési árfolyamon értékeli az adott be-
fektetést esetleg néhány éven át, majd lejáratkor egyszerre realizál többévi 
veszteséget vagy nyereséget. 

biztonságot csak az nyújthat a pénztár számára, ha a kibocsátó a be-
szállást megelőzően kötelezettséget vállal előre deklarált elfogadható szé-
lességű folyamatos árjegyzésre, lehetőleg a pénztár befektetését meghala-
dó méretben.

költségek
a közvetett befektetési eszközök létrehozói és működtetői költsége-

ik megtérítésére és tevékenységük díjazásául jutaléko(ka)t számítanak fel, 
amit általában az eszköz hozamának terhére számolnak el, azaz a befektető 
jellemzően igen „diszkréten” erről nem kap külön számlát vagy kimutatást. 
Amennyiben az adott kibocsátó mohósága tolerálható mértéken belül ma-
rad, akkor a közvetlen részvénybefektetésekhez képest elérhető hatékony-
ságjavulás (megtakarított tranzakciós és adminisztrációs költségek, adó) 
ezt akár bőven felülkompenzálhatja. Meg kell azonban említenünk, hogy 
ugyan a még tolerálható mérték terméktípusonként és piaconként elég 
nagy szórást mutat, azért szinte biztosan magasabb lesz, mint a pénztári 
vagyonkezelési díjra a jogszabály által meghatározott jelenlegi plafon. Van-
nak persze ennek a piacnak is vadhajtásai, néhány különösen „túltenyész-
tett-génkezelt” strukturált termék esetében már az lehet az ember érzése, 
hogy a fejlesztő alkimisták szent célja talán valaminek a minél ravaszabb 
elrejtése volt, és ilyenkor valószínűleg nem is csalatkozunk, ha a díj ugrik be 
először. Ha egy termék tájékoztatóját böngészve a díjakat összeadva éves 
3-4%, vagy akár afeletti összterheléssel találkozunk, akkor érdemes azon is 
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eltöprengenünk, hogy milyen kockázatokat kíván az adott kibocsátó a tő-
kénk terhére felvállalni, ami mellett legalább elméletileg lehetséges olyan 
benchmark feletti várható többlethozamot produkálni, amiből a díjlevonás 
után még a pénztárnak is jut. (Ezeknél ne tévesszen meg a lejárat időpont-
jára adott tőkegarancia sem, hiszen a jelenlegi kamatkörnyezet néhány 
éves hátralévő futamidő mellett elképesztő veszteségeket is elfedhet!)

sikerdíjak: A közvetítő instrumentumok kibocsátói nemritkán része-
sedni kívánnak az előre megállapított küszöb (benchmark) felett esetlege-
sen elért többlethozamból, ami első ránézésre akár jogos és érthető igény-
nek is tekinthető. Különös, hogy a hazai felügyelet álláspontja sem volt az 
elmúlt években minden esetben következetes (legalábbis ami a vagyonke-
zelői szerződéseket illeti), nem volt mindig világos, hogy az adott pillanat-
ban éppen üdvözítőnek, vagy üldözendőnek tekintették a sikerdíjas meg-
állapodásokat. Törődjünk bele, hogy nem is lehet ezeket általánosságban 
egyértelműen elítélni, de egyértelműen hasznosnak tekinteni sem, mindig 
az adott helyzet dönti el, hogy a pénztár szempontjából érdemes-e ilyet 
elfogadni vagy sem. Rendező elvként én azt javaslom megfontolni, hogy a 
nyugdíjpénztár és partnere közötti viszony lehetővé teszi-e, hogy a pénztár 
folyamatosan kontrollálja a befektetési üzletmenetet, és be tud-e avatkozni, 
amennyiben azt tapasztalja, hogy az adott partner a sikerdíj csábításának 
engedve nem kívánt kockázatokat akar a portfólió terhére felvállalni. Ha 
ez a feltétel nem teljesül – márpedig a legtöbb közvetítőeszköz esetében a 
beleszólás szinte kizárt –, akkor ne tegyük ki partnerünket ilyen kísértésnek, 
vagyis véleményem szerint a pénztár szemszögéből ilyen helyzetekben in-
kább kerülendő, vagy szimplán értelmetlen a sikerdíjas konstrukció.

Vételi/visszaváltási jutalékok: A közvetítőeszközök forgalmazói néha 
nyugdíjpénztári ügyfelekkel szemben is megpróbálnak valamilyen tranzak-
ciós jutalékot érvényesíteni. Amennyiben ilyennel találkozunk, egyrészről 
majdnem biztosak lehetünk benne, hogy nem közvetlenül a termék kibo-
csátójával állunk szemben, másrészt abban is, hogy ez általában nem szer-
ves része az adott befektetési konstrukciónak, azaz mértéke legtöbbször 
teljes egészében alku tárgya. Ha valamilyen rögzített, legfeljebb néhány 
ezer forintos költségről van szó, akkor ez még elfogadható, hiszen az adott 
kereskedő is egy szolgáltatást nyújt a pénztárnak, és valamilyen szintig kép-
viseli is a kibocsátóval szemben a pénztár érdekeit. Ha azonban a portfólió 
értékének bizonyos %-ában meghatározott jóval borsosabb díjat kíván az 
illető forgalmazó lecsippenteni a nyugdíjpénztár befektetéséből, az már ne-
vezhető túlzottan ambiciózusnak, vagy akár udvariatlannak is.

büntető jutalékok: Jellemzően a zártvégű, határozott futamidejű 
konstrukciók esetében a kibocsátók igyekeznek elriasztó mértékű visszavál-
tási jutalékkal büntetni azokat a befektetőket, akik idő előtt likvidálni akar-
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ják befektetésüket. A kibocsátók részéről érthető és sok esetben jogos is ez 
az igyekezet, hiszen ezen konstrukciók felépítése általában a kibocsátók ré-
széről is hosszú távú elkötelezettséget követel, aminek megszüntetése az ő 
oldalukon is extra költségeket eredményez. Elvárható azonban, hogy ez a 
büntető jutalék az idő előrehaladtával legyen valamilyen mértékig degresz-
szív. A nyugdíjpénztár oldaláról azt célszerű megkövetelni, hogy a termék 
bizonyos minőségi és hozamkritériumokat folyamatosan teljesítsen, ellen-
kező esetben ne kelljen az átháríthatatlan veszteség mellett még az esetleg 
elmarasztalható kibocsátó költségeit is megtéríteni. 

kibocsátói/közvetítői kockázat
a közvetlen részvénybefektetésekhez képest egy teljesen új, addi-

cionális kockázati elem a közvetítő társaság fizetőképességének bizonyta-
lansága, ami tipikusan olyan tényező, amivel a korábbiakban alig foglalkoz-
tunk. Talán nem tévedek nagyot, ha úgy gondolom, hogy javarészt letudtuk 
a kérdést annyival, hogy nevenincs bankok és ismeretlen befektetési alapok 
által kibocsátott értékpapírokat nem vásároltunk. Tekintve azonban, hogy 
az elmúlt hónapok megdöntötték a pénzügyi rendszer néhány korábban 
megkérdőjelezhetetlennek hitt axiómáját, néhányat pedig mesterségesen 
lélegeztetnek, és csak méregdrága adrenalininjekciókkal sikerült, vagy pró-
bálnak éppen feltámasztani, ezért biztosan sokunkban felmerült, hogy a 
közvetítői kockázat nagyobb figyelmet érdemel. A közvetítő pénzügyi cso-
port „billenésére” az egyes általuk kezelt instrumentumok jogi konstrukció-
juktól függően erősen eltérően reagáltak. Az egyik véglet a hagyományos 
befektetési alap, amely legalábbis elméletileg az alapkezelő csődje esetén 
is működőképes, hiszen tőkéjét az alapkezelő saját mérlegébe nem konszo-
lidálja, nem válik a csőd- vagy felszámolásai vagyona részévé és – a bünte-
tőjog tárgykörébe tartozó eseteket kivéve – csak az adott alap befektetőivel 
szembeni kötelezettségek kielégítésére használhatja. Ha az alap letétkeze-
lője jól működik, akkor a bajban lévő alapkezelő hozzá sem fér az alap va-
gyonához, hanem helyette másik alapkezelő veszi át a befektetési alap ke-
zelését, és az élet megy tovább. Gond abból adódhat, ha az adott pénzügyi 
csoport haláltusája közben megpróbálja az őt mérgező „toxikus” eszközö-
ket az általa kezelt befektetési alapokba áthelyezni és ezáltal likviditáshoz 
jutni, ami, ha a letétkezelő ezt nem akadályozza meg, sajnos előfordulhat. 
Az ilyen helyzetek előfordulását egyértelműen inkább meg kell előzni, mert 
visszacsinálni már sok esetben akkor is nehéz, vagy éppen lehetetlen, ha 
egyébként mindenki elismeri, hogy az lenne jogszerű. 

a befektetési alapok tulajdonosainál kedvezőtlenebb helyzetben 
vannak egy bajba jutó kibocsátóval szembeni követelést megtestesítő ér-
tékpapírok (például kötvények, letéti jegyek stb.) tulajdonosai, hiszen ese-
tükben az értékpapír árfolyamába egy kövér diszkont formájában beépül-
hetnek az adott intézmény fizetőképességével kapcsolatos kételyek, átme-
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netileg még akkor is, ha a végén az intézmény megmenekül. Az intézmény 
bukása esetén azonban nincs menekvés, a befektető nyugdíjpénztár is 
beállhat követelésével a többi hitelező közé a sorba. A részvénypiacok köz-
vetítő instrumentumainak skálája természetesen ennél sokkalta színesebb, 
ami krach esetére is az itt leírt két szélsőség között sok egyéb kimenetelt 
lehetővé tesz, amikről legjobb a befektetést megelőzően pontosan tájéko-
zódni.

„termékszerűség”, érdekérvényesítés lehetőségei
a kisméretben is diverzifikált és költséghatékony portfólió felépítését, 

mint azt fentebb is említettük, az teszi lehetővé, hogy a befektetők közössé-
get alkotva fektetik be tőkéjüket, ami természetesen korlátot szab az egyes 
befektetők egyéni preferenciái érvényre juttathatóságának. Ez általában 
csak krízishelyzetek kezelésekor szokott húsbavágóvá válni, de olyankor na-
gyon tud fájni. Ez a legtöbb közvetítő instrumentum esetében azt is jelenti, 
hogy amennyiben az adott befektetési koncepció valami miatt zsákutcának 
bizonyulna – például mert a megcélzott piac olyan szinten illikviddé válik, 
hogy gyakorlatilag képtelenség a kereskedést folytatni (de természetesen 
számtalan egyéb ok miatt is előfordulhat ilyen) – akkor az eszköz tulajdono-
sainak nemcsak abban kell egyetérteniük, hogy változtatni szükséges, ha-
nem abban is, hogy mi legyen az új irány. A változtatás szükségességéről az 
elégedetlenség általában megszüli az egyetértést, azonban az utóbbi meg-
egyezés, különösen nagyszámú befektető esetén szinte kizárt, hiszen álta-
lában minden egyes befektetőnek külön-külön vétójoga van. Képzeljünk el, 
mondjuk egy olyan zártvégű konstrukciót sok képzett és kreatív befektető-
vel (ez sajnos nehezíteni szokta a megállapodást), amely a kibocsátó hibá-
ján kívül zátonyra fut, a termék befektetési politikája fenntarthatatlanná vá-
lik, vagy megjósolhatóan folyamatosan decens veszteséget termel egészen 
a futamidő végéig, esetleg kételyeink támadnak a kibocsátó fizetőképessé-
gének alakulását illetően. Sajnos a befektető ebben az esetben legvalószí-
nűbben már csak rossz és még rosszabb forgatókönyvek között választhat: 

a) Megpróbálja számszerűsíteni, hogy a pozíció fenntartása milyen vesz-
teségeket és költségeket okozhat a futamidő hátralévő részében, vesz egy 
nagy levegőt és gombóccal a torkában tűr; 

b) Lenyeli a békát, azaz likvidálja a pozíciót, esetleg megpróbál meg-
egyezni a kibocsátóval a korai visszaváltást terhelő büntető jutalék csök-
kentéséről; 

c) Amennyiben nagyon nagy a várható veszteség és esetleg viszonylag 
nyilvánvaló a változtatás mikéntje, és még egy kisebb fajta csoda is történik, 
akkor mégis megszülethet a konszenzus, és működhet tovább a konstrukció.

Összefoglalva, a közvetítőeszközök általában többé-kevésbé csorbítják 
a nyugdíjpénztár autonómiáját, érdekeit csak akkor tudja érvényre juttatni, 
ha ezzel a többi befektető is egyetért.
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eltérő jogszabályok, ismeretlen külföldi jogi környezet
A hazai részvénypiacot a nyugdíjpénztárak általában közvetlen befekte-

tésekkel fedik le, míg a külföldi piacok esetében a tárgyalt gyakorlati meg-
fontolások miatt a közvetett formák népszerűbbek. Ebben a szegmensben 
azonban távolról sem lehet kijelenteni, hogy a hazai kibocsátók uralnák a 
piacot, illetve még a magyar piacon egyébként jelen lévő pénzügyi csopor-
tok is sok esetben a külföldi anyacég honos országában, esetleg Luxem-
burgban, Írországban, vagy valamelyik off-shore pénzügyi központban, az 
ottani jog alapján létrehozott termékeket kínálják a magyarországi nyugdíj-
pénztárak részére is. Ezek a termékek nincsenek szükségszerűen összhang-
ban a pénztárakra vonatkozó hazai jogszabályokkal, illetve az adott termé-
kekre vonatkozó magyar jogszabályokhoz képest lehetnek akár jelentős el-
térések is (például egy Luxemburgban bejegyzett befektetési alap nagyon 
eltérő tud lenni az itthoni tőkepiaci törvény szerint létrehozott versenytár-
saitól). Az európai szabályozás egységesítése irányában már eddig is tett 
lépéseket az Unió (UCIT direktívák – Átruházható Értékpapírokkal Foglalko-
zó Kollektív Befektetési Vállalkozások Irányelvei), és jelenleg is dolgoznak a 
brüsszeli bizottság szakértői a vonatkozó direktívák továbbfejlesztésén és 
kiterjesztésén, azonban ezek olyan irányelvek, amelyek figyelembevételé-
vel az őket implementáló tagországok maguk alkotják meg saját nemzeti 
szabályozásaikat, a végeredmény pedig ma még meglehetősen heterogén. 
Az EU-n kívüli szabályozás pedig már nagyon különbözhet az itthon meg-
szokottól. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy egy magyar nyugdíjpénztár 
milyen módon tudná jogait érvényesíttetni egy a Bahamákon bejegyzett 
befektetési alap renitens kibocsátójával szemben a nassaui bíróság előtt, 
a Bahamai Közösség joga alapján, akkor közvetlenül a „kényszerű” trópusi 
látogatások hosszú sorának gondolata után egy londoni vagy New York-i 
ügyvédi iroda várhatóan igen vaskos számlájának lidércnyomása hűtheti 
lelkesedésünket. Célszerű tehát ragaszkodni a hazai, de legalábbis valame-
lyik EU-tagállam jogának, és az adott jogban legjártasabb választott bíró-
ságnak kikötéséhez, nyilván törekedve a jogérvényesítés esélyegyenlősé-
gének – saját értelmezésünk szerinti – megteremtésére és az esetleges jogi 
procedúrák várható költségeinek minimalizálására.

 

…még néhány gyakorlati és teljesen szubjektív 
jó tanács
a nyelv és a helyi elérhetőség

ne tegyünk kompromisszumot a tájékoztatók nyelvének tekintetében, 
követeljük meg, hogy egy Magyarországon magyar ügyfeleknek értékesí-
tett terméknek legyen érthető magyar nyelvű tájékoztatója is, ne eléged-
jünk meg a hevenyészett (félre)fordításokkal. Legjobb, ha a magyar nyelvű 
az irányadó dokumentum. Egyrészről ez bizonyítja az adott kibocsátó ko-
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molyságát és elkötelezettségét, másrészről biztosan nem üt végzetes léket 
presztízsünkön, ha beismerjük, hogy az adott nyelv néha szándékosan túl-
bonyolított jogi szakzsargonját nem vagyunk képesek az anyanyelvi szakjo-
gászokkal azonos mélységig követni. (Néhányszor volt már olyan érzésem, 
hogy a kibocsátó oldalán is csak az erre a célra külön trenírozott jogászok 
voltak képesek úgy tenni, mintha értették volna az általuk írott tájékoztató 
eredeti nyelvű változatát. Emellett kívülálló számára kissé bizarrnak tűnik az 
angolszász pénzügyi világ vonzódása a hárombetűs mozaikszavakhoz.) 

személy szerint majdnem ennyire fontosnak tartom a kibocsátó ma-
gyarországi, helyben elérhető legalább fiókiroda szintű képviseletét is. 

ha a terméket nem értjük mélységében, ne menjünk bele!
a kibocsátók oldalán meglévő és a termékkel együtt áruba bocsátott 

profizmus tárgyalása során jeleztem véleményemet, miszerint az nem he-
lyettesítheti a nyugdíjpénztár oldalán is szükséges szakértelmet. Nem lehet 
ezért túlhangsúlyozni, mennyire fontos és elkerülhetetlen, hogy legalább 
a nyugdíjpénztár befektetési szakértője (vagy a pénztár érdekeit bármiféle 
érdekütközés nélkül képviselni tudó személy) a pénztár befektetési politi-
kájának, tapasztalatainak és céljainak tudatában áttanulmányozza a termék 
kibocsátási tájékoztatóját, és ha ezután azzal a komfortos magabiztosság-
gal tud felállni, hogy:

•	 Igen,	 ez	 az	 a	 termék,	 ami	pontosan	 illeszkedik	 a	pénztár	befektetési	
céljaihoz, kockázatviselési képességéhez és likviditási helyzetéhez;

•	 Igen,	ezt	mi	magunk	 is	képesek	volnánk	megcsinálni	és	működtetni,	
csak így olcsóbb, mert nem kell hozzá kapacitást bővítenünk, és/vagy 
mi erre csak túlságosan kis tőkét allokálnánk;

•	 Igen,	értem,	hogy	a	partnerek	milyen	szolgáltatást	nyújtanak,	és	azzal	
arányosnak tartom a díjazásukat, amit átlátok. Tudom, hogy mennyi 
díjjal terhelik a terméket, és azt is, hogy hogyan és milyen feltételek 
mellett jutnak hozzá;

•	 Úgy	gondolom,	hogy	látom	a	termék	lehetséges	gyengéit	és	kockáza-
tait, amelyeket képesek vagyunk elviselni, vagy tudjuk őket kezelni.

ha ez a helyzet nem áll elő, abból egyáltalán nem következik az, hogy 
a befektetési szakértő nem kellően képzett, sőt esetleg éppen ellenkező-
leg… Az mindenesetre bizonyos, hogy a fenti válaszok hiányában a kibo-
csátó felé az egyetlen adekvát válasz:  „Nem, köszönöm.”

ha azonban minden kérdésünkre választ kaptunk és ezután nyugodt 
lelkiismerettel nagyjából a fenti meggyőződésre jutottunk, akkor érdemes 
belevágni, mert probléma esetén képesek leszünk egyenrangú partnerként 
saját érdekeinknek megfelelő megoldást találni és az adott termék előnyeit 
kihasználni.



az öngondoskodás nem új találmány. 1927- 
ben a Rendőr című szaklapban jelentek meg a kö-
vetkező sorok: „Tudjuk, érezzük, hogy az állam nem 
áldozhat többet alkalmazottai érdekében. Segítsen 
tehát magán a testület, annak tagjai kölcsönösen 
egymáson. Sehol sem igaz jobban a régi mondás, 
mint itt: »Segíts magadon, az Isten is megsegít!«”  

ezt megelőzően 1898-ban, 110 éve alakult 
meg a rendvédelem területén az első nyugdíjpénz-
tár a Magyar Királyi Állami Rendőrök Önsegélyező 
és Nyugdíjpótló Egyesülete. A tagsági viszonyt 
45 x 67 cm-es díszokmánnyal tanúsították. 

akkor még és a múlt század közepéig a  
nyugdíjpénztárak közmegbecsülésnek örvendtek. 
A Rendőrpénztár múltját feltárva az elődszerveze-
tek támogatói között neves közéleti személyisége-
ket, a belügy krémjét, híres írókat, költőket, Koszto-
lányi Dezsőt, Herczeg Ferencet és másokat találhat-
tunk, akik támogatták a belügy nyugdíjpénztárát. 
Elődszervezeteink nemcsak nyugdíj-előtakarékos-
sággal foglalkozhattak, sokkal szabadabban támo-
gathatták, segélyezhették tagjaikat, a rászorulókat. 

Változott a világ, és egyre inkább összekö-
tözött kézzel, összekötözött lábbal kell a nyugdíj-
pénztáraknak teljesíteni azt az önként vállalt, de 
saját érdekeinket is kiszolgáló szociálpolitikai fel-
adatot, mely mögül hova-tova az állam igyekszik 
kihátrálni, ezért az 1927-ben megfogalmazott so-
rok változatlanul, sőt fokozottan érvényesek.

a folytonosan változó követelményeknek, 
egyre fokozódó és a tagok érdekeivel néha szöge-
sen ellentétes előírásoknak a nem banki, biztosítói 
hátterű pénztárak egyre kevésbé tudnak megfe-
lelni, és meggyőződésem, hogy ez vezetett a szak-
mai, ágazati, területi pénztárak számának jelentős 
csökkenéséhez. Meddig győzik a pénztárak a vo-
natkozó törvény- és kormányrendeletek – a tagok 

jogait folyamatosan korlátozó – évenként legkeve-
sebb	kétszeri	módosítását	nyomon	követni?	A	füg-
getlenség, az önálló működés fenntartása, a fenn-
maradás, a megmaradás a tét ebben a pénztárak 
részére is veszteséget okozó pénzügyi-gazdasági 
környezetben.

a rendvédelem területén egyedülálló a rend-
őrségi dolgozók által alapított és kizárólag rendvé-
delmi dolgozók által vezetett Rendőrpénztár. Nem 
felülről irányítva, hanem esetenként a felettes szerv 
és felügyeleti ellenállás ellenére fejlődött és válto-
zatlanul fejlődik. A kezdeti időszakban munkáltatói 
tagdíj-hozzájárulás nélkül ért el 10 000 fős taglét-
számot és több milliárdos vagyont. A hozzájárulás 
megfelelő szintű biztosítása 2008-ban következett 
be, így az eddig felvett tagok száma megközelíti a 
20 000 főt. A Pénztár jelenlegi, a kezdetektől stabil 
vezetése az önálló, független működést kívánja 
biztosítani tagjainak. Nem tervez jelentős bővü-
lést, nem tervez fúziót más pénztárral. A családias, 
tagbarát működés és üzletpolitika, a pénztári állo-
mány szakismerete, a tagok problémáinak empa-
tikus kezelése, a tagok igényeinek egyedi kezelése 
kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé.

a stabilitás szövetségnek köszönjük a lehető-
séget, hogy különállóként az Évkönyvükben szere-
pelhetünk. Mint a Magyar Pénztárszövetség tagja, 
a Rendőrpénztár partnerséget ajánl fel mindazon 
pénztáraknak, amelyek a tagjaik érdekeit szem 
előtt tartva a racionalizmust, az ésszerű és célsze-
rű működés és működtetés szempontjait kívánják 
érvényre juttatni. Konfuciusz szavait nemcsak szlo-
gennek tartjuk: „Virágozzék száz virág”, és bár csak 
közel 70 önkéntes pénztár maradt a kezdeti 300 
felettiből, mégis az a véleményünk, „a kicsi is lehet 
szép”. S ha szépek nem is, de tagjaink számára re-
méljük, hogy hasznosak lehetünk.

Első Rendőri Kiegészítő 
Nyugdíjpénztár

Kövesi László 
r. főtanácsos, tt. elnök
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nyugdíjPénztári 
ingatlanbeFektetések

Török Mihály 
FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt., 

vezérigazgató

Magyarországon 2008 végén a nyugdíjpénztári portfóliókban az in-
gatlaneszközök aránya nem érte el az 1%-ot, azaz a címben szereplő foga-
lom statisztikailag szinte nem is létezik. 

a nemzetközi befektetési gyakorlat viszont jelentősen eltér a hazai 
viszonyoktól:

Miért kevés még ma nálunk az	ingatlan	típusú	befektetések	aránya?

•	 Megfelelő	termékek	hiánya,	mely	a	hazai	intézményi	ingatlanbefekte-
tői szakma koraszülött állapotára vezethető vissza.

•	 Az	 ingatlanbefektetői	 és	 a	 vagyonkezelői,	 nyugdíjpénztári	 szakmák	
között lévő aktív kommunikáció és bizalmi hidak hiánya.

•	 A	működő	rendszerek	átláthatóságának	problémái.
•	 A	nemzetközi	 tőkét	befektető	csoportok	alacsonyabb	hozamelvárás-

sal léptek fel, s a magyarországi intézményi befektetőket kiszorították 
a piacról.

•	 A	 maximális	 hozamra,	 de	 minimális	 kockázatra	 törekvő	 befekte-
tési stratégia hosszú éveken keresztül rendkívül alacsony arányú 
részvényportfóliókat tartott fenn a nyugdíjpénztárakban, s ugyan-
ezen okból korlátozták az ingatlanok arányának bővülését is.

sokan kárhoztatják ma a pénztárakat, vagyonkezelőket, hogy miért a 
tőzsdei csúcsértékeken kezdték felemelni a részvényarányukat. Utólag per-

Strukturált termékek

Hedge fundok

Ingatlan

Private equity

Infrastruktúra

Mainstream (long-only)

2%
4%

5%
8%

69%
12%

A nyugdíjalapokban kezelt globális vagyon megoszlása
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sze könnyű okosnak lenni. Minden protestálónak csak annyit lehet monda-
ni, hogy önmagában a befektetések időzítésével nem lehet trendszerű-
en nyereséget elérni. (Ezt számos szemléletes példa bizonyítja.)

az, hogy napjainkig szinte elhanyagolható súllyal kerültek ingatlan-
eszközök a portfólióba, most kedvezőnek is tekinthető, mivel így a szektor 
ezen eszközosztály tekintetében elkerülhette a nagyobb arányú (állampa-
pír veszteségeket meghaladó mértékű) leértékelődést. Míg a részvények 
esetében ma a „hígítás” lehet napirenden, az ingatlaneszközök tekintetében 
szinte nulla bázisról indulhat a portfólióépítés.

a nyugdíjpénztár kifejezésben megtalálható a nyugalom, nyugodt-
ság szavak alapja. Napjainkban éppenséggel olyan nyugtalan időket élünk, 
amikor óráról órára bontakoznak ki igen jelentős változások, évszázados 
trendek törnek meg, korábban soha nem tapasztalt gyakorisággal. 

ilyen körülmények között tudjuk, hogy nem könnyű a pénztári alap-
küldetésre koncentrálva higgadt, megfontolt befektetési döntéseket hozni 
a pénztártagok, a szféra hosszú távú érdekeinek megfelelően.

sokan osztjuk azt a befektetői szakmai véleményt, hogy tartósan reál-
hozamot csak reáleszközökkel lehet elérni. Ezt a tanácsot meg kell újra fon-
tolni, mert ma az általános ingatlanpiaci áresés és hozamemelkedés miatt 
mind az inflációs félelmek, mind árfolyamkockázatok tekintetében kedvező 
befektetési lehetőségeket kínálnak a legjobb minőségű, első osztályú bér-
lőknek kiadott ingatlanok. az ingatlaneszközök a csúcshoz képest mára 
legalább 30–40%-kal értékelődtek le, s ez már jóval 10% feletti reál 
euróhozamokat is jelenthet!

az ingatlanoknak az általános hüvelykujjszabályok szerint a nyug-
díjpénztári portfólióban érezhető súllyal kell szerepelniük, hasonlóan 
a nemzetközi trendekhez és arányokhoz. a 2009-es évben kialakult 
üzleti környezet adottságai miatt vonzó hozamszint mellett teszi le-
hetségessé, hogy a nyugdíjpénztárak vagyonkezelői elkezdhessék az 
ingatlantípusú eszközeik mint reáleszközök óvatos emelését.

a FirstFund ingatlanalapot a jól időzített stratégiának köszönhetően 
kedvező helyzetben találta a válság:

•	 a	likviditási	válság,	tőkekivonás	lényegesen	nem	érintette,
•	 készpénzhányada	közel	50%-on	állt,
•	 hitellel	nem	rendelkezett,
•	 alacsony	hozamok	mellett	nem	valósított	meg	befektetést,
•	 az	egyedi	befektetési	eszközei	kisebb	méretűek,	így	azok	piacai	kevés-

bé kerültek nyomás alá,
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•	 folyamatban	lévő	beruházása	a	kiváló	lokáció	és	ár	értékarány	tekin-
tetében még a válságban is jó nyereséget ígér.

2008 elején óvatosan a fejlesztési tevékenység irányába koncentráltuk 
erőinket, amit év végével már tudatosan lassítottunk. 2009-től a megkez-
dett beruházási tevékenység befejezése mellett új stratégiát tartunk opti-
málisnak, azaz elérkezettnek látjuk az időt a klasszikus modell működteté-
sére, aminek lényege a hozamtermelő ingatlanokra való koncentrálás.

bár a recesszió további mélyülése sem kizárt, ami révén tovább 
gyengülhetnek a ma még stabilnak hitt ingatlanok jövedelmezőségei 
is, ami mindenképpen kedvezőtlen folyamat lenne.

a pénzügyi válság miatt 2009-ben minden bizonnyal extrán lenyo-
mott árakon is vásárolhatók ingatlanok egyes olyan szereplőktől, akik 
bankhitelből fejlesztettek és a finanszírozási költségeik drámai növe-
kedése miatt kényszerértékesítésre szorulnak. ezek figyelembevétele 
mellett kifejezetten kínálkoznak különösen jó ingatlanpiaci beszál-
lási lehetőségek és az óvatos gyűjtögetésből már nem lehet nagyobb 
gond.

abszolÚt hozaMÚ 
Vagyonkezelési 
stratégiák a nyugdíj- 
Pénztári PortFÓliÓkban

Schuszter Péter 
Generali Alapkezelő Zrt., elnök-vezérigazgató

az utóbbi idők negatív hozamai rámutattak arra, hogy az ún. bench-
mark követő vagyonkezelési technikák mellett szükség van más jellegű 
befektetési stratégia alkalmazására is. Ugyanúgy, ahogy kockázatkezelési 
szempontból porlasztani kell a befektetéseket különböző instrumentumok 
között, valamint a vagyon megosztása is célszerű több vagyonkezelő kö-
zött, érdemes a vagyonkezelési technikák között is megosztani a portfóliót.
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amíg régebben szinte minden vagyonkezelő a benchmark követő stra-
tégiát alkalmazta, az utóbbi időben egyre jobban kezd elterjedni az abszolút 
hozamra törő stratégia. A két technika között alapvető különbség rejlik.

a benchmark követő stratégia esetén a befektető meghatároz egy 
megfelelő referenciaindexet és egy olyan kockázati profilt, melyet a legfele-
lőbbnek ítél. A vagyonkezelő kisebb-nagyobb eltérésekkel ezen referencia-
indexet kell kövesse. A vagyonkezelő abban érdekelt – illetve akkor mond-
hatjuk, hogy jól teljesített –, amikor a meghatározott kereteken belül jobb 
teljesítményt ér el, mint a kitűzött index.

ha a befektetőnek nincsenek valódi preferenciái a kockázat szintjére, 
akkor adhat tágabb teret a vagyonkezelőnek, és ez együtt járhat azzal, hogy 
a fő célja egy pozitív hozam elérése. Hogy ezt a vagyonkezelő hogyan éri el, 
a befektető számára gyakorlatilag mindegy. Ezt nevezzük abszolút hozamra 
törekvő stratégiának. 

az abszolút hozamú stratégiák általában a bull piacon rosszabbul, a 
bear piacon jobban teljesítenek, mint a benchmark követő technikák. 

de: mit is csinál a vagyonkezelő? Sokféle technika létezik. Az egyik 
lehetőség, hogy a vagyonkezelő a különböző tőkepiacokon létező anomá-
liákat próbálja arbitrázs lehetőségek felkutatásával kihasználni. A másik jel-
lemző technika, amikor a portfólió alapját egy biztonságos portfólió képezi, 
és a vagyonkezelő ebből kiindulva vesz fel pozíciókat (akár vételi, akár el-
adási). A nagyobb veszteség elkerülése érdekében általában minden pozí-
ció esetén stop loss lép életbe.

azt gondolom, hogy az abszolút hozamú stratégia nagyon jól hasz-
nálható a nyugdíjpénztárak esetében. Természetesen a törvényi kereteken 
belül, de mindenképpen sikerrel lehet alkalmazni úgy, hogy közben a pénz-
tárak kockázati szintje akár meg is maradhat.

habár az abszolút hozamú stratégia sem mindig tökéletes megol-
dás, a jelen piaci helyzetben mégis az egyik leghatékonyabb eszköze volt a 
veszteségek kivédésének. A pénztár igazgatótanácsa számára ugyanakkor 
lehetőséget biztosít arra, hogy a konkrét, előre meghatározott befektetési 
politika kérdése ne legyen napi feladat. Valójában egy nagyon tág keretek 
között működő befektetés politikát kell elképzelni.

Mi a generali alapkezelőnél jó néhány évvel ezelőtt kezdtük el propa-
gálni az abszolút hozamos befektetési lehetőségeket, és azok a pénztárak, 
amelyek minket, és velünk együtt ezt a stratégiát alkalmazták 2007–2008- 
ban nagyon jó eredményekről számolhatnak be. Ezért döntöttünk úgy, 
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hogy 2008 folyamán elindítjuk a Generali Abszolút Hozam Származtatott 
Alapot, mely szintén igen jó eredményt tudott produkálni működésének 
első nyolc hónapjában.

hadd emeljem ki ismét, ami mára meggyőződésemmé vált: minden 
területen szükség van arra, hogy a befektető minél inkább porlassza befek-
tetéseit. Ebbe a már ismert területek (vagyonkezelő, befektetési instrumen-
tum) mellett a befektetési stratégiák közötti porlasztás is beletartozik. A je-
len válság rámutatott arra, hogy az extra magas hozamok hajhászása he-
lyett, kiemelten fontosságot kell élvezzen a biztonságos befektetés, vagy is 
hogy a vagyonkezelő hosszú távon kiszámítható hozamot tudjon biztosíta-
ni befektetője, a nyugdíjpénztár számára. 

Ehhez az abszolút hozamos befektetési stratégia nagyon jó lehetőséget 
biztosít.



Az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
AXA Magyarország Befektetési Alap-

kezelő Zrt. néven 2008. augusztus 
1-jén kezdtük meg befektetési alapke-
zelési, valamint portfóliókezelési tevé-
kenységünket. Vagyonkezelt állomá-
nyunk jelenleg mintegy 250 milliárd 
forintot tesz ki. 

Jelenlegi ügyfeleink intézményi be-
fektetők, az AXA csoport Magyarország 
vállalatai és partnerpénztárai: az AXA 
Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, 
a Premium Magánnyugdíjpénztár, az 
AXA Önkéntes Egészségpénztár, va-
lamint az AXA Biztosító Zrt. számára 

végzünk zártkörű vagyonkezelési tevé-
kenységet. 

A kezelt portfólióinkban az instru-
mentumok széles skálája megtalál-
ható: a vagyont hazai és nemzetközi 
kötvényekbe, fejlett és fejlődő piaci 
részvényekbe, speciális befektetési ala-
pokba, továbbá alternatív befektetési 
instrumentumokba helyezzük el. 

Jelenleg 53 különféle portfóliót ke-
zelünk. Mandátumaink között van ab-
szolút hozamra törekvő, illetve referen-
ciaindexek teljesítményét meghaladni 
kívánó portfólió. 

Eredményes vagyonkezelési te-
vékenységünknek köszönhetően az 
AXA Nyugdíjpénztár magánnyugdíj-
pénztári ágazatának (Pénztár) klasz-
szikus portfóliója 2008-ban kimagasló, 
6,26%-os nettó hozamot ért el a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(PSZÁF) honlapján közzétett 18 magán-
nyugdíjpénztár hozamadatait tartalma-
zó lista alapján. A tavalyi évet jellemző 
rendkívül kedvezőtlen befektetési 
környezet ellenére a Pénztár másik két 
portfóliója is a piaci átlagot jelentősen 
meghaladó hozamot produkált.  

A tízéves átlagos hozamráta a va-
gyonkezelői teljesítményt, a vagyonnö-
vekedési mutató pedig a pénztártagok 
egyéni számlájának átlagos hozamát 
jellemzi.

Közzététel: Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyeletének honlapja. További 
összehasonlító adatokat talál a PSZÁF 
honlapján (www.pszaf.hu)!

A múltbeli teljesítmények nem je-

lentenek garanciát a jövőbeni hoza-
mokra!

A kiemelkedő hozamokat az tette 
lehetővé, hogy aktív, de kockázatkerü-
lő befektetési stratégiát valósítottunk 
meg és a portfóliókban a részvények 
arányát folyamatosan alacsony szin-
ten tartottuk. A válságtól leginkább 
sújtott pénzügyi szolgáltatók részvé-
nyeiből teljesen kivontuk befekteté-

seinket, ezzel minimalizálva a veszte-
séget.  

Munkatársaink többéves vagyonke-
zelési tapasztalatára építve, ügyfeleink 
érdekeit szem előtt tartva a jövőben is 
a legmagasabb színvonalú szolgáltatás 
nyújtására törekszünk. 

A 2008. év során választható portfóliós rendszert működtető magánnyugdíjpénztárak hozamai:

1. AXA 6,26%
2. Évgyűrűk 5,04%
3. Erste 4,62%
4. Életút 2,30%
5. Honvéd –0,96%
6. Dimenzió –1,56%
7. Aranykor –3,08%
8. OTP –3,80%
9. VIT –7,29%
10. ING –12,68%

 Magán Klasszikus
2008

1. AXA –5,43%
2. Életút –9,27%
3. Évgyűrűk –9,67%
4. Erste –10,72%
5. Honvéd –11,68%
6. Aranykor –11,91%
7. VIT –12,61%
8. Dimenzió –13,99%
9. OTP –16,80%
10. ING –17,18%

 Magán Kiegyensúlyozott
2008

1. AXA –14,46%
2. VIT –14,49%
3. Életút –16,38%
4. Aranykor –19,24%
5. Erste –21,57%
6. ING –22,89%
7. Honvéd –23,11%
8. Dimenzió –24,03%
9. Évgyűrűk –28,16%
10. OTP –32,95%

 Magán Növekedési
2008

1. AXA 8,19%
2. Életút 8,15%
3. Évgyűrűk 7,93%
4. Honvéd 7,54%
5. Erste 7,17%
6. Dimenzió 6,70%
7. OTP 6,05%
8. VIT 5,03%
9. Aranykor 4,81%
10. ING 2,51%

 Magán Klasszikus
1998–2008

Az elmúlt tíz évben elért
vagyonnövekedési mutató

1. Honvéd 4,91%
2. Életút 4,61%
3. AXA 4,58%
4. VIT 3,50%
5. Évgyűrűk 3,28%
6. Dimenzió 3,23%
7. Erste 2,40%
8. Aranykor 1,60%
9. OTP 0,44%
10. ING 0,43%

 Magán Kiegyensúlyozott
1998–2008

Az elmúlt tíz évben elért
vagyonnövekedési mutató

1. Életút 4,29%
2. VIT 3,93%
3. AXA 3,58%
4. Honvéd 2,91%
5. ING 2,16%
6. Dimenzió 1,98%
7. Erste 1,77%
8. Aranykor 1,70%
9. Évgyűrűk 0,65%
10. OTP –0,01%

 Magán Kiegyensúlyozott
1998–2008

Az elmúlt tíz évben elért
vagyonnövekedési mutató
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2008. évi 
nyugdíjpénZtári 
teljesítMények

Bedő Tibor 
Stabilitás Pénztárszövetség, befektetési szakértő

Az elmúlt évben a nyugdíjpénztári teljesítmények nagy figyelmet 
kaptak, a gazdasági publikációk egyik központi témájává nőtték ki magu-
kat. A teljesítmények megértése a mögöttes kockázatok helyes értelmezése 
hiányában több félreértést hordozhat magában, és oda vezethet, hogy a 
teljesítmények hiányos prezentációi önmagukban is kockázatokat – a hely-
zetre adott rossz befektetői reakciókat indíthatnak el –, végső esetben vesz-
teséget generálnak. 

A magán- és önkéntes nyugdíjpénztári rendszerek alapvető tulaj-
donsága, hogy pénztártagok nyugdíjcélú megtakarításainak végösszege a 
megtakarításokon elért hozamok függvénye. A magán- és önkéntes nyug-
díjpénztárak tagjai „befektetési kockázatközösséget” alkotnak, azaz a befek-
tetési kockázatokat a pénztártagok, jövőbeli nyugdíjasok viselik. A megta-
karítási periódus, felhalmozási időszak a magánnyugdíjpénztárak esetében 
40–45 év, önkéntes nyugdíjpénztáraknál minimum 10 év, amely időszak 
alatt a nyugdíjpénztári befektetések – a pénztártagok egyéni számláin fel-
halmozott megtakarításai – folyamatosan ki vannak téve az általános be-
fektetési kockázatoknak.

A nyugdíjpénztári befektetések teljesítménye a pénztárak által kiala-
kított befektetési politikával, a globális és hazai gazdasági helyzet változá-
saival, a pénz- és tőkepiaci tendenciákkal, továbbá a portfóliókezelők telje-
sítményével van összefüggésben. Mind a pénztári szintű nettó hozamokat, 
mind a reálhozamokat olyan tényezők is – infláció, alapkamat stb. – befo-
lyásolják, amelyek alakulására a pénztáraknak nincs befolyása, de a pénztá-
rak feladata ezen hatások mellett is biztosítani, optimalizálni a hosszú távú 
eredményességet.
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…Összefoglalva a 2008. 
évi veszteségek mértéke a 
pénz tárak által vállalt koc-
kázatokkal arányos, amely 
pénztáranként és választha-
tó portfóliótípusonként elté-
rően alakult.



A portfóliók hozamát elsődlegesen az eszközallokációs (befektetések 
egyes eszközosztályok közötti megoszlása) döntések determinálják hosszú 
távon. A statisztikai idősorok azt mutatják, hogy, több tízéves időperiódust 
vizsgálva a hozamok több mint 90%-át az eszközallokációs döntések ma-
gyarázzák. Rövidebb időperiódusokban az egyedi értékpapír kiválasztásá-
nak, továbbá az időzítésnek a hozamra gyakorolt hatása sem elhanyagol-
ható, de az eszközallokáció (befektetési politika) kialakításánál lényegesen 
kisebb.

A teljesítményeknek azért van ebben az esetben kiemelkedő szere-
pük, mivel az úgynevezett hozzájárulással meghatározott rendszerek, mint 
a magyarországi magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak, teljes mértékben 
fedezett rendszerek, ami azt jelenti, hogy a felhalmozási időszakban a nyug-
díjcélú befizetések és az ezeken elért hozamok nyújtanak fedezetet a nyug-
díjszolgáltatásra, amelynek mértéke a megtakarítási idő végén, az egyéni 
számlán felhalmozott megtakarítás mértékétől függ. 

Mivel a megtakarítás jövőbeni értéke a befektetéseken elért hozam 
függvénye, ezért a hozamokban elért 1%-os növekedés jelentősen eltérít-
heti a várható nyugdíj összegét. A megtakarítási időtávnak is fontos szere-
pe van, mivel a már említett 40–45 év felhalmozási időszakot feltételezve, a 
megtakarításaink várható értékére, végösszegére az első évtized teljesítmé-
nyeinek – a megtakarításaink abszolút értékének alacsony színvonala miatt 
– kis hatása lesz.

A nyugdíjpénztárak feladata, hogy a rövid távú teljesítmények inga-
dozása mellett, a befektetési politikákban rögzített kockázatok vállalásával 
biztosítani tudják a befektetési időtávnak megfelelő hosszú távú eredmé-
nyességet. A teljesítmények megítélése során tehát a rövid periódusokra 
vonatkozó hozamok vagy a megtakarítások értékében bekövetkezett vál-
tozások csak pillanatképek, hosszú távú befektetések esetében a hosszabb 
időperiódusokra vonatkozó átlagokra kell a figyelmet összpontosítani.

vagyonváltozás, hozamhatás

(Mrd forint) 2007.Q4. 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. változás 07–08.
Nyugdíjpénztári 
díjtartalékok 2 810,3 2664,5 2726,8 2 810,0 2 818,0 7,7

Tranzakciók 80,5 156,5 117,5 125,0 479,5

Átértékelődések –226,4 –94,2 –34,3 –117,0 –471,8

Forrás: MNB
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A fenti táblázat a nyugdíjpénztári díjtartalékok állományváltozását, to-
vábbá az állományváltozás indikárorait mutatja be. Az MNB összesített ada-
tai szerint nyugdíjbiztosítási díjtartalékok múlt évi befektetési tevékenysé-
gének eredménye –471,8 Mrd forint volt. Ugyanebben az időszakban a ház-
tartások nettó pénzügyi vagyona a tulajdonukban lévő pénzügyi eszközök 
értékváltozásának, továbbá a kötelezettségeik növekedése következtében 
–956,9 Mrd forinttal csökkent. A nyugdíjpénztári díjtartalékokon elért vesz-
teség nem egyedülálló, elszigetelt jelenség. A háztartások a pénzügyi esz-
közök között a nyugdíjcélú megtakarításaikon kívül jelentős veszteségeket 
szenvedtek el befektetési jegy vagy tőzsdei részvény állományaikon. Az át-
lagos veszteségek mértéke a tőzsdei részvények esetében brutális –69,25%, 
a nyugdíjcélú megtakarításokon –16,74%, a befektetési jegyeken –11,82% 
volt. A pénzügyi eszközökön elszenvedett veszteségeknek és az eladósodás 
mértékének növekedése következtében a lakosság nettó pénzügyi vagyo-
na 2008. év végére –956,9 Mrd forinttal csökkent.

(Mrd forint) 2007. 2008.
1. Háztartások nettó pénzügyi vagyona 16 464,9 15 508,0

2. GDP folyó áron (piaci beszerzési áron) 25 419,2 26 470,0

3. Nyugdíjpénztári díjtartalékok 2 810,3 2 818,0

4. Nyugdíjpénztári befektetések veszteségei –14,2 –471,8

Veszteség/Nettó pénzügyi vagyon (4/1) 0,09% 3,04%

Veszteség/GDP (4/2) – 1,78%

Veszteség/Nyugdíjpénztári díjtartalék (4/3) 0,51% 16,74%

Forrás: MNB, KSH

A nyugdíjpénztári befektetések vesztesége a nettó pénzügyi vagyon 
3%, a GDP-re vetítve annak 1,78%-a. A nettó pénzügyi vagyon –5,81%-os állo-
mányváltozása, csökkenése több faktorra vezethető vissza, és az állományvál-
tozást okozó veszteséges vagyonelemek közül a nyugdíjpénztári veszteség 
csak az egyik tétel. A nyugdíjpénztári díjtartalékok vesztesége következtében 
a nyugdíjcélú megtakarítások a GDP 11,1%-ról 9,9%-ra estek vissza. A több-
pilléres nyugdíjpénztári rendszer 1998. évi bevezetése óta eltelt időszakban 
a nyugdíjcélú megtakarítások értéke dinamikusan emelkedett. Ennek ellené-
re a nyugdíjcélú megtakarítások GDP-hez viszonyított értéke még napjaink-
ban sem éri el a nyugat-európai átlagot. Az összehasonlítást nehézzé teszik a 
kulturális különbségek – Nyugat-Európában a megtakarítások fontos eleme 
az időskori öngondoskodás –, továbbá az a tény, hogy tíz év után a magyar 
nyugdíjpénztárak más fejlődési szakaszban tartanak, a hosszú felhalmozási 
időszakból csak az első tízéves periódus telt el, amely a megtakarítások vár-
ható összértékére (befizetések + befektetés teljesítménye) relatíve kis hatást 
fog gyakorolni. A veszteség minden időpontban fájdalmas, de amennyiben 
elfogadjuk az előbbi értelmezést, a leendő nyugdíj szempontjából – mivel 40 
éves megtakarítási időhorizonton folyamatosan ki vannak téve megtakarítá-
saink a gazdasági ciklusok hatásainak – az olyan időpontban érte a nyugdíj-
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pénztárakat, amikor a felhalmozott megtakarítások abszolút értéke még nem 
olyan nagy mértékű, hogy a várható nyugdíj értékét jelentősen befolyásolja. 
(Kivéve a nyugdíjhoz közel álló magán-nyugdíjpénztári tagokat.)

vagyonváltozás a stABilitás 
nyugdíjpénztáraknál

A nyugdíjpénztári portfóliók, mint minden más befektetés, folyama-
tosan átértékelődnek a piaci folyamatok tükrében. A nyugdíjpénztári be-
fektetések értékének ingadozása, folyamatos (negatív és pozitív) változása 
természetes velejárói akár a rövid, akár a hosszú távú befektetéseknek. Eze-
ket a befektetésekkel vállalt kockázatokat lehet optimalizálni, de azok alól 
kivonni magát, vagy bármilyen immunitásra szert tenni azok ellenében egy 
piaci szereplő sem képes. 

A 2008. évi válság következtében lezajló árfolyam korrekció a ma-
gyarországi nyugdíjpénztárak – amelyek nem mellesleg a magyar pénzügyi 
közvetítőrendszer egyre nagyobb súllyal bíró szakmai befektetői – számára 
is rendkívül nagy veszteséget okozott. A STABILITÁS nyugdíjpénztárak be-
fektetési eredménye ez évben több mint –470 milliárd forintot tett ki. Az ál-
lományváltozás – amely a pénztári bevételek és kifizetések, valamint a be-
fektetési teljesítmények egyenlegét mutatja – szintén jelentős, meghaladja 
a –100 Mrd forintot.

stABilitás (Mrd forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. Összesen
1. Magán-nyugdíjpénztári 
vagyon 1745,2 1796,5 1861,1 1752,4 1752,4

2. Magán-nyugdíjpénztári 
vagyon állományváltozása –73,9 51,3 64,5 –108,6 –66,7

3. Magánnyugdíjpénztárak 
befektetési eredménye –147,1 –22,3 –47,0 –180,9 –397,3

4. Magán-nyugdíjpénztári 
taglétszám (fő) 2 569 218 2 604 569 2 721 068 2 750 186 2 750 186

5. 1 főre jutó átlagos átlagos 
vagyonváltozás: 2/4 (ezer Ft) –28,8 19,7 23,7 –39,5 –24,2

6. 1 főre jutó átlagos átlagos 
bef. veszteség: 3/4 (ezer Ft) –57,3 –8,6 –17,3 –65,8 –144,5

Forrás: Stabilitás

stABilitás (Mrd forint) 2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. Összesen
1. Önkéntes nyugdíjpénztári 
vagyon 615,0 617,6 652,3 627,1 667,1

2. Önkéntes nyugdíjpénztári 
vagyon állományváltozása -52,1 2,6 34,7 -25,2 -40,0

3. Önkéntes 
nyugdíjpénztárak befektetési 
eredménye

-42,7 0,6 -0,9 -31,9 -74,9
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4. Önkéntes nyugdíjpénztári 
taglétszám (fő) 1 176 738 1 182 504 1 270 530 1 239 439 1 239 439

5. 1 főre jutó vagyonváltozás: 
2/4 (ezer Ft) –44,3 2,2 27,3 –20,3 –32,2

6. 1 főre jutó befektetési 
veszteség: 3/4 (ezer Ft) –36,3 0,5 –0,7 –25,8 –60,4

Forrás: Stabilitás

Az egy tagra jutó átlagos befektetési eredmények jól reprezentálják a 
veszteségek mértékét. A különböző működési hátterű kasszák átlagai kö-
zött rendkívül nagy eltérések tapasztalhatók. Az átlagok egyrészről mutat-
ják a felvállalt kockázatok mértékét, például az önkéntes nyugdíjpénztári 
portfóliókban nagyobb részarányt képviselnek az alacsonyabb kockázatú 
eszközök, ami kisebb befektetési veszteséget és vagyonváltozást okozott. 
Másrészt utalnak az egyéni megtakarítások mértékére és annak időinterval-
lumára. A független, munkahelyi, ágazati pénztárak tagjai nagyobb egyé-
ni megtakarításokkal rendelkeznek, így veszteségeik abszolút értelemben 
meg kell meghaladják az átlagot.

1 nyugdíjpénztártagra jutó átlagos befektetési eredmény

(ezer forint) Bank, 
Biztosító

Munkahelyi, 
ágazati Független Összesen

Önkéntes nyugdíjpénztár –54,0 –107,9 –50,9 –60,4

Magánnyugdíjpénztár –148,7 –172,3 –208,5 –150,6

Forrás: Stabilitás. Az átlagok számításakor a negyedéves taglétszámok számtani átlagát 
vettük figyelembe. 

2008. évi teljesítmény

A 2007. és 2008. években olyan jelentős változások zajlottak a nyugdíj-
pénztáraknál, amelyek komoly hatást gyakoroltak a teljesítményekre. A ma-
gánnyugdíjpénztárak ebben az időszakban készültek fel a jogszabályban 
kötelezően előírt választható portfóliós rendszer bevezetésére. Az érintet-
teknek már 2008. január 1. napjától lehetőségük volt az új rendszer beveze-
tésére, az ehhez kapcsolódó befektetési szabályok alkalmazására, de 2009. 
január 1. napjától az összes piaci szereplő számára kötelező vált az új szabá-
lyok szerinti működés. Több pénztár élve a lehetőséggel már 2008. évben 
bevezette a választható portfóliós rendszert (VPR), és ezzel megkezdődött 
a nyugdíjpénztári portfóliók új befektetési szabályoknak történő megfe-
leltetése, a portfóliók fokozatos átrendezése, az előírt limiteknek megfele-
lő eszközallokáció. A válság negatív hatásainak csökkentése, a kockázatok 
optimalizálása, és nem utolsósorban a magyarországi állampapírpiac likvi-
ditásának biztosítása érdekében a jogszabályalkotó 2008. októberben mó-
dosította a választható portfóliós rendszer befektetési szabályait, és a jog-
szabályban rögzített befektetési limitek elérésének határideje 2009. június 

263



30. napjáról 2011. június 30. napjára módosult, nagyobb mozgásteret biz-
tosítva ezzel befektetési döntéseikben a pénztárak részére.

A választható portfóliós rendszerben pénztártagok saját kockázatvi-
selő képességük, kockázatvállalási hajlandóságuk alapján dönthetnek ar-
ról, hogy milyen befektetési politika alapján fektessék be nyugdíjpénztári 
befizetéseiket. Amennyiben a pénztártag nem él a jogszabály biztosította 
választási lehetőséggel, a pénztár a pénztártagokat a nyugdíjkorhatárig 
hátralévő idő alapján sorolja be három különböző befektetési csoportba, 
portfólióba. A besorolás tehát csak akkor automatikus, ha a pénztártag nem 
él választási lehetőségével, és saját maga nem dönt, hogy kockázatviselő 
képessége alapján melyik portfóliót részesíti előnyben. A tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a pénztártagok többsége a megjelölt határidőre nem élt a 
választási lehetőségével, amely felfogható egyfajta tudatos döntésnek is, a 
passzivitás az életkor alapján történő besorolás elfogadását jelentette. Az 
új szabályok a portfólióválasztás, de a pénztárváltás esetében is az egyéni 
döntés szabadságát biztosítják a pénztártagoknak, ugyanakkor a döntéssel 
járó felelősség is a tagokat terheli. 

klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók között lehet vá-
lasztani. Az a pénztártag, akinek a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb 5 éve 
van hátra, növekedési portfóliót nem választhat, hiszen ebben a legnagyobb 
a kockázatosabb eszközök aránya. Ezt követően a tag portfólióváltást 6 hóna-
ponként kezdeményezhet. Jogszabály írja elő, hogy a növekedési portfólióban 
minimum 40% részvény kell hogy legyen, a kiegyensúlyozott portfólióban 
minimum 10% és maximum 40% lehet a részvények aránya, a klasszikus 
portfólióban viszont a részvényarány nem haladhatja meg a 10%-ot. 

A három portfólió kockázati kitettsége jelentősen eltér egymástól. 
A növekedési portfólióban a kockázatosabb befektetések, részvények, illet-
ve a részvénybefektetéseken alapuló kollektív befektetések előírt minimum 
aránya magas, mivel a cél a hozammaximalizálás, nagy kockázatvállalással 
magas hozam elérése. A kiegyensúlyozott portfólió olyan befektetési poli-
tikát tükröz, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot 
biztosít. Ennek érdekében a részvénybefektetések aránya minimum 10, ma-
ximum 40% lehet. A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősor-
ban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockáza-
tot és megfelelő likviditást biztosít, elsődleges célja tehát a nyugdíj előtti 
közvetlen években a megtakarítások értékmegőrzése.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a választható portfóliós rend-
szer kialakítása már eddig is alternatív lehetőség volt, de a múlt évben a vá-
lasztható portfóliós rendszerben kezelt állománya jelentősen növekedett. 
Ennek magyarázata, hogy azok a pénztárak, amelyek a magánágban beve-
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zették a választható portfóliós rendszert, az önkéntes nyugdíjpénztárában 
is a bevezetés mellett döntöttek. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében 
standardizált portfóliók kialakítását nem teszi kötelezővé a jogszabály, ezért 
bármilyen számú, eltérő kockázati profillal rendelkező portfólió kialakítható, 
a pénztártagok által szabadon választható.

Magánnyugdíjpénztárak

A hazai nyugdíjpénztári szektor 2008. évi hozamai jelentősen elma-
radnak az elmúlt évek teljesítményeitől, mind a magán-, mind az önkén-
tes nyugdíjpénztárak megalakulásuk óta első alkalommal tettek közzé 
negatív hozamadatokat. A rossz teljesítmény azonban nem tekinthető 
„hungarikumnak“, nem csak Magyarországon megtörtént elszigetelt ese-
ményről van szó, hiszen a befektetők óriási vagyonokat veszítettek, a nyug-
díjpénztári hozamok a világon mindenütt negatív rekordot döntöttek a 
múlt évben. A pénzügyi, gazdasági válság hatásai a világ minden pontján 
az összes gazdasági szereplőt érintették, lakossági és szakmai befektetőket 
egyaránt. 

A választható portfóliós rendszert be nem vezető magánnyugdíj-
pénztárak vagyonnal súlyozott 2008. évi átlaghozama –16,09% volt, a Klasz-
szikus portfólió –6,28%, a Kiegyensúlyozott portfólió –14,57%, és a Növeke-
dési portfólió –26,39%-os átlagos hozamot ért el. 

Forrás: Stabilitás
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Forrás: Stabilitás

Választható portfóliós rendszert nem működtető magánnyugdíjpénztárak súlyozott 
átlagos nettó hozamrátái

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –7,89% –2,30% –8,61% 702 151 835 7
2008.Q3. –0,49% 1,02% –8,02% 1 080 882 709 9
2008.Q2. –1,33% 1,42% –2,02% 1 015 563 519 9
2008.Q1. –7,23% –5,67% –8,71% 979 629 537 9
2008. –16,09% –7,94% –22,14% 702 151 835 7

Forrás: Stabilitás

A tavalyi évben még régi szabályok szerint „kvázi“ egyportfóliós rend-
szerben működő pénztárak negyedéves, éves hozamai rendkívül nagy szó-
rást mutatnak. A nyugdíjpénztári befektetésekre vonatkozó hazai szabályok 
nemzetközi összehasonlításban talán a legliberálisabbak. A régi szabályok 
mellett is lehetőség volt nagy kockázattal rendelkező portfólió kialakítá-
sára, a részvény vagy részvény típusú eszközök felülsúlyozására. A múlt 
évben – bár a jogszabályváltozás az új befektetési limitek elérésére haladé-
kot adott – a VPR-rendszert csak 2009. évben bevezető pénztárak is foko-
zatosan emelték a portfóliókban a kockázatos eszközök arányát, növelték 
részvénykitettségüket. A részvényárfolyamok olyan nagymértékben estek, 
hogy a portfóliókon belüli néhány százalékos részvény felülsúlyozás a ho-
zamokban nagyon komoly eltérést eredményezhetett. Az éves hozamok 
minimum és maximum értékéből látható, hogy a régi szabályok szerint mű-
ködő pénztárak némelyike a Növekedési portfólióhoz hasonló kockázati ki-
tettséggel rendelkezett.
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Forrás: Stabilitás

Klasszikus portfóliók 2008. évi súlyozott átlagos nettó hozamrátái 

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –5,49% 2,21% –1,26% 13 857 583 8

2008.Q3. 0,10% 2,54% 1,14% 7 917 783 5

2008.Q2. –0,45% 2,39% 2,03% 7 141 731 5

2008.Q1. –0,49% –0,21% –6,11% 6 894 362 5

2008. –6,28% 6,26% –12,68% 13 857 583 8

Kiegyensúlyozott portfóliók 2008. évi súlyozott átlagos nettó hozamrátái 

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –6,93% 0,61% –10,71% 224 207 642 8

2008.Q3. –0,61% 1,33% –1,97% 140 120 891 5

2008.Q2. –1,75% 1,52% –0,35% 135 162 138 5

2008.Q1. –6,00% –5,41% –7,93% 129 254 826 5

2008. –14,57% –5,43% –17,18% 224 207 642 8

Növekedési portfóliók 2008. évi súlyozott átlagos nettó hozamrátái 

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –8,53% 0,26% –17,83% 759 033 374 8

2008.Q3. –2,36% –1,40% –5,40% 568 977 077 5

2008.Q2. –4,18% 1,23% –3,70% 557 292 459 5

2008.Q1. –13,98% –5,50% –10,42% 539 864 634 5

2008. –26,39% –14,44% –32,98% 759 033 374 8

Forrás: Stabilitás
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A stABilitás vpr bevezető magánnyugdíjpénztárak Klasszikus port-
fólióinak átlagos nettó hozama –6,28% volt, a kiegyensúlyozott portfóliók 
–14,57%, míg a növekedési portfóliók –26,39%-os hozamot értek el. 

A működési háttér alapján a portfóliók átlaghozamai tovább differen-
ciálódnak. Az általános befektetési korlátok mellett is nagy eltérések tapasz-
talhatók a működési háttér szerinti hozamok tekintetében.

Az eltérések természetesen az eszközallokációra vezethetők vissza, 
de a múlt év szomorú tapasztalata, hogy a magasabb kötvény arány nem 
feltétlenül jelentett alacsonyabb kockázatot. Az alternatív befektetésekkel 
sem lehetett a kockázatot optimalizálni, sőt az olyan befektetési eszközök 
is, amelyek a részvénypiacokkal nem korrelálnak – mint az ingatlanok, vagy 
árutermékek –, az elmúlt húsz év legrosszabb teljesítményeit nyújtották. 

A 2008. évben a teljesítmények kapcsán nem csak az extrém piaci 
környezetben elért hozamok érdemelnek figyelmet. A múlt év volt az élet-
ciklus-alapú befektetések „főpróbája”, amikor is a klasszikus „egyportfóliós” 
és a választható portfóliós rendszer még egymás mellett működhetett, így 
a teljesítményeken keresztül a gyakorlatban nyílt lehetőség a két rendszer 
előnyeinek és hátrányainak összevetésére. 

A 2008. év pénz- és tőkepiaci teljesítményei kétségtelenül minden 
idők legrosszabb teljesítményei közé sorolhatók. Az életciklus-alapú nyug-
díjpénztári befektetések az elért hozamok ellenére jól teljesítettek, a vá-
lasztható portfóliós rendszer visszaigazolta létjogosultságát. A választható 
rendszer Klasszikus portfóliójának átlagos hozama ugyan –6,28%, de az 
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átlagos pénztári veszteségekhez képest a nyugdíjhoz közel álló pénztárta-
gok nyugdíjcélú megtakarításait a lehető legkedvezőtlenebb helyzetben 
is csak minimális veszteség – vannak pozitív pénztári hozamok is – érte. 
A Klasszikus portfóliók célja, hogy kisebb kockázatú befektetésekkel lehe-
tőség szerint biztosítani tudja a nyugdíj előtt állók befektetéseinek rövid 
távú értékállóságát, tehát teljesült. A differenciált kockázatvállalás előnye 
a Kiegyensúlyozott portfólióra is igaznak bizonyult, mivel ez a portfólió is 
felülteljesítette a VPR-t nem bevezető pénztárak –16,09%-os átlagos hoza-
mát, tehát most a gyakorlatban is megmutatkoztak a rendszer azon előnyei, 
amelyekkel a bevezetését indokolták.

A bemutatott teljesítményeket befolyásolták a VPR év közbeni beve-
zetését választó pénztárak teljesítményei. A választható portfóliók hozama 
az időszakok részhozamainak láncszorzataként számítható, de ebben az 
esetben a részhozamok egy teljesen más kockázati karakterisztikával ren-
delkező portfólió teljesítményét tükrözik, amellett hogy a tényleges – az 
egyetlen elfogadható módszerrel számított – éves eredményt mutatták. Az 
évközi bevezetésekkel a bevezetés időpontjáig elért teljesítmény a Klasszi-
kus és Kiegyensúlyozott portfóliók hozamát negatív, a Növekedési portfólió 
hozamát pozitív módon befolyásolták.

Amennyiben a vpr portfóliók értékeit megtisztítjuk az év közbeni be-
vezetések hozamra gyakorolt hatásától, csak az egész évben már az új be-
fektetési szabályokat alkalmazó pénztárak hozamait vizsgáljuk, még szem-
betűnőbb, hogy a VPR-rendszer milyen hatékony védelmet nyújt a nyugdíj-
ba vonulás előtt 5–10 évvel álló korosztályoknak, akik már egyébként sem a 
hozammaximalizálásban, inkább az értékmegőrzésben érdekeltek. 
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Önkéntes nyugdíjpénztárak

A vpr-rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak 2008. évi 
átlagos teljesítménye –9,04% volt. Az önkéntes nyugdíjpénztárak portfólió-
összetétele jelentősen eltér a magán-nyugdíjpénztáritól, az állampapír-
arány nagymértékben meghaladja a magánnyugdíjpénztárakét, a külföldi 
eszközök aránya 10%, míg részvénykitettsége csak 5% körüli, ezért az éves 
átlaghozam is kedvezőbben alakult. 

A magyar állampapírpiac gyenge tavalyi teljesítménye nem tudta 
kompenzálni az egyébként nagyon alacsony részarányt képviselő részvény 
és részvényalapú befektetések veszteségeit. Az ágazati, munkahelyi pénz-
tárak a legóvatosabb befektetők, ezek az átlagnál is konzervatívabb befek-
tetési politikát követtek, 2008. évi teljesítményük az alacsony kockázatvál-
lalásra utal. 

Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak súlyozott 
nettó átlaghozama

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –5,93% 1,37% –17,18% 243 553 306 18

2008.Q3. 0,17% 1,90% –2,17% 256 080 498 18

2008.Q2. 0,31% 2,98% –1,96% 330 424 883 20

2008.Q1. –3,76% –1,75% –10,05% 340 649 424 21

2008. –9,04% –28,40% –0,97% 243 553 306 18
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A stABilitás önkéntes pénztárak kisebb hányada vezetett be 
VPR-rendszert. A legkisebb az arány a munkahelyi, ágazati pénztárak kö-
zött. Azok a pénztárak, amelyek a magánágban bevezették a választható 
portfóliós rendszert, azok az önkéntes pénztárban is ezt a működési rend-
szert alkalmazzák. Mivel az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében nincs 
kötött, standardizált portfóliórendszer, ezért az átlagokat a pénztári szintű 
nettó hozamokból számítottuk. 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliói általában hasonló-
ak a magánágban bevezetett portfóliótípusokhoz. Az önkéntes nyugdíjpénz-
táraknál nincsenek portfóliónként kötelezően előírt befektetési szabályok, a 
befektetési irányelveket az általános szabályok keretein belül a pénztár szaba-
don kialakíthatja. Az önkéntes pénztárak sok esetben 4 vagy 5 eltérő kockázati 
profillal rendelkező portfóliót kínálnak a pénztártagjaik számára. Tekintettel 
a bevezetett portfóliók pénztáranként eltérő számára, a befektetési politikák 
eltéréseire – ugyanaz a név eltérő befektetési szabályokat takar – az éves telje-
sítmények esetében e pénztárszintű nettó átlaghozamokat mutatjuk be.

Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak nettó 
átlaghozama

időperiódus súlyozott 
átlag

Hozam időszak vége

Maximum Minimum vagyon piaci értéken 
(e Ft)

portfóliók 
száma

2008.Q4. –5,57% –8,23% 1,86% 383 562 181 11

2008.Q3. –0,39% 2,64% –1,88% 396 223 402 10

2008.Q2. –0,04% 0,98% –1,01% 287 222 033 9

2008.Q1. –7,00% –2,32% –8,3% 274 356 165 8

2008. –12,56% 1,64% –17,95% 383 562 181 11
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Az éves teljesítmények, a hozamok alakulásának év közbeni dinami-
kája arra utal, hogy nincs lényeges eltérés a portfólió összetételében a VPR 
nem üzemeltető pénztárakkal összehasonlítva. Az átlaghozamok számotte-
vő különbsége a néhány százalékkal magasabb részvényhányadából adó-
dott.

–14%

–7,00%

2008.Q1.

–0,04%

2008.Q2.

–0,39%

2008.Q3.

–5,57%

2008.Q4.

–12,56%

2008.
évi hozam

–10%

0%

–8%

–6%

–4%

–2%

–12%

VPR üzemeltető önkéntes nyugdíjpénztárak 2008. évi negyedéves és éves súlyozott nettó 
átlaghozama

–14%
2008.Q1. 2008.Q2. 2008.Q3. 2008.Q4. 2008.

Éves átlagos hozam

–10%

–6%

2%

–4%

–2%

0%

–8%

–12%

–7,04%
–6,48%

–6,78%

–0,04% –0,10% –0,11%

–5,74%

–3,24%

–4,98%

–12,83%

–7,10%

–11,61%

–0,48%

1,38% 1,36%

Bank, Biztosító Független Ágazati, Munkahelyi

Teljesítmények működési háttér szerint



273

A 2008. évi tapasztalatok

A 2007. évben kezdődő jelzálogpiaci válság az egész pénzügyi in-
tézményrendszert „megfertőzte”, likviditási, majd fokozatosan pénzpiaci 
válságot generált. A pénzügyi közvetítőrendszer válsága aztán átterjedt a 
reálgazdaságra, és rég nem látott gazdasági recessziót okozott a világban. 
A folyamat a Lehman Brothers csődjével tetőzött, a szakmai és lakossági be-
fektetők pánikszerűen szabadultak meg kockázatos eszközeiktől. A likvidi-
tás „kiszáradása”, a bizalomhiány, a gazdasági teljesítmények romlása a világ 
pénz- és tőkepiacain a legnagyobb „történelmi” válságokhoz hasonló érték-
korrekciót eredményezett. A kockázatkerülés általánossá válásával egyenes 
arányban romló befektetői hangulat, a pénzügyi intézmények tőkeproblé-
mái, a tőkeáttételek gyors csökkenése minden befektetési eszközosztályt 
folyamatosan nyomás alatt tartottak, a világ tőzsdéi újabb és újabb nega-
tív rekordokat döntöttek. A folyamatok „brutalitását” jól tükrözi a pénztárak 
leggyakrabban használt benchmark indexeinek 2008. évi teljesítményei.

index Hozamok
HuF eurÓ usd

MsCi WOrld –37,07% –39,5% –42,1%

MsCi emerging Markets 54,26% 56,72% 61,59%

MsCi eMerging eurOpe –65,52% 67,18% 68,60%

CetOp20 –52,78% –54,82%

BuX –52,54%

MAXC 2,49%

rMAX 8,36%

Az ingatlanárak, földrajzi régiótól függően –30–40%-ot estek, az 
árutőzsdei termékek ára szintén –30%-os korrekción esett át, a vállalati 
kötvények – a jó minősítésű – teljesítménye szerencsés esetben 0% volt. 
Az egyetlen pozitív kivételnek talán a rövid lejáratú amerikai kincstárjegy 
számított, amelynek hozama a nagyfokú kereslet hatására történelmileg is 
rekordnak számító alacsony szintre esett vissza.

A piacokat leginkább az árfolyamok változékonyságának magas 
szintje, valamint a biztonságos eszközöknek tartott befektetések felé való 
menekülés jellemezte. 

A teljesítményekkel kapcsolatban fontos tehát kihangsúlyozni, hogy 
a pénz- és tőkepiacokon olyan értékkontrakció zajlott le, amely nem került 
el egyetlen földrajzi régiót sem, és minden befektetési, pénzügyi eszközre 
kiterjedt. Az előbbi megállapítás talán csak az amerikai, és a legfejlettebb 
nyugat-európai országok állampapírjaira nem igaz, mivel a kockázatokat el-
kerülni igyekvő befektetők folyamatosan ide csoportosították át megtakarí-
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tásaikat. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a konzervatívabb befekte-
tési politikákkal működő nyugdíjpénztárak is veszteségeket szenvedtek el. 

A kockázatkezelés elemi módja, a diverzifikáció sem bizonyulhatott a 
tavalyi évben elég hatékonynak a jól diverzifikált portfóliók sem nyújtottak 
elég védelmet az árfolyamesésekkel szemben, hiszen a magyar állampapí-
rok, kötvények, ingatlanbefektetések, egyéb alternatív befektetési eszközök 
is jelentős értékkorrekción estek át.

Olyan extrém árfolyamkorrekciók zajlottak le a tőkepiacokon, hogy 
a portfóliókban a részvényhányadok csekély, 1–2%-os felülsúlyozása is ko-
moly nyomást gyakorolt a hozamra. 

Az eszközök átértékelődésekből adódó veszteségek szinkronban a 
piacok teljesítményeivel 2008. I. és IV. negyedévében csúcsosodtak ki, amit 
a BUX Index és a MAX Composit grafikonokon jól le lehet követni. A nyug-
díjpénztári befektetések túlnyomó hányada hazai pénzügyi eszközökbe ke-
rült befektetésre, ezek értékváltozása a nyugdíjpénztári hozamokban azon-
nal megmutatkozik.

A nyugdíjpénztári portfóliókban a magyar állampapírok súlya, a vá-
lasztható portfóliók indukálta eszközallokációk után is meghatározó. Ezért 
a magyar állampapírok teljesítménye még mindig a pénztári hozamok 
egyik fő indikátora. A CMAX Index tavalyi teljesítménye döbbenetes 2,4% 
volt. A magyar állampapírok volatilitása ráadásul a részvénypiacokhoz ha-
sonló szintekre emelkedett. Ennek megfelelően az állampapírok hiába 
képviselnek nagyobb részarányt a portfóliókban, azok hozama nem tudta 
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kompenzálni a más eszközökön elért veszteségeket. A harmadik negyed-
évben a pénztáraknak még rosszabb helyzettel kellett szembenéznie, a 
magyar állampapírok iránti keresletcsökkenés a hozamok olyan mértékű 
emelkedését eredményezte, hogy az állampapírok árfolyama rövid időn 
belül 10–15%-kal csökkent. Az alacsonyabb részvényarány ennek tükrében 
egyáltalán nem jelentett jóval kisebb kockázatot.

Összefoglalva a 2008. évi veszteségek mértéke a pénztárak által vál-
lalt kockázatokkal arányos, amely pénztáranként és választható portfólió-
típusonként eltérően alakult. A pénztári vagyon befektetésének alapvető 
célja, hogy a pénztárak a befektetési politikájukban érvényre juttassák a 
pénztártagok érdekeit, és a jelenlegihez hasonló volatilis környezetben is 
megőrizzék, gyarapítani tudják a pénztártagjaik vagyonát. 

A piacok 5–10 évvel ezelőtti szintekre estek vissza, a globális befekte-
tési környezet változott. A jövő évek legnagyobb kihívása, hogy a megvál-
tozott körülményekre milyen választ lehet adni. Minden valószínűség sze-
rint változnak majd a befektetési politikák, de leginkább a portfóliókezelési 
technikák. A maihoz hasonló volatilis időszakokban felértékelődhetnek az 
aktív portfóliókezelési stratégiák. Az elmúlt év tanulsága, hogy rövidebb 
5–10 éves időperiódusokban a részvények hozama nem feltétlenül teljesí-
ti felül a kötvényhozamokat. Statisztikailag a hosszabb 20 évet meghaladó 
időperiódusokban a részvények felülteljesítése általánossá válik. A hosz-
szú távú befektetési koncepciók következetes végrehajtása mellett aktív 
benchmarkinggal és eszközallokációval a rövidebb időperiódusok hozam-
kilengései minden bizonnyal csökkenthetők.

Hosszú távú teljesítmények 

Az elmúlt 10 éves időtávban a nyugdíjpénztári befektetési politikák jól 
teljesítettek. A pénztári teljesítmények hosszú távon pozitívan ítélhetőek 
meg, a nyugdíjcélú megtakarítások reálértékét megőrizték. A magyarorszá-
gi befektetési szabályok liberálisak, amelyek kellő rugalmasságot biztosíta-
nak a hosszú távú eredményesség eléréséhez.
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Amint az a fenti táblázatokból látható, a 2008. évi nagyon rossz telje-
sítményt több nagyon jó előzi meg. Az évek többségében a nyugdíjpénztá-
rak pozitív reálhozamokat értek el. A hosszabb időszakokra vonatkozó át-
laghozamokat a 2008. évi teljesítmény nagymértékben rontotta. A pénztári 
ágazatonként és választható portfóliónként számított 5 és 10 éves átlagho-
zamok jelzik, hogy a hosszú távú az átlagokban „kiegyenlítődnek” a rossz 
hozamú évek veszteségei. 

Mind az éves, mind a hosszú távú átlaghozamokat nemzetközi össze-
függésbe helyező publikációk arra a következtetésre jutottak, hogy a ma-
gyar nyugdíjpénztári teljesítmények nem térnek el az átlagos európai telje-
sítményektől.

A már ismert 2008. évi nyugdíjpénztári hozamoktól a hasonló idő-
szakra vonatkozó nemzetközi teljesítmények – Írország: –34,8%; Egye-
sült Államok: –22,1%; Egyesült Királyság: –16,5%; Kanada: –15,9%; Japán: 
–20,1% – nem térnek el. Ugyan ez vonatkozik a 10 és 5 éves átlaghozamok-
ra is. A magyar nyugdíjpénztári teljesítmények nagyságrendileg megfelel-
nek az OECD-országok nyugdípénztárainak teljesítményével.

A hosszú távra visszatekintő statisztikai adatsorok alapján a hozam 
mindig a felvállalt kockázatok függvénye, tehát a következő 20–30 évben 
esély van a 2008. évi veszteségek korrekciójára. Magasabb kockázatválla-
lással magasabb profit érhető el hosszú távon, a piac így honorálja az ezzel 
járó „izgalmat”, rövid távú értékváltozásokat vagy a 2008. évihez hasonló 
válság okozta sokkokat. 
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„Ments ki innen, 
pénZtártAg vAgyOk!”

Pájer Tamás 
ING Befektetési Alapkezelő Zrt., befektetési igazgató

A meglehetősen provokatív cím a köztudottan siralmas 2008-as tőke-
piaci teljesítményekre, illetve annak kapcsán a pénztári tagságban vélhető-
en felmerülő negatív érzésre utal. Kimentésről persze nem tudunk beszélni, 
hiszen a veszteségeket feltehetően senki nem fogja a szó klasszikus (pénz-
ügyi) értelmében kompenzálni. A címbeli segélykiáltás inkább a „hogyan 
tovább”-ot firtatja, azt a kérdést téve fel, hogy mit is tegyen a pénztártag a 
2008-as év után?

először vegyük szemügyre a 2008-as évet, illetve próbáljuk meg vala-
miféle történelmi perspektívába helyezni, csak azután próbáljunk reagálni a 
címbeli segélykiáltásra, és eldönteni lehetséges, illetve szüksége-e a pénz-
tári tagság „kimentése”.

Úgy alakult, hogy 2008 a valaha regisztrált egyik legrosszabb tőzsde-
évként fog bevonulni a történelemkönyvekbe. A kockázatos eszközök, mint 
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például a részvények (és nem kevés korábban kis kockázatúnak hitt eszköz 
is, mint például a jó minősítésű vállalati kötvények) példátlan mélyrepülést 
produkáltak. A fejlett, globális részvénypiacok teljesítményét talán legjob-
ban reprezentáló MSCI World Index mintegy 42,01%-ot veszített értékéből. 
A hasonló nevű, a globális fejlődő piacok teljesítményét reprezentáló MSCI 
EM index pedig bénító 54,49%-ot esett. Ebben a helyzetben a hazai tőzsde-
barométer a BUX 53,34%-os esése nem volt különösebben kirívó. A helyzet 
komolyságát jól szemlélteti, hogy a jó minősítésű, befektetési kategóriába 
sorolt európai vállalati kötvények teljesítményét mérő Lehman total return 
index 2008-ban –3,76%-os negatív hozamot produkált úgy, hogy közben 
az európai államkötvények hozamesésének köszönhetően az eszközosztály 
9,5%-os pozitív hozamtartalékkal rendelkezett.

nem kérdés, a 2008-as év befektetői szempontból rémálommá vált az 
egész galaxisban. A következő ábra a Bloomberg által követett összes rész-
vénypiac közül a 10 legjobb, illetve legrosszabb tőzsde 2008-as teljesítmé-
nyét mutatja saját devizájában kifejezve.

Forrás: Bloomberg

Hogy milyen is volt a 2008-as év, véleményem szerint ez az ábra szem-
lélteti a legjobban. 20% körüli tőkevesztéssel, a legjobb 10 közé lehetett ke-
rülni a tavalyi évben. A legrosszabb 10-be pedig jellemzően 70%-ot meg-
haladó tőkevesztéssel kvalifikálták magukat a tőzsdék. Úgy tűnik, 2008-ban 
nemigen volt hova bújni.

intuitív alapon olybá tűnik, 2008 generációnként (vagy többgeneráci-
ónként), ha egyszer előforduló „világvégét”, vagy más szóval Armageddont 
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hozott a tőkepiacokra. A következőkben ezt az intuíciót próbáljuk górcső 
alá venni. Ehhez az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacát hívjuk segít-
ségül, a Dow Jones Industrial indexen (DJI) keresztül. Az USA rendelkezik a 
legjobban dokumentált, legkönnyebben elérhető és leghosszabb adatsor-
ral, ami megfelel az általánosítás céljainak. Hogy 2008-at történelmi pers-
pektívába helyezzük, 1900-al kezdődően vettük az elmúlt majd 110 év ada-
tát a DJI index tekintetében. 

A következő ábra az elmúlt 109 év naptári éves hozamait állítja sor-
rendbe a legalacsonyabbtól egészen a legmagasabbig. Az ábrán a legala-
csonyabb három év „hozama” külön színnel van jelölve. Úgy alakult, hogy 
2008 egyelőre a valaha mért harmadik leggyengébb évként vonul be a tör-
ténelemkönyvekbe. 33,8%-os esésével 2008 csak egy leheletnyivel marad el 
az 1907-es bankárkrízisként elhíresült tőzsdekrach 37,7%-os esése mögött. 
A listát természetesen az 1929–1933-as nagy gazdasági világválság vezeti 
az 1931-es 52,7%-os esésével.

Forrás: Bloomberg

Az ábra kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az 1900-tól kezdődő 
időszak átlagos éves hozama 6,95% volt a DJI index tekintetében. Ez a meg-
állapítás, bár triviális, azért fontos, mert hosszú távú megtakarítókként a 
nyugdíjpénztári tagságnak inkább erre a hosszú távú átlagra, mintsem az 
egyes évek erőteljesen ingadozó hozamszámaira kéne koncentrálnia.

A fenti számolgatást érdemes lehet másik aspektusból is vizsgálni. A je-
lenlegi negatív, áreséssel jellemezhető (medve) piac mélypontja a 2008-as 
év tekintetében november 21-én volt. A következő ábra visszatekintő egy 
éves év/év hozamok gyakoriságát mutatja 2008. november 21-étől napon-

-60%

-20%

20%

60%

100%

80%

40%

0%

-40%

A DJI index naptári éves hozamai 1900–2008 között



281

ként lépegetve vissza egészen 1900 ig. A grafikon az év/év hozamok (víz-
szintes tengely) függvényében mutatja azokat a gyakoriságokat, amelyek 
a vizsgált időszakban előfordultak. Az előző ábrához hasonlóan a három 
kitüntetett időszak (2008, az 1907-es bankárkrízis, illetve az 1929–1933-as 
nagy gazdasági világválság) van más színnel jelezve. A legnagyobb esések 
2008-ban 41,95%, 1907-ben 44,3% voltak az 1929–33-as 72%-hoz képest. 
A hisztogram az előzőhöz hasonló képet tár elénk, mely szerint a 40% fe-
letti áresések előfordulási valószínűsége igen csekély (bőven 1% alatt van a 
majd 29 ezres minta alapján).

Forrás: Bloomberg

elmondható tehát, hogy 2008 valóban a százévente csak néhány-
szor előforduló vihart hozott a tőkepiacokra. Ettől persze senki sem lesz 
boldogabb, és gyanítom, hogy a pénztártagok sem fogják kielégítő ma-
gyarázatnak tekinteni, hogy éppen a mostani generáció részesült abban 
a „szerencsében”, hogy saját bőrén is megtapasztalhatta az évszázados 
Armageddont.

A múlt ilyetén elemzése remélhetőleg segít a probléma megértésé-
ben, azonban nem sokkal vitt minket közelebb a válaszhoz a mostanában 
oly gyakran felmerülő, „hogyan tovább” típusú kérdésekre. A fenti kérdésre 
az előzőekben használt példán keresztül kísérelünk meg válaszolni.

Az elemzést arra koncentráljuk, hogy az elmúlt majd 110 évben meg-
kerestük a szignifikáns tőzsdei mélypontokat és azt vizsgáltuk, hogy az 
utána következő pár éves időszakban mi történt a tőzsdékkel (szintén a DJI 
index adatsora alapján). Az elemzéshez 5 tőzsdekrachot kerestünk, sorrend-
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ben az 1907-es, 1914-es, 1932-es, 1942-es, illetve 1974-eset. Az időpontok 
kiválasztása önkényes volt, a fenti ábrák által sugallt logikát követtük, mely 
szerint csak drámainak mondható tőzsdei áresések időszakából válogat-
tunk, hiszen a 2008-as is az volt. A következő táblázat azt mutatja, hogy a 
tőzsdei mélypontok után 1, 3, 5, illetve 10 múlva mekkora abszolút hoza-
mot realizált a befektető.

Abszolút hozamok 1, 3, 5 és 10 évvel a tőzsdei mélypontok után

1907 1914 1932 1942 1974
1 éves 57,71% 76,80% 136,54% 41,21% 43,87%

3 éves 53,59% 21,76% 179,36% 66,10% 39,36%

5 éves 62,63% 93,52% 309,98% 67,94% 43,61%

10 éves 33,63% 105,84% 146,22% 164,82% 99,18%

Forrás: Bloomberg

A számokból kitűnik, hogy a nagy tőzsdei áreséseket jellemzően az 
átlagos teljesítményt jelentősen meghaladó rövid és középtávú hozamok 
követték.

Az egyetlen kérdés ezek után az marad, hogy vajon 2008 novembe-
rében elérték-e a tőzsdék a mélypontjukat. Erre egyetlen frappáns választ 
lehet adni: nem tudjuk. Feltehetően senki sem tudja. Amit tudunk, hogy a 
2008-as áresés az elmúlt 110 év harmadik legnagyobb vesztesége volt, és 
hogy az évtizedes mélypontokat komoly áremelkedés követett. Ez minden-
képpen javítja annak a szcenáriónak az esélyeit, hogy a lejtmenet nagy ré-
szén már túl vannak a piacok.

Összefoglalva és végre talán választ adva a „hogyan tovább” típusú kér-
désre a következőket tudjuk mondani:

•	 A	2008-as	év	az	évszázadonként	két-háromszor	előforduló	tőzsdei,	il-
letve pénzügyi Armageddont hozta.

•	 Ez	 feltehetően	 önmagában	 nem	 kielégítő	 válasz	 a	 pénztári	 tagság	
számára, azonban ebben a helyzetben az egyetlen valós döntési lehe-
tőség, hogy hogyan reagálunk a veszteségekre.

Az elmúlt bő évszázad legnagyobb tőzsdei áreséseit vizsgálva elmond-
ható, hogy az ilyen mértékű áreséseket komoly, az átlagosat jellemzően 
meghaladó áremelkedések követtek.

ezek alapján véleményem szerint a pénztártagoknak és pénztáraknak 
előre felé kell tekinteniük és várni, hogy a piaci lejtmenetet követő felfutás 
„kimentse” őket. Az esélyek az áresés mértékét figyelembe véve inkább 
abba az irányba mutatnak, hogy a felmentő sereg már nincs messze.
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A végére már csak egy közhely maradt: a nyugdíjpénztári befekteté-
sek hosszú távú megtakarítások. Az ekkora méretű tőzsdei megingásokat 
inkább vételi, mintsem eladási lehetőségként kell kezelnie a hosszú távú 
befektetőknek.

A tőzsdék hosszú távú átlagos megtérülése az amerikai példa alapján 
7% körül van. A DJI index esetében a beszállási ponttól függetlenül (bele-
értve a tőzsdei tetőket és aljakat is) a 10 és 30 éves előretekintő annualizált 
hozamok is 6–7% körül vannak. Hosszú távon a nyugdíjpénztári tagságnak 
inkább erre a hosszú távú átlagra, mintsem az egyes évek (akár 2008) erő-
teljesen ingadozó hozamszámaira kell koncentrálnia. Aki tehát teheti, ne 
realizálja veszteségeit.

BenCHMArking: 
vAlÓBAn CsOdAFegyver?

Gaál Attila 
AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt., vezérigazgató

Az egyik internetes fogalomtár a benchmarking kifejezést az alábbiak 
szerint definiálja: 

„Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok 
hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák azt a leg-
jobb gyakorlatot, amit követni érdemes.” 

ez így természetesen nyugdíjpénztárakra nem értelmezhető. Lássuk, 
hogyan is nézne ki ez a megfogalmazás, ha nyugdíjpénztárakra értelmez-
nénk, illetve leszűkítenénk az adatok körét a befektetési teljesítményre:

„Az a folyamat, amikor a nyugdíjpénztár befektetési teljesítményét más ve-
zető nyugdíjpénztárak befektetési teljesítményével hasonlítják és mérik össze, 
hogy meghatározzák, azt a legjobb gyakorlatot, amit követni érdemes.” 

ez így még mindig nem stimmel. A benchmarking során ugyanis nem 
nyugdíjpénztárak teljesítményét hasonlítjuk egymáshoz, és nem cél a leg-
jobb gyakorlat megtalálása. Néhány egyszerű kérdés megválaszolásán ke-
resztül lássuk akkor, hogy miről is van szó.
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Mire szolgál a benchmark?
A nyugdíjpénztárak befektetési portfólióikat alapvetően két ütemben 

alakítják ki. 
Első ütemben a pénztár igazgatótanácsa minden portfólióra ún. stra-

tégiai eszközallokációs döntést hoz, melyet a befektetési politikájában 
rögzít. Ennek során meghatározzák az adott portfólió kockázati szintjét, 
futamidejét, az egyes eszközkategóriák belső arányait (minimum-, maxi-
mum-, célarány), illetve a tiltott eszközök körét. A stratégiai eszközalloká-
ció rendkívül fontos és meghatározó, de abban az értelemben nem konk-
rét, hogy nem tartalmazza a megvásárolandó értékpapírokat, az ügyletek 
időzítését, az egyes eszközök időleges alul-felülsúlyozásának kérdését. 
A stratégiai eszközallokáció kicsit olyan, mint amikor egy fejvadász céget 
azzal bízunk meg, hogy számunkra új munkatársat keressen. Mi elmond-
juk, hogy mik az elvárásaink, milyen végzettséget, gyakorlatot szeretnénk, 
de azt természetesen már nem határozzuk meg, hogy honnan, hogyan 
toborozza az új munkatársat, pláne nem, hogy ki legyen az. Ezek a mun-
kaerő-közvetítő taktikai döntéseihez tartoznak, amelyek arra irányulnak, 
hogy az általunk meghatározott stratégiai elvárásokat teljesítsék.

A második ütemben a pénztár átadja a stratégiai eszközallokációt a va-
gyonkezelő szervezetének, aki azt végrehajtja. A végrehajtás során a pénz-
tár által meghatározott kereteken belül taktikai döntéseket hoz, úgy mint 
az alul-/felülsúlyozás, értékpapír-kiválasztás, időzítés. Így amennyiben a 
pénz tár a stratégiai eszközallokációjában annyit határoz meg vagyonkeze-
lőjének, hogy a részvények aránya legyen 20 és 40% között úgy, hogy a cél-
arány 30%, akkor innentől kezdve a vagyonkezelő döntése, hogy az adott 
időpillanatban 30%-nál kevesebb vagy több részvényt tart-e (alul-/felülsú-
lyozás), mely egyedi részvényekkel tölti fel a portfóliót (értékpapír-kiválasz-
tás), illetve hogy mikor veszi meg a részvényeket (időzítés).

természetesen vita tárgya lehet, hogy a stratégiai vagy a taktikai dön-
tések fontosabbak-e. Meggyőződésem – és ezt hazai empirikus adatok is 
alátámasztják –, hogy igazi súlya a stratégiai eszközallokációs döntéseknek 
van. Ez alapvetően három tényezőnek tudható be:

•	 A	stratégiai	döntéseknek	lényegesen	nagyobb	a	mozgásterük,	mint	a	
taktikaiaknak. A pénztár az egyes eszközökből igen tág tartományban 
tarthat, így például egy önkéntes nyugdíjpénztárnál a részvénybefek-
tetés 0% és 100% között mozoghat. Természetesen a stratégiát kor-
látozhatják a jogszabályi befektetési limitek, rendszerint ugyanakkor 
ezek betartásával is igen tág tér marad a pénztár saját döntésének.

•	 A	hazai	vagyonkezelők	között	jellemző	az	ún.	benchmarkkövető	ma-
gatartás, ekkor a vagyonkezelő nem tér el lényegesen a pénztár által 
meghatározott célarányoktól. Miután a célarányok közelében alakítja 
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ki a portfóliót, a taktikai befektetési döntések túl nagy kilengéseket 
nem jelentenek. 

•	 Nem	 jellemző,	 hogy	 egy	 vagyonkezelő	 minden	 időszakban,	 folya-
matosan képes helyes taktikai befektetési döntéseket hozni. Egyes 
időszakokban felül-, míg másokban alulteljesítik a benchmarkot. Így 
hosszabb távon ezek az ellentétes irányú teljesítmények sok esetben 
kioltják egymást, de legalábbis csökkentik a felülteljesítést.

A nyugdíjpénztárak sokszor egymástól jelentősen eltérő stratégiai ösz-
szetételt határoznak meg. Van, aki a magasabb részvényhányadban, van aki 
az ingatlanbefektetésekben, míg megint más a kollektív befektetési instru-
mentumokban bízik. Miután ugyanakkor az egyes pénztáraknál más a meg-
célzott portfólió-összetétel, a pénztári teljesítményeket sem lehet közvetle-
nül összevetni. Illetve lehet, de ekkor összemossuk a stratégiai és taktikai 
eszközallokációs döntések hatásait, ekkor pénztári hozamokat hasonlítunk 
más pénztári hozamokhoz. Ha ugyanakkor mi csak a vagyonkezelő teljesít-
ményére vagyunk kíváncsiak, azaz csak a taktikai döntések „jóságát” kíván-
juk megítélni, akkor a fenti összevetést már nem tehetjük meg. A vagyon-
kezelő ugyanis nem tehet a stratégiai döntésekről (azok számára adottak), 
így teljesítményét a teljes pénztári hozam nem reprezentálja megfelelően. 
Elképzelhető, hogy a vagyonkezelő kiemelkedő taktikai döntéseket hozott, 
de a rossz stratégiai döntések miatt mégis elmarad a pénztár hozama a ver-
senytársakétól. 

A fentiek alapján már könnyű megérteni, hogy mire is szolgál a bench-
mark a nyugdíjpénztáraknál. Amennyiben a vagyonkezelő teljesítményét 
(elért hozamot) nem a versenytárs pénztárak hozamához, hanem a meg-
célzott portfólió-összetételű „átlagos” piaci portfólióhoz mérjük, akkor már 
megítélhető a vagyonkezelő teljesítménye. Amennyiben a vagyonkezelő 
rosszul dolgozott, akkor a hozama elmarad a benchmark hozamától, ha jól 
dolgozott, akkor felette lesz. A benchmark célja tehát a vagyonkezelő érté-
kelése, tényleges hozzáadott értékének megítélése. Nem véletlen, hogy a 
vagyonkezelőnek fizetendő sikerdíjak rendszerint a benchmark feletti több-
lethozam mértékétől függnek.

Még egy adalék a fentiekhez, ez ugyanakkor a képet nem tisztítja, 
hanem inkább zavarosabbá teszi. A hazai piacról gyakorlatilag hiányzik a 
nyugdíjpénztárak mellett működő független befektetői tanácsadói kör. 
Emiatt a pénztárak zöme a végrehajtással megbízott vagyonkezelők szakvé-
leményét kéri a stratégiai eszközallokációs döntésekkor is. Innentől kezdve 
azonban összemosódnak a felelősségek, és nehéz elhatárolni, hogy meddig 
tart a pénztár, és hol kezdődik a vagyonkezelő felelőssége az esetlegesen 
gyenge pénztári hozamokért.
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Hogyan számoljuk a benchmarkot?

nyugdíjpénztárak esetében a befektetési teljesítménymérés módját 
jogszabályi előírások rendezik, beleértve a benchmarkhozamok számítását 
is. (Fontos tudni, hogy a hazai jogszabályok benchmarkra a referenciaindex 
kifejezést használják, míg benchmarkhozamra a referenciahozamot.)

A számítás képlete meglehetősen egyszerű, a havi bench mark ho za-
mokat kell mérteni sorba állítani, és így számítható az éves referenciaho-
zam: 

ahol

R = a referenciaindex éves, negyedéves hozama
rn = a referenciaindex havi hozama
BMk = a k. referenciaindex
BMk(n) = a k. referenciaindex n. havi záró indexértéke
x, y, z...s = a BM1, BM2, BM3...BMk súlya a portfólióhoz kijelölt referencia-
indexekhez
x + y + z + … + s = 100%

látszólag szisztematikus eltérést okoz a tényleges hozam és a re-
ferenciahozam között, hogy az egyiket napi hozamok, míg a másikat havi 
hozamok láncszorzataként kell előállítani. Az eltérésnek egyszerű és logikus 
oka van. A vagyonkezelők a napi bázisú benchmark hozamot csak szélső-
ségesen nagy nehézségek árán tudnák leképezni, mivel ekkor a napi árfo-
lyamváltozások miatti befektetés-összetétel „csúszkálást” mindennap ki 
kellene igazítaniuk a portfólión, ami számos kis értékű eladást, vételt igé-
nyelne. Havi szinten ugyanakkor, ha akarja a vagyonkezelő, már meg tud-
ja tenni, hogy az időközben történt árfolymaváltozások miatti befektetés- 
összetétel elcsúszást kiigazítsa a portfólión.

Mennyire pontosan mér a benchmark?

A benchmarking pontosságát hadd szemléltessem a címben szerep-
lő „csodafegyver”-rel. Ha valaki nem ismeri a benchmarkingot, akkor úgy 
gondolja, hogy az egy csúzli pontosságának felel meg. Ha valaki jól ismeri, 
akkor már távcsöves vadászfegyvernek hiszi, míg aki teljesen tisztában van 
a benchmarkinggal, az tudja, hogy egy durva karabélyról van szó, aminek a 
csöve ráadásul félrehúz.

Miután azonban valamilyen módon mégiscsak értékelni, mérni kell 
a vagyonkezelők teljesítményét, és jobbat még nem találtak ki, a bench-
markingot alkalmazzuk. Annyit tehetünk, hogy megismerve gyengeségeit, a 
hozamok értékelésekor tett következtetéseinket némi fenntartással kezeljük.
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valójában nem a számítás módjával van probléma, hiszen az meg-
lehetősen egyszerű, és összhangban van a jelenleg alkalmazott idősúlyos 
befektetési hozamráta számítással. A gond alapvetően az egyes eszköztípu-
sokhoz történő benchmarkválasztásnál van. 

vannak eszközök, amelyekhez teljesen egyértelmű és megfelelő 
bench markok rendelhetőek: 

eszköztípus Benchmark

Hazai lekötött betét BUBOR 

Hazai államkötvény MAX, MAXC, BMX

Hazai diszkont, kamatozó kincstárjegy RMAX, ZMAX

Hazai részvény BUX, BUMIX

Külföldi részvények S&P 100,500, MSCI World stb.

természetesen előfordulhat, hogy egy adott befektetéstípushoz több 
benchmark is rendelhető (ízlés, befektetés-összetétel vagy időtáv szerint), 
de a szakmai közvélemény abban egyetért, hogy ezen benchmarkok hoza-
ma hellyel-közzel jól összevethető az adott portfóliórész hozamával.

jelentős súllyal vannak ugyanakkor a pénztári portfóliókban olyan 
eszközök, amelyekhez egyértelműen benchmarkok nem rendelhetőek. Itt 
olyan hétköznapi befektetések is megtalálhatók, mint jelzáloglevelek, be-
fektetési jegyek, ingatlanok, de említhetnénk számos külföldi értékpapírt is. 
Az említett példákon belül kiemelném a befektetési jegyeket, hiszen ezek 
gyakorlatilag mindegyik nyugdíjpénztári portfólióban jellemzőek, eseten-
ként 20–30%-os arányban is. A probléma, hogy ezen befektetési jegyek 
összetételéről, megcélzott arányáról, illetve tényleges összetételéről ese-
tenként nincs információ, vagy az nem megfelelő részletezettségű, esetleg 
már a legfrissebb elérhető adat is elavult. A tiszta összetételű befektetési 
alapok jegyeihez (pl. állampapíralap) még csak-csak rendelhetőek megfele-
lő referenciaindexek, de a vegyes összetételű alapoknál a helyzet nehezen 
kezelhető. Ugyanakkor a jogszabályi előírások alapján ezen eszközökhöz is 
szükséges benchmarkokat rendelni, amit a pénztárak, vagyonkezelők meg 
is tesznek, bár tudják, hogy a hozzájuk rendelt benchmarkok nem lekövet-
hetők, és nem reprezentálják megfelelően az adott eszközcsoport elvárható 
átlaghozamát.

A benchmarkválasztás problémáján túl felmerül a benchmarkok kö-
zötti átfedés kérdése is. Jellemző, hogy egy portfólió benchmarkjai között 
szerepel a hazai tőzsdét jellemző BUX index, a közép-kelet-európai régióra 
vonatkozó CETOP, illetve a nemzetközi részvényekre valamelyik világindex 
(pl. MSCI World). Ezek az indexek azonban nem függetlenek egymástól, így 
egy befektetés hozama több indexben is megjelenhet. A CETOP indexko-
sarában vannak hazai részvények is (BUX-szal való átfedés), míg számos 
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világindexbe szerepelnek közép-kelet-európai papírok (CETOP-pal való át-
fedés). Ezen átfedések hatását utólag kiszűrni gyakorlatilag lehetetlen, arra 
célszerű tehát törekedni, hogy az adott portfólió referenciaindexei a lehető 
legnagyobb mértékben függetlenek legyenek egymástól.

vannak aztán olyan pontatlanságok, amelyek még a látszólag teljesen 
rendben lévő benchmarkokkal kapcsolatban is felmerülnek. Így például:

•	 A	MAX,	MAXC,	RMAX	index	középárfolyamon	(legjobb	vételi	és	eladá-
si árfolyam számtani átlagán) végzi a benne lévő papírok értékelését. 
Természetesen a befektetéskezelők a megvásárolt értékpapírokat a 
középárfolyamtól kedvezőtlenebb árfolyamon, a tényleges vételi/
eladási árfolyamon veszik, ami a referenciahozam „megverését” ne-
hezíti. Aktívan kezelt portfólió esetében ez a hatás fokozott, mivel a 
számos értékpapírvétellel, -eladással a középárfolyamtól való eltérés 
minden egyes ügylettel realizálódik.

•	 Tekintettel	arra,	hogy	a	bruttó	hozamot	a	kereskedési	költségek	 (jel-
lemzően brókeri jutalékok) után kell számítani, a részvényportfólió 
bruttó hozama – ceteris paribus – el fog maradni a költségmentesen 
számított részvényindex (pl. BUX) hozamától.

•	 A	MAX,	MAXC,	RMAX	 index	T+2	munkanapra	veszi	 figyelembe	az	ál-
lampapírok felhalmozott kamatát, míg a befektetéskezelők T napra 
értékelnek. Emiatt esetenként a referenciahozamok „megverése” ne-
hezebbé válik, mivel 2 munkanap (amely akár 5-6 naptári nap is lehet) 
felhalmozott kamatával a portfólióhozamok hátrányosabb helyzetből 
indulhatnak az adott időszakban. (Természetesen amennyiben egy 
adott időszakban a hozamok hátrányt szenvednek emiatt, akkor azt a 
következő időszakban visszakapják); és természetesen a helyzet fordí-
tottja is előállhat.

•	 Illikvid	papírok	esetében	előfordulhat,	hogy	a	befektetéskezelőnek	–	
megfelelő árfolyam hiányában – a beszerzési áron kell értékelni a be-
fektetését, ami egy piaci index hozamától nyilvánvalóan lényegesen 
eltérhet.

így már talán világosabb, hogy miért nem tekinthetjük a bench mar-
kingot távcsöves vadászpuskának. A fenti pontatlanságokkal együtt azon-
ban nyugodtan állítható, hogy amennyiben a vagyonkezelő teljesítménye 
lényegesen eltér a benchmark hozamától, akkor az nem a pontatlanságok-
ból, hanem tényleges alul-, illetve felülteljesítésekből adódik.
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Melyek a benchmarkokkal szembeni 
legfontosabb kritériumok?

Miután a pénztáraknak van mozgásterük a benchmarkok kijelölése so-
rán, fontos hogy körültekintően járjanak el. Vegyük sorra, hogy melyek azok 
a legfontosabb kritériumok, amelyeknek minden benchmarknak meg kell 
felelnie:

•	 Befektetési	portfólióval	leképezhető	legyen.

nyilvánvalóan csak olyan benchmark megverése várható el a va-
gyonkezelőtől, aminek megfelelő összetételű portfóliót elméletileg ki tud-
na alakítani. Így például a DKJ aukciós átlaghozam még a diszkont kincs-
tárjegyekre nézve sem megfelelő benchmark, mivel az ésszerűség határain 
belül nem várható el egy vagyonkezelőtől, hogy a teljes állományt minden 
héten az aktuális átlaghozamok szintjén újrabefektesse (ebben az esetben 
hetente el kellene adni a teljes állományt, majd aukción megvásárolni). Ha-
sonlóan nem várható el egy komoly méretű részvényportfólió esetén, hogy 
annak összetételét a vagyonkezelő a kis hazai részvényeket jellemző BUMIX 
indexnek megfelelően alakítsa ki, hiszen az alacsony forgalom és likviditás 
ezt gyakorlatilag nem teszi lehetővé.

•	 Számítási	módja,	értéke	elérhető	és	nyilvános	legyen.

Csak olyan indexek alkalmazhatók benchmarkként, amelyek számítá-
sa transzparens, és értékük rendszeresen (lehetőleg napi rendszerességgel) 
publikálásra kerül.

•	 Megfelelő	reprezentatív	erővel	bírjon,	azaz	képviselje	a	piaci	forgalom,	
kapitalizáció szignifikáns hányadát.

Marginális indexek nem alkalmazhatók, hiszen azok nem feltétlenül 
lesznek összhangban az aktuális piaci folyamatokkal, ezzel a befektetési tel-
jesítmény megítélése torzított lesz.

•	 Független	legyen,	azaz	értékét	az	egyes	piaci	szereplők	tudatosan	be-
folyásolni ne tudják.

ellenkező esetben a piaci szereplők egy része tudatosan befolyásol-
ni tudná a benchmarkok értékeit, és így a saját teljesítményét jobb színben 
feltüntetni.

Mivel lehet összevetni a benchmarkot?

A befektetéselmélet szerint benchmarkhozamot csak bruttó hozam-
mal lehet összevetni. Emögött nyilvánvalóan az áll, hogy a benchmarkok 
költségmentes indexek – a számításuk során semmilyen kereskedési költ-
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ség, vagyonkezelési, letétkezelési díj nincs rájuk terhelve –, így ezek mellé 
csak egy költségek nélküli, bruttó hozamrátát lehet odatenni. Természe-
tesen elvileg megtehető, hogy a nettó hozamot a (bruttó) benchmarkhoz 
viszonyítjuk, így azonban elméleti szempontból nem járunk el helyesen, 
hiszen összemossuk a befektetési teljesítménnyel a vagyon/letétkezelé-
si díjakat. Vegyük azt a példát, hogy egy vagyonkezelő az adott portfólión 
pontosan a referenciahozamnak megfelelő nettó hozamot ért el. Ez meg-
történhet úgy is, hogy minimális többlethozamra volt képes, de a díja na-
gyon alacsony volt, meg úgy is, hogy lényegesen megverte a piacot, de ezt 
magasabb díj mellett tette. Nyilvánvalóan ez a két szituáció a döntéshozók-
nak eltérő jelentéssel bír, így összemosásuk semmiképpen nem szerencsés.

ezen túlmenően nem teljesen korrekt egy vagyonkezelőtől elvárni, 
hogy a saját díjával csökkentett (nettó) hozama verje meg a benchmarkot. 
Ekkor ugyanis azzal a feltételezéssel élnénk, hogy a benchmark hozamát 
egyébként „ingyen” is el lehetne érni, ami persze nem igaz, hiszen még saját 
vagyonkezelés esetén is számos költség felmerülne a befektetési tevékeny-
ség folytatása során.

A fentiek tükrében némileg meglepő, hogy a pénztáraknak 2009-től 
már a bruttó hozamokat nem kell jelenteniük a Felügyeletnek, és így a Fel-
ügyelet azokat nem is teszi közzé. Így a közzétételben a referenciahozam 
csak a nettó hozammal vethető össze, ami megítélésem szerint semmikép-
pen nem szerencsés. Megjegyzem, a bruttó hozam nem csupán a referen-
ciahozam miatt volt fontos, de a vagyonkezelési, letétkezelési költségek 
megítélése miatt is, hiszen korábban a bruttó és nettó hozam különbségé-
ből az egyszerű pénztártag is megkaphatta a befektetési díjak%os mérté-
két. (Megjegyzendő: a hozamok március 15-ig történő közzététele során a 
bruttó hozamokat nem kell feltüntetni, de ezt követően, a június 30-ig az 
éves bruttó hozamokat is közzé kell tenni a pénztáraknak.)

Benchmark és a vagyonkezelés aktivitása 
között van összefüggés?

Miután a benchmark szerepe pusztán a vagyonkezelő teljesítményé-
nek utólagos mérése, a benchmark létének önmagában nem szabadna hat-
nia a vagyonkezelő aktivitására. A helyzet ugyanakkor az, hogy a vagyonke-
zelők egy részét maga a benchmark léte passzív szemléletre készteti. A va-
gyonkezelők ugyanis elsődlegesen az adott pénztártól kapott vagyonkeze-
lői mandátumuk fenntartásában érdekeltek. Úgy értékelik, hogy a mandá-
tumuk akkor kerülhet veszélybe, ha teljesítményük lényegesen elmarad a 
benchmarktól, ugyanakkor amíg benchmark körüli teljesítményt képesek 
hozni, addig a pénztár nem gondolkozik lecserélésükön.
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Aktív vagyonkezelésről akkor beszélhetünk, ha a vagyonkeze-
lő képes és hajlandó a magasabb hozam reményében a célarányoktól, a 
benchmarkban lévő futamidőtől, összetételtől érezhetően eltérni. Passzív 
a vagyonkezelés, amikor az elsősorban a benchmarkok lekövetésére irá-
nyul, azaz a cél a benchmark hozama körüli teljesítményt elérni.

A fentiek miatt furcsa módon éppen a piaci alapon pályáztatott va-
gyonkezelők hajlamosak a passzív vagyonkezelésre, míg azok a pénzügyi 
csoporton belüli vagyonkezelők, akik biztonságban érzik magukat (hiszen 
gyenge teljesítmény esetén sem cserélik le őket), el mernek távolodni a fal-
tól, és aktívabb vagyonkezelésre is hajlandóak.

nyilvánvaló, hogy a passzív vagyonkezelésben a pénztár nem érde-
kelt. Ő elsősorban azért fizeti a vagyonkezelőt, hogy annak speciális szaktu-
dását felhasználva a piaci átlag felett teljesítsen. Furcsa helyzetbe kénysze-
rülnek tehát a pénztárak, egyrészt a benchmarkok meghatározása kötele-
ző számukra, másrészt ugyanakkor a benchmark az érdekeikkel ellentétes 
passzivitásra készteti a vagyonkezelőket (legalábbis egy részüket). Ezt a 
helyzetet lehet ugyan sikerdíjjal tompítani, és a vagyonkezelő érdekeltségét 
növelni, a hatása ugyanakkor függ az adott vagyonkezelő szemléletétől.

Benchmark és az infláció kapcsolata?

A pénztári vezetők nem szeretik a benchmarkot, a pénztári vezetők 
az inflációt szeretik. (Természetesen ez abból fakad, hogy a pénztártagok 
számára a benchmark nehezen befogadható, míg az inflációt megértik, 
sőt igénylik is az infláció feletti hozamot.) A pénztári vezetők szemléletét 
senki nem ítéli el, aki próbálta már elégedetlenkedő pénztártagoknak el-
magyarázni, hogy a negatív hozam az valójában jó, mert a vagyonkezelő 
benchmark hozam felett teljesített. Az pedig egy tag számára teljesen befo-
gadhatatlan, ha negatív hozam esetén fizet a pénztár sikerdíjat, különösen 
ha az jelentős összegű.

emiatt a pénztári vezetők kimondva vagy kimondatlanul szeretnék, ha 
a pénztári hozam minden évben elérné az inflációt. Szeretnék ugyanakkor 
azt is, ha minden évben a versenytárs pénztárak átlaga felett teljesítenének. 
Szeretnék megverni a referenciahozamot. És nem mellesleg a hosszú távú 
hozamuk is megfelelő legyen.

ez természetesen így nem működik. Fő szabály, hogy mindenféle 
garantált hozam (legyen az például az infláció elérése) csökkenti a hosszú 
távú hozamot, így ellentétes a pénztártagok érdekeivel. Fel kell hagyni te-
hát azzal az elvárással, hogy egy hosszú távú befektetés minden évében 
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megfelelő hozamot teljesítsen, hiszen ez a szemlélet éppen a pénztártagok 
ellen dolgozik. Fontos lenne az éves hozamingadozásokat a pénztártagok-
nak kellő nyugalommal fogadni, és a nyugdíjpénztárakat nem betétszerű 
befektetéseknek tekinteni.

A korábbi években több pénztár elkövette azt a hibát, hogy volt ugyan 
tőkepiaci benchmarkja (hiszen ezt a jogszabályok elvárják), azonban a si-
kerdíját az inflációhoz kötötte. Azt mondta, hogy hajlandó az infláció feletti 
hozamrész akár 30%-át is sikerdíjként a vagyonkezelőnek kifizetni. Ennek a 
logikának a veszélyességét jól megmutatta a 2004., 2005. év, ahol az átla-
gos reálhozam a pénztári szférában 10% körül volt, azaz egyes pénztárak a 
teljes vagyonuknak 3%-át kifizették éves sikerdíjként. Tették ezt úgy, hogy 
az adott vagyonkezelő esetleg még a szakmai benchmarkját sem érte el, 
azaz a piaci átlag alatt teljesített.

Abszolút hozam vs. tőkepiaci hozam?

Az imént vázoltuk, hogy a pénztári vezetők részéről erős igény van a ki-
egyensúlyozott teljesítményt nyújtó, lehetőleg minden évben infláció felett 
teljesítő befektetésekre. Ezt az igényt kielégítendő megjelentek hazánkban 
is az ún. abszolút hozam stratégiák, amelyekkel a vagyonkezelők minden 
évben egy nominálisan meghatározott hozamszint elérését ígérik. Igazá-
ból nehezen megfogható az abszolút hozamú stratégia mibenléte, hiszen 
még vagyonkezelői pályázatokon is csak homályosan vázolják működésü-
ket. Egy ugyanakkor biztos, az adott vagyonkezelő azt ígéri (bár nem ga-
rantálja), hogy az éves hozam az éves inflációt meg fogja haladni úgy, hogy 
lehetőség van kiemelkedő hozamok elérésére is. Ekkor benchmarkként a 
szerződésben rendszerint az inflációt rögzítik, vagy valamilyen rövid távú 
állampapírhozamot.

többfajta befektetési stratégiával lehet abszolút hozamot ígérni. Ta-
pasztalataim alapján a hazai nyugdíjpénztáraknál elsősorban részvénytúl-
súlyos abszolút hozamú portfóliók jellemzőek, ahol a részvényeket kom-
binálják likvid eszközökkel, rövid állampapírokkal. Ekkor a vagyonkezelő 
egyedileg választja ki azokat a nemzetközi részvényeket, amelyekben már 
rövid távon is komoly növekedési potenciált gondolt, majd azonnali stop-
loss megbízásokkal kizárja a komoly árfolyamzuhanás lehetőségét. Amelyik 
befektetés árfolyama nem felfelé indul el, azokat azonnal likvidálja, és így 
korlátozza a lehetséges veszteség mértékét. A papírok egy része ugyanak-
kor sikeres befektetés lesz, és a pozitív hozam várhatóan lényegesen meg-
haladja a stop-loss megbízásokkal elszenvedett kisebb veszteségeket. 

Az abszolút hozamú portfóliók attraktivitása ellenére ugyanakkor las-
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san terjednek, csak a pénztárak kisebb hányadánál alkalmazzák azokat. Ép-
pen a korlátozott elterjedtség miatt kevés tapasztalat van a stratégia sikerét 
illetően, sőt az egységes terminológia miatt még az sem egyértelmű, hogy 
mitől minősül egy stratégia abszolút hozamúnak (azon túl, hogy annak ne-
vezzük).

képesek-e tendenciózusan felülteljesíteni  
a vagyonkezelők?

Arra egyetlen vagyonkezelő sem képes (ezt ne is várjuk el), hogy 
minden időszakban a benchmark felett teljesítsen. Természetesen a varázs-
gömb senkinek nincs a kezében, így egyes befektetési döntések később 
helyesnek, míg mások rossznak minősülnek. Azt gondolom, hogy amennyi-
ben egy vagyonkezelő tíz időszakból (pl. negyedévből) hétben képes volt 
megverni a benchmarkot, akkor már jól teljesített, hiszen tíz döntéséből 
hét helyesnek bizonyult. Természetesen ilyenkor elsősorban nem a nyertes/
vesztes időszakok száma számít, hanem a kumulált többlethozam pozitív 
vagy negatív előjele.

A logikát meg is fordíthatjuk. Amennyiben lenne olyan vagyonkezelő, 
amely képes lenne minden időszakban jól teljesíteni, akkor az elmúlt 10–14 
év bőven elég lett volna arra, hogy a független pénztárak vagyonkezelése 
nála koncentrálódjon. Ilyen jellegű egyértelmű koncentráció nem mutatha-
tó ki, bár tény, hogy az elmúlt években voltak átrendeződések a vagyonke-
zelési piaci részesedéseket illetően.

A múltbeli teljesítmény mennyire reprezentatív 
a jövőre nézve?

A befektetési teljesítmények mérése, értékelése során mindig a múlt-
beli adatokból indulunk ki. Ennek nyilvánvalóan csak akkor van értelme, 
ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a vagyonkezelő múltbeli teljesítmé-
nye reprezentatív a jövőre nézve. Sajnos ez koránt sincs így. Amennyiben 
véletlenszerűen megnézzük egy vagyonkezelő múltbeli hozamait, többlet-
hozamait, akkor egyáltalán nem jellemző, hogy az empirikus adatok ext-
rapolációjával becsülni lehetne a későbbi hozamokat. Fontos az is, hogy a 
vagyonkezelő szervezetén belül időszakonként történnek változások, új ve-
zérigazgató, részvénykereskedő, elemző kerülhet a céghez, ami a befekteté-
si filozófia és stratégia kontinuitását megtörheti. Változhat a vagyonkezelő 
pénzügyi csoportjának befektetési stratégiája is, a felkínált modellportfóliók 
összetétele, így maga a befektetési teljesítmény is eltérhet a korábbi idő-
szakokétól.



Milyen időtávon lehet a benchmark alapján 
megítélni a vagyonkezelőt?

Megítélésem szerint nyugdíjpénztárak esetenként ehhez legalább 
három év szükséges. Ez abból a szempontból rossz hír, hogy egy gyenge 
vagyonkezelőről is csak három év után lehet egyértelműen megállapítani, 
hogy rosszul teljesített. Elvileg persze évenként lehetne értékelni és cserél-
ni a vagyonkezelőket, ez viszont egyrészt a hosszú távú befektetési szem-
léletet rombolná, másrészt előfordulhat, hogy egy jó vagyonkezelőtől vá-
lik meg a pénztár, mivel az adott vagyonkezelő az első évben átmenetileg 
rosszul teljesített.

A vagyonkezelők minősítésének hosszú „reakcióideje” felértékeli a 
pályáztatás során történő értékelést. Miután ekkor a pénztár várhatóan leg-
alább három évre választ vagyonkezelőt, fontos a múltbeli teljesítménye-
ket, referenciákat a lehető legalaposabban feltérképezni. Célszerű a hoza-
mokat minél hosszabb időtávra visszamenőlegesen vizsgálni, ma már nem 
ritka a tíz év fölötti vagyonkezelői idősor sem.

érdeklik-e a benchmarkok a pénztártagokat?

nem, és őket nem is feltétlen kell, hogy érdekelje. A benchmarking 
elsősorban a pénztári menedzsmentet támogatja abban, hogy a vagyon-
kezelői teljesítményeket megítélje, az esetleges vagyonkezelő-váltásokat 
megtegye. A tagok számára a benchmark úri huncutságnak tűnik, amely 
számukra bonyolult és nehezen értelmezhető.

Felvilágosult pénztártagnak lenni a mai világban amúgy sem egysze-
rű. Van itt bruttó/nettó/referencia hozam, évesek és tízévesek (korábban 
ötévesek), tízéves vagyonnövekedési mutató, mindez pénztáranként, vá-
lasztható portfóliónként, vagyonkezelőnként. Mindez egy olyan pénz ügyi 
kultúrájú országban, ahol az ügyfelek rendszeresen az alábbi mon dattal 
kezdik a telefonhívásukat: „Önöknél vagyok tag az önkéntes ma gán nyug-
díj pénztárban…”.



„Az abszolút hozamos port-
fólióink pozitív hozamot bizto-
sítottak a nyugdíjpénztáraknak 
tavaly is” – mutat rá pillár Zsolt, 
a Generali Alapkezelő befektetési 
igazgatója, aki szerint 2009-ben 
alapvetően meghatározza majd 
a pénztári hozamokat, hogy visz-
szatér-e az élet az állampapírpi-
acra.

A nyugdíjpénztárak tavalyi 
átlaghozamai jelentősen elma-
radnak az előző évekétől, az el-
múlt tíz év során először voltak 
kénytelenek negatív hozamo-
kat közzétenni. Hogyan telje-
sítettek 2008-ban a generali 
Alapkezelő nyugdíjpénztári 
portfóliói? 

A nyugdíjpénztári szegmens-
ben az általunk kezelt összva-
gyon meghaladja a százmilliárd 
forintot. Több ágazati nyugdíj-
pénztárnak kezeljük a vagyonát, 
és míg a benchmarkkövető va-
gyonkezelési stratégiák esetében 
a piaci átlag környékén volt a tel-
jesítményünk, addig az abszolút 
hozamos portfólióink pozitív, át-
lagosan 2,06%-os hozamot értek 
el 2008-ban. A nyugdíjpénztári 
szegmensben is népszerű abszo-
lút hozamú befektetési alapunk, 
a bevezetése óta eltelt tíz hónap 
alatt közel 21%-os hozamot telje-
sített. Az alap több mint 2,1 mil-
liárd forintos vagyonának 90%-át 
nyugdíjpénztári megtakarítások 
teszik ki.

Mely piacokat preferálták 
2008-ban az abszolút hozamos 
portfólióik eszközösszetételé-
nek kialakítása során? 

A részvénypiaci befekteté-
seink között meghatározó súlyt 
képviseltek a nyugat-európai 
és amerikai piacok mellett, a 
térség tőzsdéin, valamint az 
orosz piacon forgó részvények. 
Az abszolút hozamos alapunk 
portfóliójának kialakítása során 
devizapiaci, továbbá arany és 
ezüst ETF-ekbe történő befekte-
téssel árupiaci invesztíciókat is 
végrehajtottunk 2008-ban, vala-
mint rövid távú részvényeladási 
(short) pozíciókat is felvettünk.

Mennyire érezték az ügyfe-
lek szükségszerűnek 2008-ban, 
hogy a vagyonkezelési techni-
kák esetében is törekedjenek a 
diverzifikációra? 

Tapasztalataink szerint az 
intézményi ügyfélkör számára 
egyre fontosabb, hogy a diverzi-
fikáció ne csupán a vagyonkeze-
lők kiválasztása, illetve a piacok 
és az eszközök közötti kockázat-
megosztás esetében érvénye-
süljön, hanem a vagyonkezelési 
technikák megválasztásakor is. 

Ezt egyrészt alátámasztja, hogy 
a 2008-ban kiírt igen kevés 
nyugdíjpénztári vagyonkeze-
lési pályázat közül valamennyi 
sikeres – például a FŐGÁZ vagy 
az ELMŰ Nyugdíjpénztáraknak 
benyújtott – pályázat esetében 
abszolút hozamú vagyonkezelési 
technikák alkalmazását ajánlot-
tuk befektetőinknek. Másrészt az 
általunk kezelt abszolút hozamú 
portfóliókban lévő vagyontö-
meg a tavaly év eleji 3 milliárd fo-
rintról 15 milliárd forintra bővült 
napjainkra.

Hogyan alakult a nyugdíj-
pénztári portfóliók hozama az 
idei év első harmadában, és 
milyen eredményekre számít 
az év hátralévő részében?

Április végén a nyugdíjpénz-
tári portfólióink hozama pozitív 
tartományban mozgott. A ma-
gas külföldi részvénykitettségű 
növekedési portfóliók hozama 
elérte az 5%-ot, hasonlóan tel-
jesítettek az abszolút hozamú 
portfóliók is. 2009 egyik legfon-
tosabb kérdése, hogy képes-e 
hatékonyan újraindulni a magyar 
állampapírpiac, és ezzel össze-
függésben mekkora felárat kell 
fizetnie a magyar államnak a 
rossz gazdasági körülmények mi-
att. Az állampapír-piaci hozamok 
csökkenése elengedhetetlen 
feltétele a pozitív éves hozamok 
realizálásának.

400%-kal bővült 
a Generali Alapkezelő abszolút hozamú 
portfólióiban kezelt összvagyon



A kezelt vagyon megoszlása ügyfélcsoportonként (1996–2008)  milliárd forint

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pénztárak 101,7 144,6 196,4 294,8 405,8 518,6 638,2 549,0
Alapok 10,6 61,5 111,6 188,9 273,4 369,3 474,4 396,2 391 580,4 543,3 813,5 641,1
Portfóliók 14,5 51,4 75 110,7 134,3 176,6 184,5
Összesen 10,6 61,5 111,6 188,9 273,4 471 633,5 644 760,8 1096,9 1196,2 1628,3 1374,6
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Web:     www.otpalap.hu
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Szalma Csaba, befektetési igazgató
Büki András, befektetési igazgató
Süli Adrienn, portfóliómenedzser
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Az OTP Alapkezelő Zrt. a legnagyobb és legtő-
keerősebb hazai vagyonkezelő, közvetve és köz-
vetlenül az OTP Bank Nyrt. 100%-os tulajdonát 
képezi.  A Társaság jegyzett tőkéje 900 millió fo-
rint. Piacvezető mind a befektetési alapok, mind 
a pénztári vagyonkezelés piacán, kezelt vagyona 
2008. december 31-én 1 374,6  milliárd forintot 
tett ki. 

Az OTP Alapkezelő Zrt. tevékenysége két fő ágból 
tevődik össze: befektetési alapkezelésből és intéz-
ményi portfóliókezelésből.

A befektetési alapok kínálatában szerepelnek 
hazai és külföldi piacokra befektető pénzpiaci 
alapok, kötvény-, vegyes és részvénytúlsúlyos ala-
pok. A termékpalettát a hagyományosnak tekint-

hető termékeken felül abszolút hozam stratégiát 
követő, valamint tőke- és hozamvédett zártvé-
gű és nyíltvégű alapok bővítik. Elsőként és idáig 
egyetlenként az OTP Alapkezelő Zrt. bocsátott 
ki Közép-Kelet-Európában ETF-et, azaz tőzsdei 
forgalmazású indexkövető alapot. A BUX ETF a 
Budapesti Értéktőzsde irányadó mutatóját, a BUX 
indexet követi le.

Az OTP Alapkezelő Zrt. tevékenységének másik 
fő ága az intézményi portfóliókezelés. A Társaság  
jelenleg 8 nyugdíjpénztár több portfóliója és 7 in-
tézmény részére végez portfóliókezelést A pénz-
tári és egyedi portfóliókezelésben lévő vagyon 
2008. december 31-én 825,6 milliárd forintot 
tett ki.

Az OTP Alapkezelő Zrt. legfontosabb referenciái 
között szerepelnek állami garanciaalapok: az Or-
szágos Betétbiztosítási Alap, a Pénztárak Garancia 
Alap, a Befektető-védelmi Alap.
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külFÖldi nyugdíjpénZtári 
teljesítMények, 
tendenCiák

Móricz Dániel 
Concorde Alapkezelő Zrt., portfóliómenedzser 

Telegdi René 
Concorde Alapkezelő Zrt., intézményi kapcsolattartó

A 2008-as esztendő hatalmas veszteséget okozott a tőkepiaci szerep-
lők többségének, köztük a nyugdíjpénztáraknak, nyugdíjalapoknak. A ma-
gyar nyugdíjpénztárak mínusz 17%-os vagyonnal súlyozott 2008-as hoza-
ma nem tér el szignifikánsan az OECD-országokban felhalmozott nyugdíj-
célú megtakarítások (vagyonnal súlyozott) átlagos értékvesztésétől, amely 
megközelítőleg 20%-os. Tekintettel arra, hogy a magyar nyugdíjpénztári 
vagyon GDP-hez, illetve a lakosság pénzügyi vagyonához viszonyított ará-
nya a fejlett országoknál tapasztalható átlagos arányoknál alacsonyabb, a 
magyar lakosság 2008-ban relatíve kisebb vagyonvesztést szenvedett el 
a nyugdíjcélú megtakarítások leértékelődése miatt. A rossz pénztári hoza-
moknak várhatóan lesz hatása a befektetési politikákra, erősödhet a kocká-
zatelutasítás. Emellett felgyorsulhat a hozzájárulással meghatározott rend-
szerek szolgáltatási nyugdíjprogramok kárára történő térnyerése.

A tanulmány célja, hogy a 2008-ban tapasztalható globális tőkepiaci 
árfolyamesés külföldi nyugdíjpénztárakra, nyugdíjalapokra, illetve nyugdíj-
célú vagyonra gyakorolt hatását bemutassa. A külföldi számokkal összeha-
sonlítjuk a magyar nyugdíjpénztári teljesítményeket. Ismertetésre kerülnek 
a globális pénztári portfóliók összetételének változásában látható tenden-
ciák. Bemutatjuk a nyugdíjpénztári hozamokat, a vagyonvesztés abszolút, 
GDP-hez, valamint a lakosság (pénzügyi) vagyonához viszonyított mértékét 
elemezzük. Végezetül rávilágítunk a rossz pénztári hozamok néhány fonto-
sabb következményére.

durva leértékelődés szinte minden 
eszközosztálynál

A 2008-as esztendő minden bizonnyal rendkívüli évként kerül be a tő-
kepiaci almanachokba. Több mint 70 éve nem látott válság rengette meg a 
világgazdaságot, amelyet leginkább az 1929–33-as nagy gazdasági világvál-
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sághoz lehet hasonlítani. A reálfolyamatokat megelőzve a tőkepiacok igen 
hevesen, pánikkal övezve reagáltak arra a felismerésre, hogy a hitelállomány 
elmúlt években tapasztalt túlzott mértékű bővülése hitelválsághoz, csődhul-
lámhoz és tartósan alacsonyabb gazdasági teljesítményhez vezethet.

Miután a 2008-ban kezdődő válságot a gazdaságok globális, szink-
ronizált – azaz gyakorlatilag a világ összes országát érintő – fellendülése 
előzte meg, a tőkepiaci esés, pánik és értékvesztés is minden eszközosz-
tályra és minden régióra kiterjedt. Hatalmas értékkontrakció zajlott le a 
világban, amelyet többek között azzal lehet jellemezni, hogy egyetlen év 
alatt a világ tőzsdei vállalatai részvényeinek összértéke a Bloomberg szá-
mításai szerint közel 29 ezer milliárd dollárral, azaz 47%kal csökkent (1. 
ábra). Ezzel a vállalatok összpiaci kapitalizációja 2008 végén a 2003 végi 
szintre esett vissza, tehát a válság öt év vagyonnövekményét tüntette el a 
részvénypiacon.

Forrás: Bloomberg

A leglátványosabb értékvesztés ugyan a globális nyugdíjalapok és 
nyugdíjpénztári portfóliók1 nagy részét kitevő részvényeknél tapasztalható, 

1 A továbbiakban a nyugdíjalap és nyugdíjpénztár kifejezéseket szinonimaként használ-
juk. Az írás elsősorban a nyugdíjcélú megtakarítás keretében felhalmozott, intézmé-
nyesített kollektív befektetések vizsgálatára koncentrál. Ezen belül hozzájárulással és 
a szolgáltatással meghatározott nyugdíjprogramok egyaránt megtalálhatók. A hoz-
zájárulással meghatározott programok legfontosabb sajátossága, hogy a nyugdíjra 
jogosult viseli a befektetési kockázatokat, míg a szolgáltatási nyugdíjprogramokban a 
kifizetés nem, vagy csak kevéssé függ a befektetési teljesítménytől, ezért a szponzor 
intézményé (aki leggyakrabban egy vállalat, de lehet például egyetem is) a kockázat.
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1. ábra. A világ tőzsdei vállalatai piaci kapitalizációjának alakulása (Mrd USD, 2004–2009)
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de más eszközosztályok esetében is jelentős mínuszokkal találkozhatunk. 
A vállalati kötvények piacán belül a jó minősítésű (high grade) papírok és a 
magas kockázatú (high yield) kötvények egyaránt az elmúlt évtized legrosz-
szabb évét produkálták. A nyersanyagkapcsolt és árualapú (commodity) 
befektetések – fittyet hányva a korábbi évek tapasztalataira, miszerint jó 
diverzifikációs eszközként kevéssé korrelálnak a részvényárfolyamokkal – 
szintén nagyot veszítettek értékükből. Hasonlóképpen rosszul teljesítettek 
a hedge fundok, amelyek eddigi legrosszabb évüket zárták. A szintén alter-
natív befektetések közé tartozó ingatlanok és ingatlanalapú befektetések 
rég nem látott mértékben estek. Ráadásul ezek a megállapítások nem csak 
az Egyesült Államok tőkepiacára érvényesek, a világ többi régiójában (Euró-
pa, Ázsia, feltörekvő piacok) hasonlóan nagy veszteségekkel szembesültek 
a befektetők. Egyedüli jó befektetésként az állampapírokat, méghozzá kü-
lönösképpen a fejlett országok államkötvényeit lehetne említeni, amelyek 
biztos menedéket nyújtva a befektetőknek komolyan felértékelődtek 2008 
folyamán. A különböző országokban kezelt nyugdíjeszközök eltérő teljesít-
ményét a devizaárfolyamok változása is befolyásolta. Az Egyesült Államok-
ban működő nyugdíjalapok hozamait így például rontották az euróban és 
fontban denominált befektetések. Az 1. számú táblázat néhány fontosabb 
eszközosztály 2008-as hozamát mutatja be.

1. táblázat. különböző eszközosztályhozamok 2008-ban
usd-
ben

eur-
ban

gBp-
ben

jpy-
ben

részvények (globális) – MSCI World –42,1% –39,5% –21,2% –53,0%

részvények (USA) – S&P 500 –38,5% –35,7% –16,3% –50,1%

részvények (Európa) – DJ Eurostoxx –46,8% –44,4% –27,6% –56,8%

részvények (Ázsia) – MSCI Asia –53,3% –51,2% –36,5% –62,1%

részvények (feltörekvő piacok) – MSCI Emerging Markets –54,5% –52,4% –38,1% –63,1%

kötvények (globális állampapírok) – JPM Global Gov. Bonds 12,0% 17,1% 52,4% –9,1%

kötvények (jó minősítésű vállalati) – iBoxx US Inv. Grade 
Bonds

0,3% 4,8% 36,4% –18,6%

kötvények (rossz minősítésű vállalati) – Barclays High Yield 
Index

–26,5% –23,2% 0,0% –40,3%

hedge fundok – Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index –19,1% –15,4% 10,1% –34,3%

ingatlanok – ERPA Global REIT Index –47,7% –45,3% –28,9% –57,5%

árupiaci befektetések – CRB Index –36,0% –33,1% –12,9% –48,0%

Forrás: Bloomberg

nyugdíjalapok portfólió-összetétele

Mielőtt a külföldi nyugdíjpénztári hozamok vizsgálatába kezdenénk, 
érdemes górcső alá venni a nyugdíjcélú megtakarítások összetételét, illetve 
annak változását.
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A legjelentősebb nyugdíjpénztári vagyonnal rendelkező országokat2 
vizsgálva megállapítható, hogy 2008 végén több mint 40%-os aránnyal a 
részvények képviselték a legnagyobb súlyú eszközosztályt a nyugdíjalapok-
ban (2. ábra). Az angolszász országokban a részvények aránya az átlagnál 
némileg magasabb, 40–50%-os volt, míg a kontinentális európai országok-
ban konzervatívabb befektetési politika érvényesült, a kötvények voltak a 
domináns eszközosztály. A kötvényeken belül országonként akár jelentő-
sen is eltérő az állampapírok, vállalati kötvények és jelzáloglevelek súlya, 
nem ritka azonban, hogy az utóbbi két kategória teszi ki a nagyobb részt. A 
nyugdíjalapok minimális (átlagosan 2%-os) készpénzaránnyal rendelkeztek, 
és a portfóliók viszonylag nagy hányadát tették ki az alternatív befektetési 
eszközök, azaz ingatlanalapú és árupiaci befektetések, hedge fundok és ma-
gántőke befektetési társaságok (private equity).

Forrás: Watson Wyatt [2009]

érdekes megnézni, hogyan változott az elmúlt évtizedben a nyug-
díjalapok eszközallokációja (3. ábra). Tíz évvel korábban a részvények át-
lagos súlya még 60% volt, egyes angolszász országokban 70%. Úgy tűnik, 
az internet-buborék 2000-es kidurranása véget vetett a megelőző 50 évet 
jellemző „részvénykultusznak” (az ’50-es években az USA-ban és az Egyesült 
Királyságban még csak 20–40% között mozgott a részvényarány)3. A teljes-
ség kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy a részvényarány csökkené-
sének legnagyobb része a 2008-as esztendőre tehető, hiszen a részvénypi-

2 Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán, Hollandia, Svájc, 
Franciaország, Németország, Írország, Hongkong.
3 Erről bővebben Buckland et al. [2009] elemzésében lehet olvasni.
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2. ábra. Nyugdíjalapok befektetéseinek átlagos összetétele egyes országokban



301

acok 40–60%-kal értékelődtek le. A részvények kárára az elmúlt évtizedben 
a kötvények (vállalati kötvények, strukturált értékpapírok [CDO, CMO], esz-
köz fedezetű kötvények [ABS], jelzáloglevelek [MBS]), az ingatlanalapú és az 
árupiaci (energia- és nyersanyagkapcsolt) befektetések nyertek teret.4

Forrás: Watson Wyatt [2009]

nyugdíjalapok hozama 2008-ban

Amint arra a 2008-as esztendő rávilágított, az alacsonyabb részvény-
arány nem feltétlenül jelentett jóval kisebb kockázatot, hiszen egy szink-
ronizált leértékelődés zajlott a tőkepiacon, az államkötvények kivételével 
minden más eszközosztály drasztikusan veszített értékéből. A nyugdíjalap-
ok befektetései tehát – köszönhetően a hiteltermékeknek és az alternatív 
befektetéseknek – csak látszólag tűntek sokkal alacsonyabb kockázatúnak, 
mint egy évtizeddel korábban.

Milyen hozamokat értek el mindezek tükrében 2008-ban a globális 
nyugdíjalapok? Sajnos jelen tanulmány írásakor a végleges, auditált adatok 
globálisan még nem álltak rendelkezésre, de egy OECD-statisztika alapján 
az első tíz hónap hozamai már ismertek (4. ábra). Tekintve, hogy december 
végén a világ tőzsdéi közel álltak az október végi szintekhez, az első tíz hó-
nap teljesítménye a nagyságrendet tekintve jó becslése lehet a teljes 2008. 

4 Ezzel összefüggésbe hozható és talán nem véletlen, hogy a 2000-es években nem 
annyira a részvénypiacon, hanem ehelyett az ingatlanok, kicsit késleltetve a hitelek, 
vállalati kötvények, végül pedig az árupiaci befektetések területén fúvódott buborék.
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évi hozamoknak. Néhány ország, ahol már ismert a teljes 2008. évi hozam:5 
Írország: –34,8%; Egyesült Államok: –22,1%; Egyesült Királyság: –16,5%; Ka-
nada: –15,9%; Japán: –20,1%. Összehasonlításképpen Magyarországon át-
lagosan körülbelül 17%-ot veszítettek 2008-ban a nyugdíjpénztárak.6 Ezek 
alapján tehát a magyar nyugdíjpénztárak 2008-as hozama nagyságrendileg 
hasonló az OECD-országokban működő nyugdíjalapok vagyonnal súlyozott 
átlagos teljesítményéhez. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a magyar nyugdíj-
pénztárak számos kontinentális európai országban működő nyugdíjalapnál 
rosszabb évet zártak. 

Forrás: IFSL [2009]

néhány szélsőséges érték magyarázatra szorul. A kontinentális euró-
pai országok jelentős részében (pl. Csehország, Németország, Olaszország, 
Spanyolország, Szlovákia) konzervatívabbak a nyugdíjpénztári portfóliók, 
többek között a magasabb állampapíraránynak köszönhetően. Törökor-
szágban az állampapírok túlsúlya és a két számjegyű kamatok mérsékelték 
a részvényeken elszenvedett veszteségeket. A legjobban teljesítő Dél-Korea 
relatív jó hozamát a magas (70%-ot meghaladó) kötvényarány mellett az 
magyarázza, hogy a koreai won nagyon sokat gyengült 2008 folyamán, ez 
pedig felértékelte a külföldi befektetéseket. Írországban a magas részvény-

5 Miután nagy módszertani különbségek lehetnek az átlagos nyugdíjpénztári hozamok 
számításában, ezért szerencsésebb lenne egyetlen forrásra hivatkozni, amely azonos 
módszertannal számolt. Sajnos, ilyen adatbázis jelen tanulmány írásának időpontjá-
ban nem ismert. A 2008-as évre közölt számok a bfinance [2009] internetes portálon 
megjelent cikkből származnak, ugyanakkor az egyes országok átlagos számai külön-
böző szakmai szervezetektől, forrásokból származnak. Emiatt lehetnek a módszertani 
különbségek, ami megnehezíti a számok pontos összehasonlítását. 
6 Forrás: Magyar Nemzeti Bank: A háztartások és az államháztartás előzetes pénzügyi 
számlái; Központi Statisztikai Hivatal.
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4. ábra. Nyugdíjpénztári átlagos hozamok az OECD-országokban a 
2007/12/31–2008/10/31 közötti időszakban
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arány mellett a 2008-ban 65%-ot eső hazai tőzsdének, illetve a szintén na-
gyon rosszul teljesítő ír vállalati és államkötvényeknek köszönhető a rossz 
hozam.

általában véve megfogalmazható, hogy hazai devizában kimutatva a 
teljesítményt, a 2008 folyamán gyengülő devizájú országokban (Eurózóna, 
Egyesült Királyság, Kanada) volt jobb nominálisan a nyugdíjalapok hozama, 
tudniillik ezekben az országokban a külföldi befektetések relatíve jobban 
teljesítettek. A magasabb nominális hozam mellett ugyanakkor meg kell 
jegyezni, hogy mindez egy alacsonyabb vásárlóerejű devizában értendő. 
A külföldi befektetések tehát ilyen értelemben ezekben az országokban 
hasznos diverzifikációs eszköznek bizonyultak.

tekintve, hogy a december/decemberi inflációs ráták a világ nagy ré-
szében alacsony, 1–4,5%-os tartományban álltak, a nyugdíjalapok reálho-
zamai néhány%ponttal voltak alacsonyabbak a nominális teljesítménynél. 
Némi egyszerűsítéssel gyakorlatilag kijelenthető, hogy 2008-ban a világ 
összes országában negatív reálhozamot értek el a nyugdíjalapok.

Amint azonban az az 5. ábrán az Egyesült Királyságban működő nyug-
díjalapok példáján látható, a 2008-as hatalmas veszteségeket több igen 
jó esztendő előzte meg. A közel –15%-os 2008-as reálhozam ellenére a 10 
éves átlagos reálhozam pozitív tartományban maradt (1,5%), 1963-tól szá-
molva pedig 4,2%-os reálhozamot értek el a nyugdíjalapok. Néhány továb-
bi ország nyugdíjalapjai által elért átlagos reálhozamot mutatja a 6. ábra. 
Magyarországon a Stabilitás [2009] Pénztárszövetség adatai alapján a 10 
éves (1998–2008) nettó nominális nyugdíjpénztári hozamok jellemzően 
a 6–8%-os tartományban mozognak, míg a nettó reálhozamok többsége 
ezek alapján a –0,5 – +1,5%-os sávba esik. Ezek alapján tehát feltételezhető, 
hogy a magyar nyugdíjpénztári hozamok sem rövid, sem hosszú távon nem 
térnek el jelentősen az átlagos globális nyugdíjpénztári teljesítményektől. 
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Forrás: IFSL [2009]

Forrás: OECD [2008], Bloomberg, saját számítások

A nyugdíjalapok viszonylag alacsony tízéves reálhozamai alapvetően 
azzal magyarázhatók, hogy ez alatt az időszak alatt részvényekkel gyakor-
latilag nem lehetett pénzt keresni, az MSCI World világindex évente átlagos 
–2,2%-os hozamot produkált. Tizenöt éves időtávot vizsgálva már jóval 
magasabbak a hozamok, az MSCI World részvényindex évente átlagosan 
2,9%-kal emelkedett, így a nyugdíjpénztári reálhozamok is magasabbak. 
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5. ábra. Nyugdíjpénztári átlagos reálhozamok az Egyesült Királyságban (1994–2008)
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nyugdíjcélú vagyon nagysága

Becslések szerint (IFSL [2009]) a tágabb értelemben nyugdíjcélú va-
gyon7 értéke a világban 2008 végére a 2007 végi 30 400 milliárd dollárról 
25 000 milliárd dollárra esett. A több mint ötezer milliárd dolláros vagyon-
vesztés példa nélküli és a 18%-os csökkenés is több évtizede nem látott 
magas érték. A veszteség az OECD-tagállamok összesített bruttó hazai ter-
mékének mintegy 12%-át teszi ki. 

Forrás: IFSL [2009]

A visszaesés legnagyobb része az Egyesült Államokban felhalmozott 
nyugdíjcélú vagyonhoz köthető, ugyanis a teljes állomány közel kétharma-
da az USA-hoz tartozik. Az Egyesült Királyságban a teljes vagyon majdnem 
11%-a található, míg Kanada, Hollandia, Ausztrália és Japán együtt a több 
mint 14%-át adták 2007 végén a világ nyugdíjcélú megtakarításainak.

Amennyiben csak a legnagyobb országok nyugdíjpénztáraiban és 
nyugdíjalapjaiban lévő vagyon (amely tehát egy szűkebb kategória) GDP-hez 
viszonyított alakulását nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy amíg a ko-
rábbi években a nyugdíjcélú vagyon körülbelül a bruttó hazai termékkel egy 
ütemben nőtt, addig a 2008-as évben jelentős volt az előbbi esetében a visz-
szaesés (8. ábra). Az 1999–2008-as időszakban ugyanis – a befizetések és ki-
fizetések, valamint a befektetési teljesítmények eredőjeként – dollárban szá-
molva mindössze 3,7, hazai devizában pedig 5%-kal nőtt a nyugdíjalapokban 

7 Ez a nyugdíjpénztári és a nyugdíjalapokban kezelt vagyon mellett magában foglalja 
biztosítók felé fennálló nyugdíjcélú követeléseket, valamint többek között az egyéni 
nyugdíjszámlákon (USA-ban: IRA) elhelyezett befektetéseket.
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7. ábra. A globális nyugdíjcélú vagyon alakulása (ezer Mrd USD, 2001–2008)
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lévő vagyon. A fejlett országok közül Ausztrália és Hongkong hazai devizában 
az elmúlt tíz évben több mint évi 10%-kal növelte nyugdíjcélú vagyonát, míg 
Japánban csökkent a vagyon8 (évi 0,7%-kal). 

Forrás: Watson Wyatt [2009]
Megjegyzés: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán, Hollandia, 
Svájc, Franciaország, Németország, Írország, Hongkong adatai.

A gdp-re vetítve a tágabb értelemben vett nyugdíjcélú vagyon az 
egyes országok között nagy szórást mutat (9. ábra). Kiemelkednek az ön-
gondoskodásban az angolszász országok, emellett néhány nyugat-euró-
pai országban (Izland, Hollandia, Svájc, Finnország, Dánia) is igen magas a 
nyugdíjcélú vagyon GDP-hez viszonyított súlya. Az Eurózóna számos tagál-
lamában ugyanakkor ez az aránya mindössze 3–13%-os. Magyarországon 
a nyugdíjpénztárakban a GDP közel 10%-át valamivel meghaladó vagyon 
volt 2008 végén, míg életbiztosítási díjtartalékokban további 5%.9

relatív veszteségek

A nyugdíjalapokban lévő vagyonból, valamint a korábban bemuta-
tott nyugdíjpénztári hozamokból, megbecsülhető, hogy az egyes orszá-
gokban a GDP-re vetítetve mekkora volt a nyugdíjcélú vagyonok miatti 
veszteség (10. ábra). Ezek ismeretében képet kaphatunk arról, hogy mely 
országokat érinthetik legérzékenyebben a 2008-as veszteségek. Ehhez az 

8 Ennek egyik legfontosabb oka demográfiai: Japán elöregedő társadalma.
9 Forrás: Magyar Nemzeti Bank: A háztartások és az államháztartás előzetes pénzügyi 
számlái; Központi Statisztikai Hivatal.
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OECD [2008] statisztikáit, valamint az IFSL [2009] 2008 októberéig számított 
pénztári hozamadatait használtuk fel.

Amint az a 10. ábrán látható, a legnagyobb veszteségek természete-
sen a nagy nyugdíjpénztári vagyonokkal rendelkező országokat érték. A 
hitelválság a leginkább a (leendő) holland, ausztrál és amerikai nyugdíja-
sokat, illetve az ő nyugdíjukról gondoskodó vállalatokat károsította meg. 
Érdemes azonban azt is megfigyelni, hogy a legrosszabb nyugdíjpénztári 
hozamok elsősorban azokban az országokban (USA, Ausztrália, Kanada) 
képződtek, amelyekben relatíve sok vagyon van nyugdíjalapokban. Az 

9. ábra. A nyugdíjalapokban lévő vagyon GDP-hez viszonyított aránya  
egyes országokban 2007-ben (%)

Forrás: OECD [2008]

Forrás: OECD [2008], IFSL [2009], saját számítások
Megjegyzés: Magyarországnál 2008-as teljes évi va-
gyonvesztés, míg a többi ország esetében a 2008-as 
év első tíz hónapjának veszteségei alapján becsült 
értékek.

10. ábra. A nyugdíjalapok GDP-hez viszonyított 2008. évi veszteségei egyes országokban
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OECD-tagországok átlagosan a GDP 14%-át veszítették el a nyugdíjalapjaik-
ban lévő vagyonok 2008-as leértékelődése miatt. Ezzel szemben a magyar 
pénztári veszteségek mindössze a GDP 2%-át tették ki, amellyel Magyaror-
szág nem tér el jelentősen az európai országok többségétől.

A vagyonveszteséggel kapcsolatban érdemes egy másik becslést is 
elvégezni. Kérdés, hogy mennyi pénz veszett el a nyugdíjalapokban a teljes 
lakossági vagyonhoz, illetve a nettó pénzügyi vagyonhoz képest.

Az egyesült államokban 2008-ban körülbelül 2300 milliárd dollárnyi 
vagyont veszítettek a nyugdíjalapok (–22%-os hozam).10 Ez hatalmas szám, 
de az amerikai lakosság teljes nettó vagyona (pénzügyi vagyon és ingatlan-
vagyon) több mint 11 000 milliárd dolláros, azaz 18%-os csökkenésének ez 
csak egy eleme. A nyugdíjalapok leértékelődése meghaladja az USA háztar-
tások 2007 végi pénzügyi eszközeinek (amelyekbe tehát nem tartozik bele 
az ingatlanvagyon, ami további jelentős tétel) 4,5%-át. Ha a nettó – azaz kö-
telezettségekkel csökkentett – pénzügyi vagyonra vetítjük a veszteségeket, 
akkor ez a szám eléri a 6,5%-ot. Összességében megállapítható, hogy hatal-
mas a nyugdíjalapok vesztesége, de csak alig valamivel magasabb a száza-
lékos vagyonvesztés (–22%), mint a teljes lakossági vagyon leértékelődése 
(–18%). 

A magyar nyugdíjpénztárak 2008-as befektetési teljesítménye körül-
belül mínusz 470 milliárd forint (–17%-os hozam).11 Az összes háztartási 
pénzügyi eszközre vetítve ez 1,9%-os, míg a 16 500 milliárd forintnyi nettó 
vagyonhoz viszonyítva 2,9%-os veszteséget jelent. A 2008-as év folyamán 
egyébként átértékelődés és tranzakciók (megtakarítás, illetve nettó hitelfel-
vétel) következtében a lakosság nettó pénzügyi vagyona több mint 950 mil-
liárd forinttal, 5,8%-kal csökkent. Ha a lakosság nettó pénzügyi vagyonának 
számítása során nem vesszük figyelembe a nehezen értékelhető és nem lik-
vid üzletrészeket, valamint nem tőzsdei részvényeket (azaz a piaci értékítéle-
tet kevésbé tükröző eszközöket kiszűrjük), akkor a háztartások átértékelődés-
ből származó vagyonvesztése 2008 folyamán közel 2000 milliárd forint volt. 
Ez a likvid pénzügyi eszközökre vetítve –10,6%-os, a nettó likvid pénzügyi 
vagyonhoz viszonyítva pedig –19%-os hozamot jelent. A nyugdíjpénztári 
vagyonveszteségek tehát számottevőek, de a lakosság vagyonának más ele-
mei is jelentősen leértékelődtek. A –17%-os pénztári hozam mellett meg kell 
jegyezni, hogy a háztartások likvid pénzügyi vagyona is több mint 10%-kal 
értékelődött le. 

10 Forrás: FED [2009], OECD [2008] és IFSL [2009] alapján végzett saját számítás.
11 Forrás: Magyar Nemzeti Bank: A háztartások és az államháztartás előzetes pénzügyi 
számlái; Központi Statisztikai Hivatal.
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következmények

A nagy nyugdíjpénztári mínuszok várhatóan számos vitát indukálnak 
majd. Az egyik ilyen terület a szolgáltatással (defined benefit), illetve a hoz-
zájárulással meghatározott (defined contribution) nyugdíjrendszerek közötti 
választás.

Amíg az előbbiek esetében a járadék nagysága alapvetően nem függ a 
befektetési teljesítménytől, az utóbbiak esetében a kifizetést kizárólag a be-
fektetési teljesítmény (és természetesen a befizetések nagysága) határozza 
meg. A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (DC) tehát min-
dig teljes mértékben fedezettek, a befektetési kockázatot a leendő nyugdí-
jas viseli, rossz hozamok esetében kisebb lesz a nyugdíja.12 A szolgáltatással 
meghatározott rendszerekben (DB) ugyanakkor a nyugdíjprogramot mű-
ködtető szponzor (leggyakrabban vállalat vagy egyetem) felelőssége a jára-
dékok megfelelő fedezetéről gondoskodni, ezért rosszabb hozamok esetén 
nagyobb a befizetési kötelezettsége. A nyugdíjprogram várható kifizetései-
nek jelenértéke kötelezettségként szerepel a nyugdíjprogram mérlegében, 
ezzel szemben állnak az eszközök. Amennyiben az eszközök értéke elmarad 
a kötelezettségekétől, akkor a program alulfedezett, a hiányt a szponzornak 
előbb-utóbb extra befizetésekkel kell pótolnia. Így a befektetési kockázatot 
a szponzor viseli,13 ami egy vállalat esetében versenyhátrányt jelenthet.14 

érdekes, hogy különböző országokban egészen eltérő a DB- és DC-
rendszerek aránya. Amíg Japánban, Hollandiában és Kanadában döntő 
többségben DB-programok működnek, addig az Egyesült Államokban, 
Nagy-Britanniában és Svájcban vegyes rendszerek alakultak ki, Ausztráliá-
ban, Spanyolországban és Olaszországban szinte kizárólag DC-rendszerek 
működnek. Majdnem mindenhol megfigyelhető azonban a DC-rendszerek 
térnyerése. Amíg a hét legnagyobb nyugdíjpénztári vagyonnal rendel-
kező országban 1998 végén az eszközöknek mindössze 30%-a volt DC-
rendszerekben, addig ez az arány 2008 végére 45%-ra emelkedett.15 

A dB-rendszerekben az eszközök 2008-ban tapasztalható drasztikus 
leértékelődése (másrészt a csökkenő állampapírpiaci hozamok miatt felér-
tékelődő kötelezettségek) miatt óriási, soha nem látott mértékű hiány kelet-
kezett (11. ábra). Ez különösen recessziós időszakokban okozhat problémát, 
amikor a vállalatok egyébként is nehéz körülmények között, pénzhiánnyal 

12 Ilyen többek között a magyar magán- (és önkéntes) nyugdíjpénztári rendszer.
13 Erről a témáról bővebben ír Móricz [2005].
14 A General Motors és a Ford pénzügyi nehézségeinek is ez az egyik legfőbb oka. Az 
általuk szponzorált nyugdíjprogramok miatt sokkal nagyobb költséggel működnek, 
mint versenytársaik.
15 A hét ország: Ausztrália, Kanada, Japán, Hollandia, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült 
Államok. Forrás: Watson Wyatt [2009].
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küszködnek. Ez a helyzet felgyorsíthatja a DC-rendszerek térnyerését, és az 
is elképzelhető, hogy számos DB nyugdíjprogramban a későbbi kifizetések 
a szponzor vállalat túlélésének érdekében megkurtításra kerülnek, azaz ká-
rosulnak a (leendő) nyugdíjasok.

Forrás: Watson Wyatt [2009]
Megjegyzés: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán, Hollandia, 
Svájc, Franciaország, Németország, Írország, Hongkong adatai.

A 2008-as rossz pénztári teljesítmények vélhetően a befektetési poli-
tikákban is változást hoznak majd. Ilyenkor fel szokott erősödni a kockázat-
elutasítás, emiatt óvatosabbá válnak a nyugdíjalapok, emelkedik az alacso-
nyabb kockázatú eszközök (kötvények) súlya.16 Ez a folyamat már a 2000-es 
internet-buborék kidurranása után megkezdődött, az elmúlt évtizedben 
fokozatosan csökkent a részvények aránya a nyugdíjpénztári portfóliókban. 
Véleményünk szerint valószínűleg visszaesik majd az érdeklődés a 2008-ban 
a többi kockázatos eszközzel nagy korrelációt mutató hedge fundok, ma-
gántőke befektetési társaságok iránt is, és megfigyelhető lesz majd a 
transzparensebb, egyszerűbb befektetési eszközök felé történő elmozdulás. 

16 Többek között Hollandiában, Japánban és Dél-Koreában már vannak a részvény-
arány csökkentésére irányuló törekvések.
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Összegzés

A tanulmányban bemutattuk, hogy a 2008-ban a globális tőkepiaco-
kon végigsöprő eladási hullám és a eszközosztályok döntő többségének 
jelentős leértékelődése a nyugdíjalapok teljesítményére is rányomta a bé-
lyegét, az OECD-országokban működő nyugdíjpénztárak átlagos hozam 
becslések szerint elérheti a –20%-ot. Ennek hatására a nyugdíjcélú vagyo-
nok a világban 2008-ban több mint ötezer milliárd dollárral csökkentek. A 
szolgáltatással meghatározott nyugdíjrendszerek alulfedezettsége hatal-
masra nőtt, ami felerősítheti a hozzájárulással meghatározott rendszerek 
térnyerését. A rossz hozamok várhatóan a befektetési politikákra is hatással 
lesznek majd, a felerősödő kockázatelutasítás következtében tovább csök-
kenhet a részvények aránya.

rávilágítottunk, hogy a magyar nyugdíjpénztárak 2008-as –17%-os 
hozama nem rosszabb az OECD-országok átlagánál. Hasonlóan más orszá-
gokban tapasztaltakhoz, a magyar pénztárak az elmúlt tíz évben minimá-
lis pozitív reálhozamot értek el, aminek legfőbb oka az elmúlt tíz esztendő 
rendkívül alacsony részvénypiaci hozama. A magyar pénztári veszteségek a 
GDP-re vetítve mérsékeltek (körülbelül 2%), ennél – a nagy pénztári vagyo-
nok miatt – jóval magasabb (10–20%) az angolszász országokban elszenve-
dett vagyonvesztés. Az Egyesült Államok és Magyarország példáján rámu-
tattunk, hogy az értékkontrakció a lakosság pénzügyi vagyonában komoly 
nyomott hagyott, a nyugdíjpénztári veszteségek mellett más eszközök is 
leértékelődtek, így a nettó pénzügyi vagyon két számjegyű százalékos mér-
tékben csökkent.

A 2008-ban lezajlott hatalmas nyugdíjpénztári vagyoncsökkenés felte-
hetőleg számos következménnyel jár majd. Miután az öngondoskodás eme 
formája nagy pofont kapott, biztosan sokan kérdőjelezik majd meg a nyug-
díjalapok létjogosultságát. Különösen olyan országokban, amelyekben a 
pénzügyi kultúra még alacsonyabb szinten áll, és emiatt a lakosság nehe-
zebben viseli a befektetések nagymértékű ingadozását. A nagy változások 
és szélsőséges helyzetek mindig újabb lökést adnak a társadalmi vitának és 
tudományos gondolkodásnak, ami mindenképp hasznos. Ugyanakkor véle-
ményünk szerint a piaci folyamatok, a befektetések értékének ingadozása 
elkerülhetetlen és természetes velejárói a hosszú távú, kockázatos befekte-
téseknek. Megítélésünk szerint a hosszú távú öngondoskodás továbbra is 
elengedhetetlen eleme egy társadalom jólétének, és ebben a nyugdíjala-
pok, nyugdíjpénztárak fontos szerepet kell hogy játsszanak.
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AZ öNKÉNTES 
KölcSöNöS 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKRól 
ÁlTAlÁbAN

Pataki Tamásné 
AXA Egészségpénztár, ügyvezető igazgató 

Petruska Emilné 
OTP Egészségpénztár, gazdasági igazgató

Magyarországon az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló, 
1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban Öpt.) teremtette meg az önkéntes 
kölcsönös egészségpénztárak alapításának lehetőségét. Alapításuk termé-
szetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére 
munkavállalók által történhet. 

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak intézményes formát adnak 
az öngondoskodásnak, olyan szervezet, amely tagjai – vagy a pénztártag 
jogán annak közeli hozzátartozói – részére társadalombiztosítási vagy más 
szociális ellátást kiegészítő, pótló, illetve azt helyettesítő szociális, illetve 
egészségügyi egészségvédelmi – szolgáltatást szervez és nyújt.

A jogalkotó szándéka 1993-ban az volt, hogy a pénztárak tagjait elő-
takarékoskodásra ösztönözze, a befizetett összegeket egészségük védelmé-
re, illetve az alapszintű ellátást kiegészítő ellátásokra fordítsák. 

A pénztárak az alábbi elvek mentén működnek: 
•	 Önkormányzati	működés
•	 Zárt	gazdálkodás	elve
•	 Kölcsönösség
•	 Önkéntesség
•	 Függetlenség
•	 Szolidaritási
•	 Társulási	elv
•	 Nonprofit	működés

…a pénztártagok száma 
alapján a Stabilitás Pénztár-
szövetség képviseli a szektor 
85%-át.
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A pénztárak szolgáltatásaikat rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyé-
ni számlavezetés alapján szervezik és finanszírozzák, az általuk szervezett 
és nyújtott szolgáltatásokra az alapszabályukban meghatározott módon 
kizárólag a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán a közeli hozzátartozók 
jogosultak.

Az önkéntes pénztárak tagja lehet az a 16. életévét betöltött termé-
szetes személy, aki a pénztár alapszabályának rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, és tagdíjfizetést vállal.

A tagdíj a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztár-
szervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt kötelezettségként, 
rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, melyet a munkáltató az Öpt.-
ben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímen 
részben vagy egészben átvállalhat. A tagdíj legkisebb összegét a pénztár 
alapszabálya határozza meg.

Az egészségpénztár tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodási, fele-
lősségi szabályokat és jogosultságokat Öpt., valamint a 252/2000. (XII. 24.) 
kormányrendelet szabályozza.

A pénztárak munkáltatóktól és egyéni tagoktól érkező bevételeiket há-
rom alap között osztják fel, az alapszabályukban meghatározott arányban. 

Az alapszabály a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezett-
ségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási 
rendjét a jogszabályok keretei között határozza meg, a pénztár tagjaira, az 
alkalmazottaira, a munkáltatói tagokra és a támogatókra nézve is kötelező 
érvényű. 

A pénztárak törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó 
jogszabályok	szerint,	állami	felügyeletét	a	Pénzügyi	Szervezetek	Állami	Fel-
ügyelete,	valamint	az	Egészségbiztosítási	Felügyelet	látja	el.	

Adókedvezmények – adófizetési kötelezettség 
keletkezése

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak mint a társadalombiz-
tosítási rendszert kiegészítő öngondoskodásnak az elterjedése, társadalmi 
elfogadásuk segítése fontos érdek, ami indokolja, hogy az adórendszerben 
kedvezményeket élvezzenek. Az adókedvezmény egyaránt vonatkozik a 
magánszemély által befizetett tagdíjra és a munkáltatói tagdíj-hozzájáru-
lásra, valamint a pénztárnak juttatott adományból a magánszemély egyéni 
számlájára kerülő összegre. 



317

Adókedvezmények

A pénztári befizetések kedvezményét a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza, amely szerint a munkáltató a 
magánszemély javára havonta munkáltatói hozzájárulásként önkéntes köl-
csönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba együttesen legfel-
jebb a minimálbér 30%-át meg nem haladóan fizethet.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adó-
bevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a mun-
káltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja 
adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a kö-
vetkezők szerint meghatározott összegek átutalásáról: 

•	 az	önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba és önsegélyező pénz-
tár(ak)ba az adóévben az általa tagi jogviszonyára tekintettel befize-
tett összeg (ideértve a munkáltatói hozzájárulás adóköteles részét is), 
valamint az egyéni számláján jóváírt, szja. törvény szerint az adóévben 
megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értéké-
nek 30%a, de legfeljebb az adóévben 100 ezer forint (annál a magán-
személynél, aki 2020. január 1. előtt tölti be a jogszabályok alapján reá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 130 ezer forint), de együttesen 
legfeljebb az adóévben 120 ezer forint (annál a magánszemélynél, aki 
2020. január 1. előtt tölti be a jogszabályok alapján reá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, 150 ezer forint),

•	 az	önkéntes	kölcsönös	egészségpénztár	tagjaként	–	az	előző	pontok-
ban foglaltaktól függetlenül 
– az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből a rendelkezése 

alapján elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva legalább 
24 hónapra lekötött – az adóév utolsó napján lekötött számlaköve-
telésként kimutatott – összeg 10%-a a lekötés adóévében,

– az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből megbízása alap-
ján a külön kormányrendeletben meghatározott prevenciós szol-
gáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
által az adóévben kifizetett összeg 10%-a.

Adófizetési kötelezettség keletkezése

A pénztártagot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény szerint meghatározott személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség 
terheli 

•	 a	minimálbér 30%-át meghaladó tagdíjtámogatás összege, 
•	 az	 adományból	 a	 pénztártag	 egyéni	 egészségszámláján	 jóváírt	 ösz-

szeg,
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•	 az	 igénybe	vett	életmódjavító	egészségbiztosítási	szolgáltatások,	va-
lamint 

•	 a	jogalap	nélkül	igénybe	vett	pénztári	szolgáltatás	ellenértéke	után.

A jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősül az olyan szol-
gáltatás igénybevétele:

•	 amelynek	nyújtását,	igénybevételét	jogszabály	nem	teszi	lehetővé,
•	 a	pénztár	alapszabályában	nem	szereplő	szolgáltatás,
•	 amely	igénybe	vehetőségéhez	jogszabályban	és/vagy	a	pénztár	alap-

szabályában előírt feltétel(ek) nem teljesül(nek) – ideértve a szolgálta-
tás megkezdését, illetve folyósításának tartamát,

•	 amelynek	 összege	 meghaladja	 a	 jogszabályban	 és/vagy	 a	 pénztár	
alapszabályában meghatározott legnagyobb összeget,

•	 amely	meghaladja	 a	 jogszabályban	 és/vagy	 a	 pénztár	 alapszabályá-
ban meghatározott időtartamot és/vagy mértéket.

Az egészségpénztári szektor rövid bemutatása

A piacon működő egészségpénztárakra vonatkozó szabályozás egy-
séges, az egészségpénztárak szektoron belül mégis az alábbi csoportokba 
elkülöníthetőek:

Banki és/vagy biztosítói hátterű pénztárak
A legnagyobb hazai bankok és biztosítók által, nagyrészt (de nem ki-

zárólag) 2002–2003 környékén alapított egészségpénztárak. A már meglé-
vő alapkezelői és betegségbiztosítási tapasztalatokra építve kezdték meg 
működésüket, gyakran banki és biztosítási termékeikhez kapcsolva a pénz-
tárba	történő	belépést.	Ezek	sorába	tartozik	az	OTP,	az	AXA,	az	MKB,	a	K&H	
Medicina, a Generali vagy az Allianz Egészségpénztár. 

Munkáltatói, ágazati alapítású pénztárak
Jellemzően nagyszámú munkavállalóval rendelkező állami cégek, 

kormányzati szervek által, főként 1996–1997-ben alapított pénztárak. Ebbe 
a	körbe	tartozik	a	Dimenzió,	a	Honvéd,	a	Postás	és	a	Vitamin	egészségpénz-
tár.

Független	alapítású	pénztárak
Alapításuk természetes személyek elhatározásából történt, ebbe a 

körbe tartozik az Aranykor, a Wellness és a Quaestor Egészségpénztár.

2008. év végén az önkéntes kiegészítő egészségpénztári szektor sze-
replőinek száma 37 volt, taglétszáma 842,12 ezer fő, vagyona meghaladta 
a 49 milliárd forintot. 
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A pénztárak taglétszámának alakulását 1998–2008 között jól mutatja 
az alábbi ábra:

Forrás: PSZÁF [2009]

Az ábrát tekintve kitűnik, hogy a létszám éves növekedése 2002-vel 
kezdődően a korábbinál gyorsabb ütemben zajlott, ami három tényezőre 
vezethető vissza:

•	 a	pénzintézet	(bank	vagy	biztosító)	általi	pénztáralapítások	számának	
megnövekedése;

•	 az	öngondoskodás	gondolatának	térnyerése;
•	 az	 egészségpénztári	 hozzájárulás	 vállalati	 cafetéria	 rendszerekben	

történő megjelenése.

Az egészségpénztári piacon a 2007-es év a koncentrálódás jegyé-
ben	 telt.	Két-két,	 jelentős	 részesedéssel	bíró	pénztár	összeolvadása	 (AXA–
UNIQA,	Dimenzió–Erste)	mellett	hat	 felszámolás/végelszámolás	kezdődött	
meg,	2008-ban	pedig	további	három	pénztár	(Extra-Fit,	Fitt,	Gyémánt)	jutott	
hasonló sorsra. Ezzel szemben 2008-ban mindössze két új pénztár kérel-
mezte	és	kapta	meg	működésének	engedélyezését	a	PSZÁF-nál	 (Netklinik	
Önkéntes	Kölcsönös	Egészségpénztár,	Pajzs	Egészségpénztár).

A piaci koncentrációt a pénztárak taglétszámának alakulásán keresztül 
az alábbi mutatók jellemzik.
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A Herfindahl–Hirschmann Index (HHI)1 azt méri, hogy egy adott piac 
mennyire versenyző, illetve mennyire koncentrált. A mutatót a vállalatok ré-
szesedésének (0 és 100 közötti értékek) négyzetösszegével mérik, maga a 
HHI	tehát	0	és	10	000	közé	eshet,	ahol	a	nullához	tartó	érték	a	tökéletes	ver-
senyt, míg a 10 000 a monopolpiacot jelenti. Az önkéntes egészségpénztá-
ri	szektor	HHI	mutatójának	értéke	2007.	január	1.	és	2008.	január	1.	között	
798,72-ről 878,02-re emelkedett, ennek értelmében elmondható, hogy ha-
bár a piaci koncentráció foka még mindig alacsony, de növekvő tendenciát 
mutat (egy év alatt 80 pontot emelkedett, közelítve így az 1000 pontos kü-
szöbértéket). 

A másik, a piacszerkezetet jellemző mutató a cR4-es koncentrációs 
ráta. A ráta értéke azt mutatja meg, hogy a piac négy legnagyobb szereplő-
je együttesen a piac hány%át „birtokolja”. Mind a 2008 év elején, mind az év 
végén	négy	legnagyobb	pénztár	az	OTP,	az	AXA,	az	MKB	és	a	Patika	Egész-
ségpénztár volt, a piaci részesedésük a 2008 eleji 46,18%-ról 49,52%-ra nőtt. 
2008 végén 60 000-nél több taggal hat pénztár rendelkezett, ezek piaci ré-
szesedése egy év alatt 62,41%-ról 66,3%-ra nőtt.

Az öpt. lehetőséget biztosít a pénztárak számára, hogy érdekeik kép-
viseletére és közös céljaik megvalósítására szövetséget hozzanak létre. Az 
egészségpénztári piacon több pénztárszövetség van jelen, melyek közül a 
pénztártagok száma alapján a Stabilitás Pénztárszövetség képviseli a szektor 
85%-át. 

Az egészségpénztárak által finanszírozott 
termékek és szolgáltatások

Az öpt. és a 268/1997. (XII. 22) kormányrendelet szabályozza az 
egészségpénztárak által nyújtható szolgáltatások körét, finanszírozásának 
feltételeit. A pénztárak gazdálkodása kizárólag csak az alapszabályukban 
meghatározott szolgáltatások szervezésére és teljesítésére irányulhat. 

A pénztártagok és a pénztárhoz bejelentett hozzátartozóik (szolgál-
tatási kedvezményezetteik) az alapszabály rendelkezései alapján vehetik 
igénybe a pénztár szolgáltatásait, pénztártag egyéni egészségszámlájának 
egyenlege terhére.

1	A	Herfindahl–Hirschmann	Index	(HHI)	1800	feletti	értéke	jelenti	a	piaci	koncentráció	
magas, az 1000 és 1800 közötti értéke a közepes, az 1000 alatti pedig az alacsony fo-
kát. 
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Az igénybe vehető szolgáltatások szerkezete

Az egészségpénztárak legfontosabb célja, hogy szolgáltatásokat 
szervezzenek, finanszírozzanak tagjai egészségének megőrzésére, betegsé-
gek megelőzésére, valamint gyógyulásuk segítésére. 

A betegség megelőzése érdekében a pénztártagok – a pénztárnál 
vezetett egyéni egészségszámlájuk terhére – a szűrési, állapotfelmérési te-
vékenységre szerződött egészségügyi szolgáltatókkal elkészíttethetik – az 
egészségügyi állapotfelmérő vizsgálat eredményeinek felhasználásával – a 
személyes egészségtervüket, melyek prevenciós szolgáltatásnak minősül-
nek. A pénztártagok a pénztár által az adóévben prevenciós szolgáltatásra 
kifizetett összeg után 10%-os szja-kedvezményt vehetnek igénybe.

Az egyéni egészségterv a következő elemeket tartalmazza:
•	 a	beteg	állapotát,	panaszait	felmérő	kérdőíves	előszűrés	eredményé-

nek összefoglalása;
•	 emésztőrendszeri	vagy	szív-ér	rendszeri	szűrések	eredménye;	
•	 további	állapotfelmérő	vizsgálatok	eredménye;
•	 a	vizsgálatok	összefoglaló	értékelése;
•	 javaslat	 a	 további	 vizsgálatokra	 és	 ellenőrzésekre,	 esetleges	 gondo-

zásba vételre;
•	 életvezetési	javaslat,	amely	kiterjed

– táplálkozási javaslatokra;
– sporttevékenységekre;
– gyógyászati szolgáltatásokra;
– kúraszerű ellátásokra. 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások minősülnek prevenciós szolgáltatásnak:
•	 szűrővizsgálat
•	 gyógytorna
•	 gyógyfürdő
•	 fizioterápiás	kezelés
•	 gyógymasszázs
•	 sportbérlet
•	 léböjtkúra
•	 fogyókúra
•	 szenvedélybetegségről	leszoktató	kúra
•	 mozgásszervi	panaszok	megelőzését	célzó	kúra
•	 méregtelenítő	kúra



A Vasutas Nyugdíjpénztár két ágazatot működtet. Az Önkéntes 
Pénztári	Ágazat	1995.	október	3-án	alakult,	amely	1997.	december	16-án	
létrehozta	a	Magánpénztári	Ágazatot.	A	Vasutas	Nyugdíjpénztár	egy	jogi	
személyként	működik,	mindkét	 Ágazata	 nyitott	 szervezetű,	 bárki	 tagja	
lehet, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja.

Az eltelt évek alatt a	Nyugdíjpénztár	mindkét	Ágazata	folyamatosan	
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, következetesen megtartotta a 
jogszabályi	 rendelkezéseket,	 érvényre	 juttatta	 az	 Alapszabályban,	 Sza-
bályzatokban	foglaltakat,	valamint	a	Küldöttközgyűlés	és	az	Igazgatóta-
nács által hozott határozatokat.

Az eltelt időszak alatt a	Küldöttközgyűlések	határozatképesek	vol-
tak, összehívásuk, megtartásuk megfelelt a törvényben és az Alapsza-
bályban foglaltaknak. Rendszeresen ülésezett az Igazgatótanács és az 
Ellenőrző Bizottság is. A pénztártagokkal a kapcsolattartás folyamatos 
volt.

 
Az Ágazat célkitűzése a gazdaságos, ügyfélorientált működés, a 

piaci viszonyok között elérhető legmagasabb hozam és a pénztártagok 
igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtása évről évre megvalósult.

Az eredményes működés, a fizetőképesség és a kötelezettségek 
összhangja, a folyamatos ügyvitel és a stabil működés változatlanul biz-
tosított. Ezt nem befolyásolja az a tény, hogy jelentős azoknak az önkén-
tes pénztártagoknak a száma, akik a 10 éves várakozási idő leteltével él-
nek a hozam adómentes kivételének lehetőségével.

2008. december 31-én az	 Önkéntes	 Pénztári	 Ágazat	 taglétszáma	
34	000	fő,	a	pénztártagság	vagyona	20	Mrd	Ft,	a	Magánpénztári	Ágazat	
taglétszáma	8400	fő,	a	pénztártagság	vagyona	9,3	Mrd	Ft.

A vagyonkezelés a Pénztár egyik alapvető tevékenysége, hiszen 
ennek révén lehet biztosítani a tagok befizetéseiből keletkezett vagyon 
értékének gyarapítását, amely feltétele az elvárt színvonalú nyugdíjszol-
gáltatás nyújtásának. A vagyonkezelési tevékenység magában foglalja a 
külső vagyonkihelyezést és a Pénztár saját vagyonkezelését is. A Vasutas 
Nyugdíjpénztár	 a	 tagok	 érdekeit	 és	 kockázatvállaló	 képességét	 figye-
lembe véve alakítja ki a Befektetési Politikát, amelynek alapelvei: a biz-
tonság, jövedelmezőség és a likviditás.

Vasutas Nyugdíjpénztár



Az elsődleges cél, hogy hosszú távon biztosítsuk a tagok befizeté-
seinek értékállóságát és értéknövekedését. A kiemelkedő befektetési te-
vékenységet	jelzi,	hogy	az	Önkéntes	Pénztári	Ágazat	elmúlt	tíz	évre	vo-
natkozó átlagos nettó hozamrátája 8,25%, amely 1,80%-kal haladta meg 
az	 azonos	 időszakban	mért	 inflációt.	 A	Magánpénztári	 Ágazat	 átlagos	
nettó hozamrátája 7,68% volt, amely 1,23%-kal haladta meg az erre az 
időszakra vonatkozó átlagos éves inflációt.

Sajnos a 2008-as év a világgazdasági válság jegyében telt el, amely-
nek hatását igazán a negyedik negyedévben érezhettük. A magyar pénz- 
és tőkepiac már az év elejétől folyamatosan reagált a gazdasági esemé-
nyekre, amelynek a következménye volt a tőzsdei részvények kisebb 
ingadozásoktól eltekinthető, folyamatos esése. A részvények esetében 
elszenvedett	veszteségek	kevésbé	érintették	a	Vasutas	Nyugdíjpénztárt,	
mert a tagok kockázatviselő képességét figyelembe vevő, átgondolt be-
fektetési politikának köszönhetően alacsony a részvények aránya.

A pénztártagok egyéni számláin megjelenő negyedéves hozamok 
elsősorban az értékpapírok negyedévvégi átértékeléséből, tehát az elő-
ző negyedévhez képest bekövetkezett piaci értékváltozásból adódnak, 
ezért a hozamvesztés átmeneti veszteségnek tekinthető, amely az egyes 
kamatozó értékpapírok lejáratakor korrigálódik. Ezért csak a kilépő tago-
kat éri veszteség, akik ténylegesen realizálják a negatív hozamot. 

Az év folyamán rendszeresen tájékoztattuk a pénztártagokat arról, 
hogy a nyugdíjpénztári befektetések hosszú távra történnek, amelynek 
természetes velejárója a befektetési időszak alatti ingadozás, a teljesít-
ményeket azonban hosszabb, mintegy 5–10 éves időszakot értékelve 
érdemes	a	pénztártagoknak	figyelembe	venni.	Felhívtuk	a	pénztártagok	
figyelmét arra, hogy a jelenlegi időszakban megfontolt döntést kell hoz-
niuk, mert ha megtakarításaikat fel kívánják használni, a veszteséget is el 
kell	viselni.	Ha	viszont	megtakarításaikat	 továbbra	 is	a	Nyugdíjpénztár-
ban hagyják és várakoznak, a kedvezőbb piaci helyzetben a befekteté-
sek piaci értéke növekedni fog. 

A Nyugdíjpénztár a negyedik negyedév befektetései során a nehéz 
piaci körülmények ellenére is egy szolid veszteséget ért el, és az Önkén-
tes	Pénztári	Ágazat	8,72%,	míg	a	Magánpénztári	Ágazat	7,94%	negatív	
hozammal zárta a 2008. évet.

A Nyugdíjpénztár a változó gazdasági körülmények között elsődle-
ges	szempontnak	a	biztonságot	tekinti,	ezért	mindkét	Ágazatban	ennek	
megfelelően alakította ki a befektetési politikáját 2009. évben. 
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Az egészségpénztárak gazdálkodása

Az egészségpénztárak tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási és 
felelősségi szabályokat és jogosultságokat Öpt., valamint a 252/2000. (XII. 
24.) kormányrendelet szabályozza. 

A pénztárak előírásoknak megfelelően a vagyoni, a pénzügyi és jö-
vedelmi helyzetükre ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében 
pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezetnek, és azt az üzleti év, illet-
ve a naptári negyedév végével lezárják. Az éves pénztári beszámolót és a 
negyedéves jelentést a kormányrendeletben meghatározott formában és 
tartalommal készítik el. A könyvvizsgáló által felülvizsgált éves pénztári be-
számolót a könyvvizsgálói záradékkal, vagy a záradék megadásának eluta-
sítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésőbb 
az	üzleti	évet	követő	május	31-éig	a	Felügyeletnek	megküldik,	június	30-áig	
a Pénzügyi Közlönyben, valamint saját internetes honlapján közzéteszik. 

bevételek – kiadások

A pénztárak munkáltatóktól és egyéni tagoktól érkező bevételeiket 
három különböző alap között osztják fel, az alapszabályukban meghatáro-
zott arányban. A három alap a tagok által igénybe vett szolgáltatások finan-
szírozására szolgáló Fedezeti Alap (egyéni egészségszámlák összessége), a 
működési költségeket fedező Működési Alap és fizetőképességet biztosító 
– a másik két alap általános tartalékaként – Likviditási Alap. 

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak bevétele 2008. évben 
47,7 milliárd forintot volt, negyedéves megoszlását az alábbi grafikon szem-
lélteti:
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A bevételek naptári éven belül eltérnek egymástól. Több év bevéte-
lének elemzése alapján figyelhető meg, hogy alakulásuk szezonálisan cik-
likus, naptári éven belül növekszik, a legmagasabb értéket mindig a negye-
dik negyedévek hozzák. 

A második negyedév bevételét – a tagok nyilatkozata alapján – az 
adóhatóság által utalt adókedvezmény összege emeli meg.

 
A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai 47,7 milliárd forintot bevé-

telének 90,74%-a fedezeti alap, 9,05%-a működési alap és 0,22%-a likviditá-
si alap bevétele volt 2008 évben. 

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai taglétszámának és bevé-
telének aránya pénztárcsoportonként:

Pénztárcsoportok Taglétszám 
megoszlása

bevétel  
megoszlása

Banki és/vagy biztosítói hátterű pénztárak 65,88% 57,51%

Munkáltatói, ágazati alapítású pénztárak 15,18% 23,43%

Független alapítású pénztárak 18,94% 19,06%

A független alapítású pénztárak létszámának és bevételének aránya 
közel azonos, míg a másik két csoportnál több mint 8%-os eltérés figyelhe-
tő meg. A munkáltatói, ágazati alapítású pénztárak létszámarányos bevé-
tele a legjobb, mivel a munkáltatók tagdíjtámogatása ennél a csoportnál a 
legmagasabb. 
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A pénztári bevételek forrása két nagy csoportra osztható, az elsődle-
ges valamint másodlagos bevételekre. 

Elsődleges bevételi források
•	 a	tagok	által	(rendszeresen)	fizetett	tagdíj	(egyéni	tagdíj)
•	 a	 munkáltatói	 hozzájárulás	 (a	 munkáltató	 által	 átvállalt	 rendszeres	

tagdíj)
•	 a	tagok	egyéb	befizetései	(eseti	befizetések)
•	 a	kapott	támogatások

Az egészségpénztári szektor elsődleges bevétele 2007-ben 35,1 mil-
liárd forint, 2008-ban pedig 48,5 milliárd forint. Több évet vizsgálva – első-
sorban a taglétszám növekedésével összefüggésben – a bevételek növeke-
dése folyamatosan növekvő. 

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak elsődleges bevétele 
2008 évben 41,9 milliárd forint volt, az egészségpénztári szektor elsődleges 
bevételének 86,36%-a. 

A 41,9 milliárd forint megoszlása bevételi források szerint:
•	 a	tagok	által	fizetett	tagdíj		 14,42%
•	 a	munkáltatói	tagdíj-hozzájárulás		 79,93%
•	 a	tagok	egyéb	befizetései		 	4,16%
•	 a	kapott	támogatások		 1,49%.

Több évet elemezve megállapítható, hogy a munkáltatói tagdíj-hoz-
zájárulás aránya az elsődleges bevételi források között stabilan 80% körüli 
értéken van, ennél csak a negyedik negyedévekben ér el kisebb értéket (az 
év végi magasabb egyéb tagi befizetések miatt). Éven belül a munkáltatói 
tagdíj-hozzájárulás	 nagysága	 folyamatosan	 növekvő,	 a	 Stabilitás	 Pénztár-
szövetség tagpénztárainál 2008 első negyedévben 6,9 milliárd forint, a má-
sodik negyedévben 8,3 milliárd forint, a harmadik negyedévben 8,5 milliárd 
forint és a negyedik negyedévben 9,7 milliárd forint volt. 

Az elsődleges bevételét forrásonkénti megoszlását az alábbi grafikon 
szemlélteti.
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Az egyéni tagdíjak, a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások és a tagok 
egyéb befizetései esetében is megfigyelhető a szezonális ciklikusság, ezek-
nél is rendszeresen a negyedik negyedév az erős, az első negyedévben pe-
dig rendszeresen visszaesés tapasztalható. 

Az egyéni tagdíjfizetéseknek az összes elsődleges befizetésen belüli 
aránya is folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 2008 első negyedévben 
1 milliárd forint, a második negyedévben 1,2 milliárd forint, a harmadik ne-
gyedévben 1,3 milliárd forint és a negyedik negyedévben 2,4 milliárd forint 
volt. 

Éven belül az elsődleges befizetéseken belül az egyéni befizetések 
(tagdíj- és egyéb befizetések) aránya első negyedévben 15,26%, második 
negyedévben 14,86%, harmadik negyedévben 15,35% és negyedik ne-
gyedévben 25,82%, ami azt mutatja, hogy a tagok is hajlandók saját maguk 
– családjuk költségvetése terhére is vállalni a tagdíjfizetést.

A támogatásoknál nem mutatható ki szabályszerűség.

Másodlagos bevételi források:

•	 a	 belépő	 tagok	 által	 hozott	 egyéni	 fedezet	 (100%-ban	 a	belépő	 tag	
számlájára kerül)

•	 a	tag	nyilatkozata	alapján	az	adóhatóság	által	utalt	összeg	(100%-ban	
az adókedvezményben részesülő tag számlájára kerül)

•	 az	immateriális	javak,	tárgyi	eszközök,	készletek	értékesítésének	bevé-
tele 
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•	 a	 kiegészítő	 vállalkozási	 tevékenységként	 végzett	 szolgáltatások	 el-
lenérték, valamint 

•	 a	pénzügyi	műveletek	bevétele

Ezek éves szinten az összes pénztári bevétel 10%-a körül mérhetők, a 
pénztáraknál bevételi forrásonként eltérők. A másodlagos bevétel 37%-a 
a tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által utalt összegből és 49%-a 
pedig a pénzügyi műveletek bevételéből származik, a többi mindösszesen 
14%. 

A működési célú bevételek aránya  
a bevételekhez viszonyítva

A tagdíj jellegű bevételeken (egyénileg fizetett tagdíj, munkáltatói 
hozzájárulás, egyéb tagdíjbefizetések) belül a működésre fordítandó há-
nyad az egészségpénztári szektorban 8 és 10% között mozog, arányuk ne-
gyedévenként eltérő.

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai működésére fordítandó 
hányada az elmúlt egy évben 1%-kal csökkent, 2008-ban az összes tagdíj-
bevétel 9%-a volt, nagyságát az alábbi grafikon szemlélteti 

A működésre fordítható bevétel éven belül a tagdíj jellegű bevételek-
kel arányosan változik, attól csak a működésre jutó támogatási összegek, 
valamint a kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevételek térí-
tik el. 
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A pénztári bevételek 10% körüli működési hányadát indokolja, hogy 
üzemtani szempontból az egészségpénztárak működtetése a legösszetet-
tebb feladat. Egyes pénztárak több száz, más pénztárak több ezer szolgál-
tatóval állnak – szerződéses – kapcsolatban. Ugyancsak jelentős ráfordítást 
igényel a számlák – különösen a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédesz-
köz számlák – egyenkénti feldolgozása (tekintettel a jogalap nélküli szolgál-
tatásokra is).

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai taglétszámának és műkö-
dési bevételének aránya pénztárcsoportonként:

Pénztárcsoportok Taglétszám 
megoszlása

Működési  
bevétel  

megoszlása
Banki és/vagy biztosítói hátterű pénztárak 65,88% 7,90%

Munkáltatói, ágazati alapítású pénztárak 15,18% 10,61%

Független alapítású pénztárak 18,94% 8,78%

A működési bevétel aránya a legalacsonyabb, tagok szempontjából a 
legkedvezőbb a banki és/vagy biztosítói hátterű pénztáraknál. Ezek a leg-
nagyobb taglétszámmal rendelkező pénztárak. 

A működési célú kiadások alakulása

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainál 2008-ban a működési 
kiadások 94,6%-a anyag jellegű és a személyi jellegű kiadások voltak. 

•	 Anyag	jellegű	kiadások	és	ezen	belül	az	igénybevett	szolgáltatá-
sok

A működési kiadások meghatározó hányadát (közel 64%-át) az anyag 
jellegű kiadások teszik ki. Az anyag jellegű kiadások döntő részét az igény-
be vett szolgáltatások – az összes működési kiadások kb. 55–56%-át – teszik 
ki. Ezen a címen történik a pénztár nyilvántartási feladatait ellátó szervezet 
díjazása.

•	 A	személyi	kiadások	aránya	az	összes	működési	kiadáson	belül

A személyi jellegű kiadások (alkalmazottak bére, tisztségviselők, ta-
nácsadók tiszteletdíja, azok járulékai stb.) aránya a működési kiadások kö-
zött több évet vizsgálva egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. Ez le-
het a takarékosabb gazdálkodás következménye, de okozhatja a pénztári 
területen szerepet vállalók rutinosabbá válása, illetve jelezheti azt is, hogy 
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a pénztárak növekvő mértékben vesznek igénybe szolgáltatót a saját alkal-
mazottak	foglalkoztatása	helyett.	A	Stabilitás	Pénztárszövetség	tagpénztá-
rainál a személyi jellegű kiadások aránya 2008-ban 31% volt. 

A folyó működési bevétel és a folyó működési 
kiadás alakulása

A pénztárak a kiélezett piaci versenyre tekintettel, a tagdíjak műkö-
dési célra jutó hányadát úgy tervezik meg, hogy az fedezze a folyó műkö-
dési kiadásaikat. Többségük nyilvántartási feladataikat erre szakosodott 
szolgáltatóval végeztetik el, a (működési célú) tagdíjbevételek előre meg-
határozott hányadáért.

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak folyó működési bevé-
tele és folyó működési kiadása – tőkekiadás nélkül – azt mutatja, hogy azok 
gyakorlatilag megegyezőek. A grafikon csak a folyó be- és kifizetéseket tar-
talmazza, a működési tartalékban felhalmozódott állományt nem, amely vi-
szont egyfajta pufferként szolgál a folyó pénzmozgások mögött. 

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai – befektetési és likviditási 
jelentés szerint – 2008 negyedik negyedév zárónapján 1,7 milliárd forint 
működési tartalékkal rendelkeztek, ennek 50,19%-a a banki és/vagy biztosí-
tói hátterű pénztáraké, 40,21%-a a munkáltatói, ágazati alapítású pénztára-
ké és 9,6%-a a független alapítású pénztáraké. 

0

2007. IV. negyedév 2008. I. negyedév 2008. II. negyedév 2008. III. negyedév 2008. IV. negyedév

400 000

800 000

1 000 000

1 400 000

1 200 000

600 000

200 000

A folyó működési bevétel és a folyó működési kiadás alakulása (ezer forintban)



331

Vagyon

A szektor által kezelt vagyon 2008 végén meghaladta a 49 milliárd fo-
rintot	volt,	ennek	89,61%-át,	több	mint	44	milliárd	forintot	a	Stabilitás	Pénz-
társzövetség tagpénztárai kezelték. 

A vagyon a szektorban három alap között 95,40% – 3,85% – 0,75% 
arányban	oszlott	meg,	a	Stabilitás	Pénztárszövetség	tagpénztárainál	pedig	
95,42% – 3,80% – 0,78% arányban.

Vagyonkezelés

Az egészségpénztárak vagyonkezelési szabályait, a befektetések biz-
tonsági szabályaival együtt az Öpt., valamint a 268/1997. (XII. 22.) kormány-
rendelet határozza meg, amely szerint a pénztáraknak a befektetési üzlet-
menet tárgyévre vonatkozó elgondolásait és céljait éves pénzügyi tervében 
kell rögzíteni, a befektetési üzletmenet eredményéről szóló tájékoztatót az 
éves beszámoló részeként a közgyűlés elé kell terjeszteni.

A pénztárak törvényben foglalt feltételek mellett befektetési üzletme-
netüket részlegesen vagy teljes egészében kihelyezhetik olyan társasághoz, 
amely	 a	 Felügyelettől	 önkéntes	 kölcsönös	biztosító	pénztár	 részére	 törté-
nő vagyonkezelésre engedélyt kapott. A pénztárak jogszabályban foglalt 
feltételek esetén a letétkezelési feladatok ellátásával a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti 
letétkezelés kollektív befektetések részére szolgáltatás nyújtására feljogosí-
tott hitelintézetet kötelesek megbízni.

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai a pénzügyi eszközeiket a 
jogszabályi rendelkezések keretei között fekteti be, biztosítva

•	 a	pénztárak	folyamatos	fizetőképességének	fenntartását
•	 a	befektetések	összhangját	a	pénztárak	rövid	lejáratú	és	hosszú	távú	

kötelezettségeivel
•	 kockázat-hozam	optimális	viszonyát.

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak portfólió összetétele 
2008 év zárónapján:

•	 Bankszámlák	és	készpénz	összesen	 32,68%
•	 Értékpapírok	összesen	 66,26%
•	 Ingatlan	 1,02%
•	 Egyéb,	tőzsdén	vagy	más	szabályozott	piacon	jegyzett	 

értékpapír  0,04%
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Az értékpapírok összetétele
•	 Magyar	állampapír	 94,64%
•	 Részvények	 	5,30%
•	 Jelzáloglevél	 0,06%

Az egészségpénztárak tagsága 

A hazai egészségpénztárak tagsága 2008. január 1-jén több mint 733 
ezer,	2008.	december	31-én	pedig	több	mint	842	ezer	fő	volt,	melyből	a	Sta-
bilitás Pénztárszövetség több mint 712 ezres taglétszáma csaknem 85%-os 
részesedést tesz ki. 

Az Egészségpénztári szektor és	 a	 Stabilitás	 Pénztárszövetség	 egész-
ségpénztárainak taglétszámalakulását a 2008. évben az alábbi diagram mu-
tatja.

Forrás: PSZÁF idősorok és a Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatá-
sa alapján

A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak taglétszám alakulását 
csoportonként is elemeztük. Ennek alapján nem csak az látható egyértel-
műen, hogy a banki/biztosítói hátterű egészségpénztárak rendelkeznek a 
legmagasabb taglétszámmal, de az is, hogy ennek a csoportnak a taglét-
száma mutatta a legdinamikusabb növekedést a 2008. év folyamán. 
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Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

A pénztárakba belépők, illetve azokat „elhagyók” alakulását mutatják 
negyedéves bontásban az alábbi diagramok. Egyértelműen látható, hogy 
mind	az	egészségpénztári	 teljes	 szektorban,	mind	a	Stabilitás	Pénztárszö-
vetség tagpénztárai tekintetében az első negyedévben gyarapodott a leg-
nagyobb mértékben új belépőkkel a taglétszám. 
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Az egészségpénztári tagsági jogviszony három módon szűnhet meg:
•	 a	pénztártag	kilépésével,
•	 a	pénztártag	más	pénztárba	való	átlépésével,
•	 a	pénztártag	elhalálozásával.

Mivel a más pénztárba való átlépés nem csökkenti a szektor taglétszá-
mát, az elemzés során csak a kilépők, illetve elhalálozottak létszámát vettük 
figyelembe. A diagramok jól mutatják, hogy a második, illetve negyedik 
negyedévben magasabban alakult a pénztárakat „elhagyók” taglétszáma, 
amely magyarázható talán azzal az eljárással, amit a pénztárak követnek a 
tagdíjat nem fizető pénztártagok vonatkozásában. Az Öpt. ugyan konkrétan 
nem szabályozza, mi a követendő abban az esetben, ha a pénztártag nem 
fizeti meg az egészségpénztári minimális tagdíjat, erről az Alapszabálynak 
kell rendelkeznie. Jellemző eljárás a Pénztárak körében, hogy évente két-
szer szólítják fel a pénztártagokat elmaradt tagdíjaik befizetésére, aminek 
hatására ilyenkor megnőhet azon pénztártagok száma, akik nem vállalják 
ezt, helyette inkább kilépnek az egészségpénztárból. 

Forrás: PSZÁF idősorok és a Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatá-
sa alapján
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Forrás: PSZÁF idősorok és a Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatá-
sa alapján

bár mint az fentebb említettük, a banki/biztosítói hátterű pénztárak 
taglétszáma még mindig dinamikusan emelkedik, az új belépők száma az 
év folyamán negyedévről negyedévre csökkent, míg a kilépők száma nőtt. 

Az ágazati/munkahelyi pénztárak tekintetében ugyanez a tendencia 
mutatkozik, ez viszont oly mértékben, hogy az utolsó negyedévben a kilé-
pők létszáma csaknem elérte a belépőkét. 

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján
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Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

A szolgáltatók és szolgáltatások bemutatása
A negyedéves jelentésből rendelkezésre álló adatok alapján elsősor-

ban az egészségpénztári kiadás szerkezetét tudtuk elemezni. A szolgálta-
tások egyéb szempontok szerinti vizsgálatát olyan hasznos információk 
hiánya nem tette lehetővé, mint például a pénztári szolgáltatók száma, az 
általuk nyújtott szolgáltatások tartalma, minősége, azok területi megoszlá-
sa	stb.	Az	Egészségbiztosítási	Felügyelet	végzett	ilyen	jellegű	elemzéseket,	
mivel azonban nincs olyan egységes szabályozás, mely arra vonatkozna, 
hogy az ilyen jellegű adatokat milyen módon és formában kellene a pénz-
táraknak nyilvántartani, teljes körű elemzést erre a területre vonatkozóan 
igen nehéz készíteni. 

A 2008. év folyamán az egészségpénztárak által finanszírozható szol-
gáltatások körét az alábbi táblázat mutatja be.

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (adómentes)
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közfürdő által nyújtott gyógykezelés

vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása

vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárá-
nak, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása
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gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támo-
gatása

kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén

hátramaradottak segélyezése halál esetén

vizitdíj

kórházi ápolási díj (napidíj)

gyógyüdülés, egészségügyi üdülés

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások (szja-köteles)

természetgyógyászati szolgáltatások

rekreációs üdülés

sporteszközök vásárlásának támogatása

életmódjavítást elősegítő kúrák

gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó 
támogatása

Az „egészségügyi szolgáltatások” csoportját az Egészségbiztosítási 
Felügyelet	elemzésében	a	következő	jellemző	főbb	csoportokra	bontotta:	

•	 fogászat	
•	 járóbeteg-szakellátás	(nőgyógyász,	bőrgyógyász	stb.)	
•	 szűrővizsgálatok,	egészségterv	készítése	
•	 fekvőbeteg-gyógyintézeti	ellátás	(beleértve	az	egynapos	sebészeti	el-

látást és a kórházi hotelszolgáltatást is) 
•	 betegszállítás

A PSZÁF által közzétett adatok alapján a 2008. évben összesen csak-
nem 40 milliárd forint összegben vettek igénybe egészségpénztári szolgál-
tatást	 az	 arra	 jogosultak,	 ebből	 a	 Stabilitás	 Pénztárszövetség	 tagpénztá-
rai több mint 34 milliárd forintot fizettek ki szolgáltatásokra. Az önkéntes 
egészségpénztári szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabály szerint nemcsak 
a pénztár tagjai, de azok közeli hozzátartozói is igénybe vehetik. 

Az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételének összege a 
szektor fennállása óta a következők szerint alakult:
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Forrás: PSZÁF idősorok alapján

A szolgáltatások igénybevétele egyértelműen emelkedő tendenciát 
mutat, a 2007. évhez képest 2008-ban 17%-kal többet fizettek ki az egész-
ségpénztárak az egyéni számlákról a szolgáltatások igénybevételére.

Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az adott évben a szolgáltatások 
igénybevétele hány%át tette ki az egészségpénztári befizetéseknek, illetve 
a fedezeti alap állományának. A befizetések tekintetében az összes tagdíj 
jellegű befizetést (tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, támogatás) vettük fi-
gyelembe, a fedezeti alap tekintetében pedig az év végén a pénztárak által 
kimutatott fedezeti alap összességét, amely megegyezik az egyéni számlák 
egyenlegeinek összegével. Mivel az adatokban időbeli eltolódás lehet, a 
pénztárak pénzforgalmi szemléletű nyilvántartása miatt, nem lehet pontos 
következtetéseket levonni. Az azonban egyértelműen látszik, hogy az évek 
során a szolgáltatások igénybevétele kisebb ingadozásokkal mind a befi-
zetések, mind a fedezeti alap arányában emelkedő tendenciát mutatnak. 
Ennek magyarázata alapvetően a pénztárak működési jellegéből fakad. 
A cél nem a hosszú távú megtakarítás, mint a nyugdíjpénztárak esetében. 
Az egészségpénztárak alapvetően arra hivatottak, hogy a tagjai vagy azok 
munkáltatói részéről az egészségük finanszírozása érdekében célirányosan 
befizetett összegeket, minél magasabb színvonalú egészségpénztári szol-
gáltatásokra fordítsák. Ezért, bár az egészségpénztári vagyon emelkedő 
tendenciát mutat, korántsem olyan mértékűt, mint a nyugdíjpénztárak ese-
tében. 
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Forrás: PSZÁF idősorok alapján

A 2007. évben jogszabálymódosítás következtében az igénybe ve-
hető szolgáltatások struktúrája jelentősen megváltozott. Az addig egész-
ségpénztáron keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat 2007. július 1-jei 
hatállyal két fő csoportra bontották: a kiegészítő egészségbiztosítási szol-
gáltatások továbbra is kifizethetők az egészségpénztáron keresztül adó-
mentesen, az életmódjavító szolgáltatások körébe került elemek kifizetését 
azonban	 adófizetés	 terheli.	 Fentiekből	 következően	 egyértelmű,	 hogy	 a	
pénztártagok túlnyomórészt kiegészítő egészségpénztári szolgáltatásokat 
vesznek igénybe. Ezt mutatja a következő ábra, mely szerint az egészség-
pénztári szolgáltatásoknak csupán 3%-a életmódjavító egészségpénztári 
szolgáltatás.

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján
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Az alábbiakban következő diagramok a kiegészítő egészségbiztosítá-
si szolgáltatások összetételét mutatják az igénybevétel összegei, illetve az 
igénybevétel esetszámai alapján. Egyértelműen látható, hogy az évek során 
alapvetően nem változtak az egészségpénztári tagok „fogyasztási” szokásai, 
melyet a fentiekben említett jogszabály módosítás csak még jobban elmé-
lyített. Így 2008-ban az adómentesen igénybe vehető szolgáltatásokból 
csaknem 50%-ot gyógyszerre, több mint 26%-ot gyógyászati segédeszköz-
re	fordítottak	a	pénztártagok.	Számottevőnek	mondható	még	az	egészség-
ügyi szolgáltatások igénybevétele a megközelítően 17%-ával.

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

A szolgáltatások esetszáma alapján még inkább eltolódik az arány 
a gyógyszerek irányába, több mint 77%-a az összes kifizetett kiegészítő 
egészségbiztosítási szolgáltatásnak gyógyszer, és több mint 10%-a gyógyá-
szati segédeszköz.

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások összetétele igénybe vett összegek alapján
(2008. év)

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások összetétele igénybe vett összegek alapján
(2008. év)
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Az alábbi diagramok ugyanilyen szempontok alapján mutatják be az 
életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások igénybevételeinek összeté-
telét. A vásárolt termékek közül mind összeg alapján, mind esetszám alap-
ján egyértelműen a sporteszköz vezet. 

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra a 2008. évben 
összesen	1,2	milliárd	 forintot	költöttek	a	szektor	pénztártagjai,	a	Stabilitás	
Pénztárszövetség tagpénztárának tagjai pedig 1 milliárd forintot.

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Az alábbi ábra az egy igénybevételre eső szolgáltatások összege alap-
ján mutatja a szolgáltatások sorrendjét. Eddigi ábrákkal egybevetve egyér-
telműen látható, hogy azon szolgáltatások, melyeket a legtöbbször vesznek 
igénybe a pénztártagok, sokkal alacsonyabb összegű tételekből tevődnek 
össze (pl. gyógyszer), mint azok a szolgáltatások, melyekre jóval kevesebb 
alkalommal történik kifizetés (pl. gyógyüdülés, haláleseti kifizetés). A maga-
sabb tételszám egyértelműen magasabb adminisztrációs terheket is jelent 
a pénztárak számára.

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások összetétele igénybe vett összegek alapján
(2008. év)

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások összetétele szolgáltatások esetszáma 
alapján (2008. év)
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Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Megvizsgáltuk néhány jellemző szolgáltatás igénybevételének ala-
kulását negyedéves bontásban. A gyógyüdülés igénybevétele egyértelmű 
szezonalitást mutat, mivel 2008 harmadik negyedévében volt kimagasló 
a kifizetés, amely nyilvánvalóan a nyári szezon gyógyüdüléseiről kiállított 
számlák kiegyenlítéséből fakad. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszkö-
zök igénybevétele a harmadik és a negyedik negyedévben emelkedett szá-
mottevően. A sportszolgáltatások igénybevétele egyenletes képet mutat, 
mivel ezen belül elsősorban sportbérleteket vesznek igénybe az arra jogo-
sultak.	Határozott	szezonalitás	figyelhető	meg	a	sporteszközök	vásárlásánál,	
a második és a harmadik negyedévben emelkedett az erre kifizetett összeg, 
a negyedik negyedévre pedig az első negyedévihez képest is jelentősen 
csökkent. A rekreációs üdülések igénybevétele csökkenő tendenciát mutat, 
melyből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, de valószínű, 
hogy amellett, hogy a szolgáltatások után adófizetési kötelezettsége kelet-
kezik, okozza ezt a gazdaságban év végére kialakult válság is. 
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Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján

Az utolsó, szolgáltatásokat elemző diagram az egy főre jutó szolgálta-
tások igénybevételét mutatja a pénztárak csoportonkénti bontásában, ahol 
a 2008-ban igénybe vett összes szolgáltatást osztottuk az éves átlagos taglét-
számmal.	Nyilvánvalóan	nem	lehet	pontos	a	számítás,	mivel	a	szolgáltatásokat	
a pénztártagokon kívül azok hozzátartozói is igénybe vehetik, akik számáról 
azonban semmilyen adatszolgáltatás nem ad információt. Ettől függetlenül jól 
látható, hogy az ágazati/munkahelyi pénztáraknál jóval magasabb az egy főre 
jutó szolgáltatáskifizetés, mint a banki/biztosítói hátterű pénztárak esetében. 

Forrás: A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak adatszolgáltatása alapján
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Eddigiek bemutatásából az látható, hogy az egészségpénztáron ke-
resztül elsősorban gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, egészség-
ügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe a pénztártagok, és csak igen csekély 
összegeket költenek az egészségük védelmére. Elmondható, hogy az állami 
szabályozás sem ösztönzi igazán a tagokat arra, hogy ezen változtassanak, 
hiszen pont az ilyen jellegű szolgáltatásokat adóztatta meg (pl. rekreáci-
ós üdülés, sporteszköz). Az igaz ugyan, hogy a prevenciós szolgáltatások 
igénybevétele esetén a pénztártagok 10%-os szja-kedvezményt vehetnek 
igénybe; arra vonatkozóan azonban nincs információnk, hogy ez mennyi-
re ösztönzi a pénztártagokat a prevenciós szolgáltatások igénybevételére, 
tekintettel arra, hogy prevenciós szolgáltatásokra vonatkozóan nincs adat-
szolgáltatási	kötelezettsége	az	egészségpénztáraknak.	A	Stabilitás	Pénztár-
szövetség azonban kidolgozott egy olyan adatszolgáltatást, mely a 2009. 
évre vonatkozóan már tartalmazni fogja a tagpénztárak által nyújtott szűrés 
szolgáltatások igénybevételét. 

Az egészségpénztári szolgáltatások 
finanszírozása

A pénztártag, illetve közeli hozzátartozói számára a pénztári szolgál-
tatásokat a fedezeti tartalékra jutó pénztári bevételekből kizárólag a tag 
javára egyéni egészségszámláján jóváírt összegek erejéig finanszírozzák 
a pénztárak. A pénztári szolgáltatások ellenértékét számla vagy bizonylat 
alapján térítik meg a pénztártagnak, vagy az egészségpénztári szolgáltató-
nak szabályzataikban rögzítettek figyelembevételével.

A számla, elektronikus dokumentum és bizonylat alaki és tartalmi kö-
vetelményeit, típusait, az elszámolásra vonatkozó egyéb szabályait jogsza-
bályok és pénztári szabályzatok határozzák meg.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet elemzése szerint egészségkártya 
használatát 36 pénztár közül 18 teszi lehetővé, mely 50%-os arányt jelent, 
ezek jellemzően a legnagyobb, leghosszabb ideje működő pénztárak. Az 
egészségkártyákon megjelenő forgalom igen nagymértékű, ami azt is mu-
tatja, hogy a fogyasztók körében rendkívül népszerű ez a lehetőség. A 2007. 
évben az egészségpénztárak 34 milliárd forint értékű kifizetéseinek kéthar-
mada, 21,1 milliárd forint történt egészségkártyán keresztül, az átlagos kár-
tyás fizetés nagysága pedig 5900 forintot tett ki. Az egyes önkéntes egész-
ségpénztárakkal szerződött szolgáltatók átlagosan 35,1%-ánál biztosított a 
POS-autorizáció,	és	22,2%-uknál	a	telefonos	autorizáció.	

Az egészségpénztárak és a gyógyszertárak közötti számlaforgalom 
növekedése az utóbbi években egyre nagyobb terhelést okoz az érintettek-
nek a számlák jogszabályoknak megfelelő elszámolásában. Ezért az Egész-
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ségpénztárak	Országos	Szövetsége	 (ma	már	 teljes	 tagságával	csatlakozott	
a	Stabilitás	Pénztárszövetséghez)	és	a	Stabilitás	Pénztárszövetség,	valamint	
tagszervezeteik	 (OTP,	 AXA,	 MKB,	 Honvéd	 és	 a	 Vitamin	 Egészségpénztár)	
több éve, folyamatosan komoly erőfeszítéseket tettek az elszámolások egy-
ségesítése és elektronikus úton történő megvalósítása érdekében.

Az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft. (továbbiakban:	E2K	Kft.)	
kialakított egy olyan informatikai megoldást, amely az általános forgal-
mi adóról szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint az elektronikus számlával 
kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII.29.) PM rendelet 
szerinti elektronikus számla EDI (Electronic Data Interchange, azaz Elektro-
nikus Adatcsere Rendszer) változatán (továbbiakban: EDI-rendszer) alapul, 
támaszkodik az egészségpénztárak által kiadott egészségénztári kártyák 
használatára, és képes együttműködni a gyógyszertárakban elterjedt infor-
matikai rendszerekkel.

Az elektronikus számlázás segítségével, az egészségpénztári kártyá-
val történő fizetés esetén nem papíralapú számla készül, hanem egyfelől 
egy „nem adóügyi bizonylat”, amelyet a pénztártag kap kézhez, másfelől a 
számlaadatok	elektronikusan,	on-line	úton	jutnak	el	az	E2K	Kft.-hez.	A	POS	
terminál nyugtáját (slipjét) továbbra is alá kell írni a pénztártagnak, amelyet 
a gyógyszertár megőriz, azaz ugyanolyan folyamat alapján működik a rend-
szer, mint az eddigi egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén.

Az új számlázási rendszerben a pénztártag által megvásárolt termék 
elszámolásához szükséges adatok napi rendszerességgel, elektronikusan 
jutnak	el	 az	 E2K	Kft.-hez,	 a	gyógyszertárnak	havonta	 csak	egyetlen	papír-
alapú dokumentumot, az úgynevezett „EDI összesítő jelentést” kell elkészí-
tenie,	 és	megküldenie	 az	 E2K	Kft.	 részére,	 amely	 a	 gyógyszertárakból	 be-
érkezett elektronikus számlákat egészségpénztáranként csoportosítja, és 
elektronikusan továbbküldi az érintett egészségpénztárnak a hozzátörténő 
beérkezést követő munkanapon, ezáltal nemcsak csökken a gyógyszertá-
rakat sújtó adminisztrációs teher (nem kell időszakonként, pénztáranként 
szétválogatva postázni a papíralapú számlákat, megszűnik a számlák „elkal-
lódásának” veszélye), de a számla kiegyenlítése is felgyorsul: öt munkana-
pon belül megtörténik a kifizetés. 

Az EDI-rendszer folyamatába beépített, úgynevezett cikktörzsrendszer 
gondoskodik arról, hogy a gyógyszertárak – egészségpénztári kártyával tör-
ténő tranzakció keretében – mindig a hatályos rendelkezések szerint adó-
mentesen vásárolható termékeket értékesítsék a pénztártagoknak. A cikk-
törzsrendszer lényege, hogy az kizárólag az adómentesen megvásárolható 
termékek körét tartalmazza, így az EDI-rendszerben teljesített tranzakció 
azonnal ellenőrzötté válik, nincs szükség további kontrollra.
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Az érintett pénztáraknál az új számlázási rendszer 2008 másik negyed-
évében elindult, 2009 első negyedév végére a számlaforgalom 30%-a ezen 
a rendszeren keresztül érkezik. 

összegzés

Az elemzés az önkéntes egészségpénztári szektor működését mutat-
ta be, elsősorban a 2008. év adatainak és eseményeinek figyelembevételé-
vel.	A	 jelentés	elkészítése	során	egyrészt	a	PSZÁF	által	közzétett	adatokra,	
másrészt	a	Stabilitás	Pénztárszövetség	egészség	tagpénztárai	által	szolgál-
tatott adatokra támaszkodtunk. A teljesség érdekében szükségesnek tart-
juk	megemlíteni,	hogy	ezek	az	 információk	a	PSZÁF	 felé	benyújtandó	ne-
gyedéves jelentésekből származnak. Tekintve, hogy az elemzés készítésekor 
lezárt éves beszámolók még nem álltak rendelkezésre a 2008 év vonatkozá-
sában, kisebb eltérések előfordulhatnak a végleges adatokhoz képest. Ezek 
azonban semmiképpen sem lehetnek olyan mértékűek, melyek nagyban 
befolyásolnák az elemzés összességét.

A jogszabályi környezet a 2008. évben az előző éviekhez képest jelen-
tősen nem változott:

•	 A	minimálbér	a	korábbi	65	500	Ft/hó-ról	69	000	Ft/hó-ra	emelkedett.	
Az adómentesen fizethető munkáltatói hozzájárulás összege havonta 
maximum a mindenkori minimálbér 30%-a. A munkáltatói hozzájáru-
lás jogszabály szerint azon béren kívüli juttatások körébe tartozik im-
már 2006 óta, melyből a munkáltató éves viszonylatban adómentesen 
maximum	400	000	Ft-ot	nyújthat	egy	munkavállalója	részére.

•	 Az	 egészségpénztáron	 keresztül	 igénybe	vehető	 szolgáltatások	 köre	
jelentősen nem változott. 

•	 Az	 adókedvezményt	 a	 pénztártag	 továbbra	 sem	 igényelheti	 visz-
sza közvetlenül, csak arról rendelkezhet, hogy az adójából ezen részt 
egészség- vagy nyugdíjpénztári egyéni számlájára utalja vissza az 
adóhatóság.

Mindezek ellenére az egészségpénztári piac egy év alatt jelentősen nö-
vekedett.	A	PSZÁF	adatai	alapján	2008.	december	31-én	az	egészségpénz-
tári tagok összlétszáma meghaladta a 842 ezer főt, az összvagyon pedig 
meghaladta	a	49,4	Mrd	Ft-ot.	Ez	a	2007.	év	végihez	képest	14,8%-os	növe-
kedést jelent taglétszám, és 12,2%-os növekedést a vagyon tekintetében. 
A szféra növekedését nyilvánvalóan több tényező okozta:

•	 az	Egészségpénztárak	rendszere	egyre	ismertebbé	válik,
•	 az	öngondoskodás	egyre	inkább	teret	nyer	az	emberek	gondolkodá-

sában,
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•	 az	adókedvezmények	ösztönzik	az	egyéni	befizetést,
•	 a	munkáltatók	 körében	egyre	népszerűbb	 juttatási	 formának	 számít	

az egészségpénztári hozzájárulás,

A 2008. év második felében a Magyarországon is elmélyülő gazdasá-
gi válság hatása várhatóan a 2009. év folyamán érezhető majd igazán az 
egészségpénztári szektorban, mely a következőkben mutatkozhat meg:

•	 egyre	több	kilépő,	szüneteltető,	tagdíjat	nem	fizető	pénztártag
•	 csökkenő	vagy	megszűnő	munkáltatói	hozzájárulások
•	 kiürülő	egészségpénztári	egyéni	számlák
•	 csökkenő	egészségpénztári	vagyon

TÁJÉKoZTATó
AZ oRSZÁGGyűlÉS 
EGÉSZSÉGüGyI bIZoTTSÁGA 
RÉSZÉRE
AZ öNKÉNTES 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKRól

Lehoczky László 
MKB	Nyugdíjpénztár,	ügyvezető	igazgató

I. 
Az önkéntes egészségpénztárakról általában

A Parlament 1993. december 6-án fogadta el az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárakról szóló XCVI. törvényt (továbbiakban Öpt.), az alábbi 
felvezetéssel, mely célkitűzéseket a pénztárak a mai napig képviselnek:

„A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális 
biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a rendszerszerűség 
a kiszámíthatóság és az önkéntesség elve alapján a szociális piacgazdaság ki-
építéséhez nélkülözhetetlen. Az ezt szolgáló önkéntes kölcsönös biztosító pénz-
tárak új, intézményes formát adnak az öngondoskodásnak, s a tartósan befek-
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tethető források bővítésével elősegítik a hazai tőkepiac fejlődését. Az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárak meghonosítása Magyarországon a társadalom-
biztosítás reformjának szerves része.”

Az öpt. az önkéntes pénztárak három fajtáját, a nyugdíj, az önsegé-
lyező és az egészségpénztár típusát határozta meg. A nyugdíjpénztár tar-
tós megtakarításra, a nyugdíj kiegészítésére szolgáló forma, az önsegélyező 
szociális és egészségügyi finanszírozást nyújt, az egészségpénztár a tár-
sadalombiztosítás egészségügyi ellátásait támogatja, valamint betegség 
megelőző, egészségmegtartó lakossági kiadásokra nyújt fedezetet. 

Az önkéntes egészségpénztár (ep) tehát a rendszerváltozás egyik 
korai, igazi újdonságot hozó intézménye azáltal, hogy egészségügyi, 
egészségvédelmi célokra gyűjti a befizetéseket. Az ep-be önként lép-
hetnek	be	magánszemélyek,	akik	egyben	a	pénztár	tulajdonosai.	Közgyű-
lésen, küldöttközgyűlésen ők dönthetnek a minden tagot érintő legfon-
tosabb kérdésekről, az alapszabály, szolgáltatási szabályzat, pénzügyi terv 
tekintetében. 

befizetés történhet a tag adózott jövedelméből, de ezt átvállalhatja 
részben vagy egészben a munkáltatója, valamint adható adomány jellegű 
támogatás is. Mindhárom típusú befizetés (az idők során igen csak változó 
mértékű) jelentős adókedvezményt élvez. Jelenleg a munkáltatói hozzá-
járulás	a	cégnél	dolgozónként	évente	257	400	Ft-ig	adó	és	járulékmentes,	
a magánszemély befizetéséből (alapesetben) 30%, de évi maximum 100 
ezer	Ft	 szja	 igényelhető	vissza	a	pénztárba	 (azaz	333	333	Ft	 a	 kedvezmé-
nyes egyéni befizetés felső összege). Az átlagos befizetések a limitek mérté-
két nem érik el: a befizetőkre számítva a munkáltatói hozzájárulás 100 ezer 
Ft/fő/év,	az	egyéni	befizetés	70	ezer	Ft/fő/év.	

A befizetések 85%–95%-a (illetve a hozam, az szja-kedvezmény [adó-
jóváírás] 100%-a) a tag egyéni számlájára kerül, a jogszabályok által enge-
dett egészségügyi célokra saját igénye és döntése szerint használhatja fel. 
(A különbözet pénztáranként változó mértékben, döntésük szerint a műkö-
dési és a likviditási alapot illeti.) Az Öpt. szerint a tag pénztári egyéni számla 
összegére	harmadik	személy	nem	tarthat	igényt.	Készpénzfelvétel	nincs,	ki-
lépéskor a hozam kivételével a maradékot le kell adózni, ill. eho-zni (–47%). 
A pénzkeret nemcsak a tag részére, hanem közvetlen hozzátartozói részére 
is felhasználható (családi jelleg). A tag pénze szabályozott vagyongazdál-
kodás keretében hozamot termel, nem vonható el tőle, szja- és kamatadó-
mentes. 

lényeges kérdés, hogy a megtakarítás mire és hogyan használható? 
Valamennyi orvosi, egészségügyi szolgáltatásra, gyógyszerre, gyógyászati 
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segédeszközre, amit a tb nem, vagy csak részben finanszíroz, de tágabb ér-
telmű egészségvédelmi kiadásokra is, mint pl. egészségügyi üdülés, sport-
eszközvásárlás, sportolás, kúrák, gyógyhatású termékek. Az adókedvezmé-
nyekre tekintettel az elszámolást számos, túlságosan gyakran változó admi-
nisztratív feltétel teljesítéséhez köti az Öpt. (szerződéskötés a szolgáltató-
val, értékhatár, orvosi javaslat stb.) Elszámolás kizárólag számla ellenében 
és az előírt feltételek ellenőrzésével, azok hiánytalan meglétével történhet. 
A jogalap nélküli (azaz el nem számolható) szolgáltatást szja és eho terheli 
(47%), egyes ún. életmódjavító szolgáltatást pedig „csak” szja. 

összefoglalva, nagy leegyszerűsítéssel: a szigorúan ellenőrzött, csak 
számlával dolgozó egészségpénztáron keresztül a munkáltató korlátozott 
összegben, de „olcsón” (adómentesen) adhat a dolgozójának kizárólag 
egészségügyi célra fordítható jövedelmet, az egyén a saját befizetését cca. 
25%-kal megnövelten költheti el a család részére, jókora „macerát” is vállal-
va ezzel.

II.
Az egészségpénztárak főbb jellemző adatai

Ma az egészségügy finanszírozásának három intézményesített formája 
működik:

a) a „kötelező” társadalombiztosítási rendszer (a továbbiakban: tb), 
amely	rendszerben	1000	milliárd	Ft	kerül	felhasználásra,	10	millió	ál-
lampolgár ellátására,

b) az üzleti biztosítók kockázatalapú betegségbiztosítása keretében 
2006.	 évben	 közel	 100	 ezer	 biztosításra	 6	milliárd	 Ft	 díjbevételt	 és	
2	milliárd	Ft	kárráfordítást	számoltak	el,

c) az egészségpénztárak 2008. év végi taglétszáma meghaladta a 842 
ezer főt, s a családi felhasználásra tekintettel így mintegy 2–2,5 millió 
személy érintett közvetlenül, az egészségpénztárakba 2008. évben 
közel	48,5	milliárd	Ft	befizetésre	került	sor,	s	ebből	39,9	milliárd	Ft	ke-
rült felhasználásra.

	 (A	 lakossági	egészségügyi	kiadásokat	KSH	statisztikai	számításokra	hi-
vatkozással	cca.	évi	300–350	milliárd	Ft-ra	lehet	becsülni.)

Az egészségpénztárak szerepét célszerű másként is mérlegelni. A tb 
100 ezer Ft/állampolgár éves átlagos egészségügyi kiadásait a pénztári 
tagok átlagosan 51 ezer Ft-tal egészítették ki a pénztárukból. E megkö-
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zelítés szerint az egészségpénztári tagok az átlagos lakossági egészségügyi 
terheik kb. felét finanszírozzák pénztáron keresztül. A lakosság 1/5-ének 
életében tehát jelentős szerepet játszó, társadalmilag és gazdaságilag is el-
várt célt szolgáló rendszer az egészségpénztár. 

Az egészségpénztárak szolgáltatásain keresztül a gyógyítás mellett 
a prevenció gondolatának elterjedését is nagyban támogatják, hiszen szá-
mos preventív szolgáltatás is igénybe vehető egészségpénztári tagként. 
Ezek a tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon csökkenjen 
a betegek száma, és így a gyógyellátást igénybe vevők száma, ami pedig az 
államháztartási kiadásokra is kedvezően hat. 

Az egészségpénztári tagok pénztári vagyona (47 milliárd Ft) meg-
közelítette az egy évi befizetés összegét, mely már nem elhanyagolható 
előtakarékosság is.

Fontosabb, jellemző adatok az egészségpénztárakról

Megnevezés 2000. 
év

2005. 
év

2007. 
év

2008. 
év

2008/2000
%

2008/2007
%

Taglétszám ezer fő 70,94 490,88 733,23 842,12 1187 115

Tagdíj millió Ft 3 931 25 038 35 097 48 506 1234 138

Egy főre eső tagdíj 
Ft/fő/év 55 413 51 006 47 866 57 600 104 120

Szolgáltatás	 
millió Ft 1 737 19 579 34 049 39 943 2300 117

Egy főre eső szolg. 
Ft/fő/év 24 485 39 886 46 437 47 431 194 102

Fedezeti	tartalék	
millió Ft 3 393 26 728 41 564 47 144 1389 113

Egy főre eső fed. 
tart. Ft/fő/év 47 829 54 449 56 686 55 983 117 99

Összes tartalék 
millió Ft 4 092 28 717 44 024 49 418 1208 112

Forrás: PSZÁF idősorok

A Stabilitás Pénztárszövetség Egészségpénztári Tagozata az egész-
ségpénztári szféra meghatározó szövetsége, mivel tagjai az egészség-
pénztári tagság, vagyon, szolgáltatások 85%-ával rendelkeznek. A 14 
tagpénztár	713	ezer	tagot	tömörít,	2008.	évben	41	milliárd	Ft	tagdíjbevételt	
kezeltek,	34	milliárd	Ft	szolgáltatást	számoltak	el,	a	vagyonuk	meghaladta	a	
44	milliárd	Ft-ot.	

A pénztárak a velük szemben támasztott gazdasági és egészségpo-
litikai céloknak megfeleltek,	 ezt	 alátámasztja	 az	Egészségbiztosítási	 Fel-
ügyelet 2009. januári szektor értékelése is. A tagok 2008. évben a kiadásaik 
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96,9%-át kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra költötték, a 
3,1%-ot az szja-köteles életmódjavító szolgáltatásokra. Az összes költé-
sük 92%-a közvetlenül egészségmegőrzéssel összefüggésben merül fel. 
Csak a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadások megközelítették a 30 
milliárd	Ft-ot,	a	kiadások	4/5-ét.	Gazdasági	hatásuk	közül	kiemelkedő,	hogy	
az egészségpénztárakban felhalmozott vagyon döntő része állampapí-
rokban testesül meg.

III.
Az adókedvezmények hatása az 
egészségpénztárakra

Az egészségpénztárak igen érzékenyek az adószabályok változásá-
ra. Amikor 2001. évtől kedvezményeiket a nyugdíjpénztárakéhoz hasonló 
szintre hozták, két évente a létszám, tagdíj befizetés megkétszereződött. 
Amikor 2007. évben a munkáltatói hozzájárulás adómentes részét 13 100 
Ft-ban	 limitálták,	 az	 előző	 évhez	 képest	 a	 befizetések	 szinten	 maradtak.	
2008.	évben	a	20	700	Ft-ra	történt	limitemelés	hatására	(is)	35	milliárd	Ft-ról	
48,5	milliárd	Ft-ra	nőttek	a	befizetések.

A 2008. év II. felében kiéleződött gazdasági válság az öngondoskodás, 
a „tartalékolás” irányába ösztönözte, mind a munkáltatókat, mind a pénz-
tártagokat. Az egyéni befizetések aránya 2000. évben 10% alatti volt, 2008. 
évben	közel	9	milliárd	Ft	összegben	18%.	Volt	olyan	pénztár,	ahol	a	kizáró-
lag egyéni befizetők száma, egyéni befizetéseik összege 50%-kal nőtt 2008. 
évben.

Az egészségpénztár messze több, mint a pótlólagos forrásbevonás 
eszköze. Az egészségmegőrzés szervezeti formája, az egyéni és a munkálta-
tói egészségkultúra fejlődésének terepe. A pénztárak biztosítják, hogy a ta-
gok egészségügyi igényeiket ellenőrizhető módon optimális ár-érték arány 
mellett elégítsék ki.

Az egészségpénztárak valódi támaszai, „természetes szövetsége-
sei” az egészségmegőrzés finanszírozásának, ráadásul – a számlához kö-
töttség miatt – kizárólag ellenőrzött, kifehérített formában. Ezért is fon-
tos, hogy megmaradjanak az önkéntes egészségpénztári rendszer, az adó-
kedvezményei. A kedvezmények fennmaradásának további indokai:

•	 Az	egészségügyi	költségek	egyre	növekvő	része	terheli	a	magánsze-
mélyeket. Ehhez az egyedüli intézményes állami segítségnyújtási 
forma az önkéntes rendszer, ennek elmaradása az egyének, családok 
teljes magára hagyatottságát eredményezné e téren.
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•	 Az	 önkéntes	 rendszer	 sajátosságai	 nélkülözhetetlen társadalmi, 
gazdasági „haszonnal” járnak: családi szemlélet, tudatosság, öngon-
doskodás erősödése, pénzügyi kultúra javulása, az adókedvezmények 
direkt beforgatása az egészségügy finanszírozásába, a számlaadási 
kötelezettség általánossága, állampapír-piaci részvétel.

•	 Az	egészségügyi	 rendszer	 jelenlegi	 feltételeinek	bármilyen	változása	
az állami támogatás fenntartása mellett könnyebben elfogadtatha-
tó, jobban kommunikálható.

•	 A	költségvetés	oldaláról	alacsony a kockázat, jól tervezhető, jól sza-
bályozható a rendszer.

•	 Fontos	fiskális	funkcióként	az	állam	orientálni	tudja	a	fogyasztói	szo-
kásokat a társadalom általános egészségi állapotának javítására.

•	 Az	egészségpénztáron	keresztül	megvalósuló	egészségmegőrző	szol-
gáltatások (sportolás, szűrővizsgálatok, egyéni programok) finanszíro-
zása hosszú távon, költségvetési szinten alacsony ráfordítással, csök-
kenti a TB kassza leterheltségét. Az egészségmegőrzés – a jelenlegi 
rendszerben – a társadalombiztosítás keretei között finanszírozhatat-
lan.

A pénztári adókedvezmény megvonása, az egészségpénztári mun-
káltatói támogatás (mely a pénztári tagdíjbevétel 75–80%-a) megadózta-
tása egyértelműen a munkáltatók azonnali, tömeges visszalépést jelentené 
ezen támogatási formából. Az így kieső fizetést vagy nem, vagy pedig nem 
fehér formában adnák munkavállalóiknak, azaz ez a fekete gazdaság terje-
dését jelentené közvetetten.

IV.
Javaslatok az egészségpénztári rendszer 
továbbfejlesztésére

Az önkéntes egészségpénztárak tevékenységének javítása a jelenlegi 
jogszabályi kereteken belül:

•	 A	 prevenciós,	 rehabilitációs	 tevékenység,	 életmód	 fejlesztő	 és	 infor-
máció nyújtási szolgáltatások bővítése.

•	 Csoportos	szűrővizsgálatok	szervezése.
•	 OEP-pel	közös	akciók	szervezése,	ill.	általában	az	OEP-pel	való	együtt-

működés javítása.
•	 Az	egészségfejlesztésben	a	munkáltatókkal	együttműködve,	különö-

sen a fiatalok bevonására kell helyezni a tevékenység irányát.
•	 A	pénztárak	 több	prevenciós	 szolgáltatással	 a	 kevesebb	gyógykeze-

lést célozzák meg.
Az önkéntes egészségpénztári rendszer jogszabályi változást igénylő 

fejlesztésének lehetséges irányai:
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•	 Az	egyéni	megtakarításokra	ösztönzés	fokozása.
•	 A	hálapénz	elleni	fellépés	erősítésére	is	az	egyéni	befizetésből	finan-

szírozott orvosi ellátás költségeihez megemelt szja-kedvezmény nyúj-
tása, az intézményekben az ebből származó bevételek bérköltségre 
fordítása (a megemelt adókedvezmény a bérjárulékokból visszatérül).

•	 Az	egyéni	kedvezmények	 logikájának	megváltoztatása:	alanyi	 jogon,	
az egyéni megtakarítás alapján, de a szolgáltatás igénybevételével 
egyidejűleg járhat támogatás; az orvosi ellátáshoz igénybe vett ösz-
szeghez kiemelt kedvezmény; a támogatás a szolgáltatási számla 
részleges	kifizetésében	valósuljon	meg	(a	pénztár	és	a	Kincstár	közötti	
elszámolás, kiemelve az adóbevallásból).

•	 A	 közösségi,	 szolidaritási	 alapok	 képzésének	 és	 felhasználásának	 új	
keretei, vállalati és területi alapok pénztáron belüli kezelése.

•	 Az	 önsegélyező	 pénztárak,	 mint	 önálló	 forma	 megszüntetése,	 a	
fenntartandó szolgáltatások integrálása az egészségpénztári tevé-
kenységbe.

•	 Az	 ápolásbiztosítási	 tevékenység	 végzésének	 engedélyezése	 az	
egészségpénztárak részére, mellőzve az önálló ápolásbiztosítási pénz-
tári formát.

•	 Az	 önkormányzati	 (szövetkezeti	 típusú,	 pénztári)	 irányítási	 forma	
fenntartása mellett engedélyezni a nagyobb felelősséggel és garan-
ciákkal járó alapkezelő típusú (vállalkozói, gazdálkodó) szervezeti for-
mát is.

PREVENcIó ÉS öNGoN-
DoSKoDÁS AZ EGÉSZSÉG-
PÉNZTÁRAKbAN

Dr.	Kricsfalvi	Péter 
Dimenzió Egészségpénztár, ügyvezető igazgató

Miután a gondoskodó állam „mítosza” elveszett, az állami gondoskodás 
mértéke egyre csökken az egészségügyi ellátás területén is. Újra és újra fel-
merülő kérdés, hogy mi maradjon az állami gondoskodás keretén belül, mi az 
ami szolidáris alapon vagy rászorultság szerint mindenkinek jár? Elegendő-e 
a megmaradó ellátások finanszírozásához a kötelező járulékfizetés? Miként 
alakulnak az elengedhetetlen öngondoskodás pénzügyi alapjai? 
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Az egészségügyben végbement költségrobbanás miatti új paradigma, 
a „szakmailag szükséges, gazdaságilag lehetséges” ellátás fogalma szintén 
igazolja, hogy szükség van a pótlólagos források megteremtésére, hogy ki-
elégíthetők legyenek a szakmailag és emberileg jogos igények. Ezért egyre 
jobban előtérbe kerül az öngondoskodás kényszere. 

Magyarországon az öngondoskodás intézményeinek működését 
egyetlen, az 1993. évi XCVI. önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 
törvény keretében szabályozták. 

A pénztár messze több, mint pótlólagos forrásbevonás eszköze. Az 
egészségmegőrzés egy lehetséges szervezeti formája, az egyéni és munkálta-
tói egészségkultúra fejlődésének a terepe. A pénztártagok részt vehetnek az 
egészségükkel kapcsolatos döntéseikben, érzékelik az egészségügyi szol-
gáltatások ár-érték arányát, ugyanakkor a szolgáltatásokkal kapcsolatos mi-
nőségi igényük is fejlődik. 

A prevencióra, egészségfejlesztésre, társadalmi kommunikációra, 
egészségnevelésre, protokollok kidolgozására, minőségbiztosításra, in-
formatikai fejlesztésre vagy jogorvoslati rendszer működtetésére fordított 
forintok részben az ellátás-szervezés hatékonyságának fokozásán, részben 
a lakosság általános egészségi állapotának javulásán keresztül önállóan is 
mérhető, pozitív nettó jelenértékű befektetések.

A pénztártagok az egészségügyi ellátással kapcsolatosan rájuk nehe-
zedő és egyre növekvő terheket megtakarításaik egyre céltudatosabb fel-
használásával enyhítik. Egyre inkább tudatosul az egészség érték jellege.

Ahol komolyan veszik az egyéni egészségtervek készítését, az egyénre 
szabott ellátás szükségességét, illetve szakmailag megalapozott, nemzet-
közi mércével is példaértékű prevenciós szűrőprogramokat működtetnek 
ott	mérhető	a	pénztártagok	egészségi	állapotának	javulása.	Álljon	itt	igazo-
lásul két grafikon, mely egy sokéves szűrőprogram tudományos elemzését 
illusztrálja.
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Forrás: DIMENZIÓ Egészségpénztár

A megelőzés egyik fontos mérő módszere a be nem következett kár 
eredményezte haszon, mely a valódi biztosítói működés egyik természe-
tes mutatószáma, és egyik lehetséges nyereség forrása, melyet megoszt a 
kockázatközösség	 tagjaival.	 Ha	 a	 pénztárak	 esetében	 vizsgáljuk	 ezt	 akkor	
a nyereség a tagok számára az egészségügyi kiadások hosszabb távon tör-
ténő átstrukturálódásában (több prevenció – kevesebb gyógykezelés), a 
munkaképesség megtartásában, a minőségi életévek számának növekedé-
sében, egészségnyereségében realizálódik. 

Forrás: DIMENZIÓ Egészségpénztár

0
25–34 35–44 45–54 55–64

20

40

60

70

50

30

10

1. szűrés
2. szűrés

!

A coronariabetegségek rizikójának csökkentése

•	 A	 coronariatörténések	 átla-
gos, 8 éves abszolút rizikó-
csökkenése 2% körüli érték.

•	 Ez	 egy	 tízezres	 populációra	
vetítve mintegy 200 esemény 
elkerülését jelenti 8 év alatt.

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,2

1,3

1,5

1,7

1,6

1,4

1,8

1,9

Szűrésszám

1

30 év a
lat

t

Sz
uv

as
 fo

ga
k 

át
la

go
s 

sz
ám

a

Sz
áj

hi
gi

én
é 

át
la

gé
rt

ék
e 

(0
–2

)

30–39 év

40–49 év

50 év f
elett

30 év a
lat

t

30–39 év

40–49 év

50 év f
elett

2
3
4

A szuvas fogak száma és a szájhigiéné alakulása a szűrésszám függvényében



356

A szájhigiéné állapotát a lakosság egészség kultúrájának mércéjeként 
is számon tartják a népegészségügy szakemberei. Az évente mért adatok 
jól mutatják egy tízezres pénztári csoport követéses vizsgálata során a ked-
vező változást.

Minthogy időről időre megkérdőjeleződik az egészségpénztári tagok, 
illetve a tagdíjbefizetések adópreferenciájának léte, hasznossága, érdemes 
azt is megvizsgálni, hogy a prevenciós munka jól bizonyítható hasznán túl 
milyen további előnye van a pénztárak létének.

Az egészségpénztár 
•	 Meglévő,	törvényes,	társadalmi-politikai	legitimációval	bíró,	nagyrészt	

munkáltatói háttér támogatással működő, az egyéni és csoportérde-
keket kezelni tudó, az egészségügy valamennyi szereplője számára 
elfogadott fejlődőképes szervezeti forma, 

•	 biztosítja,	hogy	a	források	a	pénztártagok	számára	ellenőrizhető	mó-
don optimális ár-érték arányt biztosítva fordítódjanak egészségügyi 
célokra,

•	 az	egészségkultúra	sokszínű	fejlesztésének	egyik	lehetséges	és	Euró-
pában széles körben elterjedt módozata, 

•	 megköveteli	a	szolgáltatás	minőségét,	és	azzal	arányos	díjazást	nyújt,
•	 pótlólagos	forrásokat	von	be	az	egészségügyi	szférába,
•	 nonprofit	szervezetek,	de	piaci	szabályok	szerint	működnek,
•	 képesek	szolgálni	a	népegészségüggyel	kapcsolatos	elvárásokat,
•	 igényes	vásárlóként	vannak	jelen	a	piacon,	csökkentik	a	pénztártagok	

kiszolgáltatottságát,
•	 növelik	 tagjainak	 felelősségérzetét,	 akik	 közvetve	 részt	 vesznek	 a	

Pénztár irányításában, 
•	 rugalmasan	 képes	 kielégíteni	 az	 OEP	 által	 nem	 finanszírozható	 és	

gyakran feszültséget okozó többletigényeket,
•	 OEP-együttműködéssel	akár	egyénre	szabott	érdekeltség	valósítható	

meg.

 Ahogyan szükséges mielőbb kidolgozni a társadalombiztosítás által 
mindenki számára hozzáférhető szolgáltatási csomagot, fontos az egész-
ségpénztárak szakmai tartalmának konkrétabb megfogalmazása is a nép-
egészségügyi programmal összhangban. Meg kell teremteni az OEP és az 
egészségpénztárak valódi finanszírozási együttműködését, és ha verseny-
helyzet kívánatos javítására gondolunk, akár a társadalombiztosítás tényle-
ges szereplőivé is válhatnak a legjobb egészségpénztárak.
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Saving systems are required that not only collect predictable 
household savings, but also serve social policy purposes. Such systems 
can help us achieve multiple objects. They can increase household 
savings and make them more predictable. The use of savings can be 
channelled to enhance the welfare of the population as well. closed, 
target-oriented organisations with well-defined sphere of tasks can 
answer this purpose provided the government prefers such collection 
of savings. Voluntary health funds may meet these requirements. The 
study sets the course for function and development of such system.

Az 1990-es évek eleje óta folyamatosan felmerülő probléma, miként 
is lehetne az államháztartás kiadásait átalakítani. A társadalom és nyug-
díjbiztosítás hosszú távú fenntartható működése számos kérdést vetett és 
vet fel. Ugyanakkor a magyar gazdaság finanszírozása, a külső eladósodott-
ság szintén gondot okoz. Jelen tanulmányban arra szeretnénk rávilágítani, 
hogy elképzelhetők olyan megoldások, amelyek segítségével össze lehet 
kapcsolni ezeknek a problémáknak a megoldási keretét. Ráadásul a meg-
oldást olyan formában lehet keresni, amely nemcsak az anyagiakban mért 
jólét növekedését vonja maga után, hanem a társadalmi jólét nem pénzben 
mért növekedését is eredményezi.
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Pénzügyi	és	Számviteli	Intézet	e-mail:	tatay@t-email.hu.
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A közgazdaságtan klasszikus tézise, hogy a vállalkozások, az állam-
háztartás finanszírozását a háztartások megtakarításai biztosítsák. Magyar-
országon	ez	a	kívánatos	helyzet	nem	áll	fenn.	Sőt	a	háztartási	szektor	is	fo-
lyamatosan eladósodott, a háztartási szektor nettó finanszírozóképessége 
folyamatosan romlott 1992-től. 

Forrás: MNB

Az öngondoskodás fejlesztésének gondolata immár majd húsz esz-
tendőre tekint vissza. 1993-ban törvény született az önkéntes kölcsönös 
kiegészítő biztosító pénztárakról (Öpt.). Lényegében ez volt az első olyan 
jogszabály, amely a társadalombiztosítás rendszerét kiegészítve, az öngon-
doskodást lehetővé tevő új megtakarítási formák intézményi hátterét hív-
ta létre. Az önkéntes pénztárak egyik típusaként jelölte meg a törvény az 
egészségpénztárakat. 

Az önkéntes egészségpénztárak legfontosabb jellemzői:
•	 a	 társadalombiztosításhoz	 szorosan	 kapcsolódó,	 azt	 kiegészítő,	 sze-

mélyek egyesülé sén alapuló (egyesület jellegű) nonprofit civil szerve-
zet, amely a tagok tulajdonát képezi, és az alaptevékenysége szerint a 
tagok számára végez szolgálta tásokat. Az egészségpénztár egyaránt 
érvényesíti a szolidaritást és az egyéni számlán keresztül az egyéni 
szükségletek kielégítését. A szolidaritás családon belül, illetve hozzá-
tartozók vonatkozásában érvényesül a leggyakrabban, de opti mális 
esetben az egészségpénztár teljes tagságára vonatkozik.

•	 nem	alkalmaz	kockázatszelekciót,	bárki	pénztártag	lehet,	amennyiben	
elfogadja a pénztár alapszabályát, és fizeti a tagdíjat.

•	 az	 állam	 –	 a	 nyugdíjpénztárakhoz	 hasonlóan	 –	 az	 egészségpénztárak	
megalakulása óta adókedvezménnyel támogatja az egészségpénztári 
tagságot és befizetéseiket. Ez is jelzi, hogy távlatokban hasonlóan ki-
emelt szerepet játszhatnak az önkéntes egészségpénztárak az egészség-
biztosítás fejlődésében, mint a nyugdíjpénztárak a nyugdíjrendszerben.

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

19
90

.I. II. III
.

IV
.

19
91

.I. II. III
.

IV
.

19
92

.I. II. III
.

IV
.

19
93

.I. II. III
.

IV
.

19
94

.I. II. III
.

IV
.

19
95

.I. II. III
.

IV
.

19
96

.I. II. III
.

IV
.

19
97

.I. II. III
.

IV
.

19
98

.I. II. III
.

IV
.

19
99

.I. II. III
.

IV
.

20
00

.I. II. III
.

IV
.

20
01

.I. II. III
.

IV
.

20
02

.I. II. III
.

IV
.

20
03

.I. II. III
.

IV
.

20
04

.I. II. III
.

IV
.

20
05

.I. II. III
.

IV
.

20
06

.I. II. III
.

IV
.

20
07

.I. II. III
.

IV
.

20
08

.I.

A háztartási szektor nettó finanszírozó képességének alakulása



359

Az egészségpénztári rendszer igazából 2000-től indult lendületes fej-
lődésnek. Az egészségpénztári rendszer elérte azt a méretet, amely megke-
rülhetetlenné teszi, de még további jelentős fejlődési lehetőség előtt áll.

Forrás: PSZÁF

2007 végére az egészségpénztári tagok száma meghaladta a 733 
ezer főt. Az egészségpénztárakra jellemző, hogy a szolgáltatások finanszíro-
zása nemcsak a tagokra, hanem az általuk megnevezett közeli hozzátarto-
zókra is kiterjed. Így való jában az egészségpénztári szolgáltatás-finanszíro-
zás több mint kétmillió ember egész ségét befolyásolja.

Az egészségpénztárak nemcsak taglétszámban növekedtek jelentő-
sen, de a pénztárakban egyre nagyobb megtakarítások gyűlnek össze. Az 
egészségpénztárakban gyűlő megtakarítások a következőképpen alakultak:

Forrás: PSZÁF
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Az egészségpénztári rendszer a változó szabályozási feltételek mel-
lett is képes volt növekedni, egyre nagyobb megtakarítást felszívni. A teljes 
egészségpénztári	vagyon	2007	végére	meghaladta	a	44	milliárd	Ft-ot.

A pénztári befizetések akár az egyéni befizetéseket, akár a munkál-
tatói tagdíj-hozzájárulást említjük adókedvezményekben részesültek. Az 
egészségpénztári szektor léte ingatag jelenkegi életciklusában adó- és járu-
lékkedvezmények nélkül. Viszont ezeknek a kedvezményeknek a rendszer 
működésével megteremti az ellentételét.

Az évről évre változó adószabályok többször különbséget tettek a 
nyugdíjpénztárakat és az egészségpénztárakat illető adókedvezmények-
ben. Az egészségpénztárakat hátrá nyosan érintő változások mind a mun-
káltatók által fizethető tagdíj hozzájárulást, mind a pénztártagok közvetlen 
befizetéseit támogató adókedvezményeket érintették. 2000. évet megelő-
zően a nyugdíjpénztárak 50%-os, az egészségpénztárak 25%-os adóked-
vezményben részesültek, ezután lett egységes 30%-os a két pénztártípus 
adóked vezmé nye, amely az egészségpénztári szektor jelentős fejlődését 
hozta magá val. 

Magyarország lakossága köztudottan igen rossz egészségi állapot-
ban van, illetve ismert, hogy a lakosság a járulékok mellett jelentős közvet-
len	anyagi	terhet	visel	 (kb.	évi	500	Mrd	Ft)	az	egészségügyi	szolgáltatások	
igénybevételekor.	Kormányprogramban	is	megfogalmazott	célok	indokolt-
tá tennék az egészségpénz tári adókedvezmények pozitív megkülönbözte-
tését.	 Kedvező	 adószabályok	 révén	 az	 egészségpénztári	 rendszer	 további	
jelentős fejlődést tudna felmutatni, amely egyben a társadalom egészségi 
állapotát is jelentősen javítaná.

Az egész ségpénztári rendszer jellemzően olyan egészségügyi szol-
gáltatásokat finanszíroz, amelyet az OEP nem, vagy csak részben finan-
szíroz, és ez az egyedüli kiegészítő egészségbiztosítási forma, amely koc-
kázatszelekció nélkül, és természetbeni egészség ügyi szolgáltatásokat 
finanszíroz.

Sajnálatos, hogy az utóbbi években a kedvezmények rendszere éven-
te változott, ami a kiszámíthatóságot, ezen keresztül a pénztári rendszer 
működési	 stabilitását	 súlyosan	veszélyeztette,	 veszélyezteti.	 Fontos	a	 ked-
vezmények reálértékének megtartása is. 

A rendszer működése jelentős egészségnyereséggel jár. Az egészség-
nyereség egyrészt az állami egészségügy kiadásainak csökkentését ered-
ményezi, hiszen az egészségügyi állapot általános javulása ezt egyértelmű-
en maga után vonja, emellett a betegségek korai felismerése azok kisebb 
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költséggel való kezelését teszi lehetővé. Másrészt a munkaképesség javulá-
sa az adó- és járulékbevételek befi zetésének többletét eredményezi.

Mivel az egészségpénztári kifizetések ellenőrzött elszámolásokon ala-
pulnak, olyan fekete- és szürkegazdaságba tartozó jövedelmek kifehérítésé-
re is segítségül vannak, mint a paraszolvencia, de sokszor a fogorvosi vagy a 
természet gyógyászok által nyújtott szolgáltatások jövedelmei. Természete-
sen ezekre az össze gekre csak durva becslések állnak rendelkezésre, de az 
utóbbi évek egészségpénztári szolgáltatásokhoz kötődő tapasztalatai ezek 
nagyságrendjére komoly következtetéseket engednek levonni. Az adófize-
tési morál ezen úton való megerősödése kisebb költségű és tartósabb bár-
mely adóhatósági úton történő ellenőrzési tevékenységnél. A megnö vekvő 
jövedelemadó- és áfabevétel valószínűsíthetően már rövid távon is megha-
ladja a kedvezmények miatti állami bevételkiesést.

Az egészségpénztári rendszer tartósan kiszámítható működése előse-
gíti a háztartások megtakarításainak növekedését, ami szintén a kívánatos 
célok közé tartozik. Az össze gyűlt megtakarítások ráadásul csak egy célori-
entált, az államot tehermentesítő kiadási körre használható fel, ami az élet-
minőséget javítja. Az ország humántőkéjének megőrzése az ország hosszú 
távú fejlődését szolgálja.

Az egészségpénztári rendszer eddigi működési tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy az adó- és járulékkedvezmények miatti esetleges állami bevé-
telkiesést meghaladja a legalizált jövedelem növekedésből származó be-
vételi többlet. A bevételkiesés is csak feltételes módon fogalmazható meg, 
hiszen kedvezmények nélkül lehetséges, hogy a munkáltatók nem biztosí-
tanának ekkora összegű juttatásokat, jövedelmeket alkalmazottaiknak. Az 
adórendszernek nemcsak „pénzbehajtási” szerepe van, hanem társadalom-
politikai	szempontokat,	preferenciákat	is	meg	kell	jelenítenie.	Ha	ezt	a	funk-
ciót is számításba vesszük, az egészségpénztári rendszer „egyenlege” pozi-
tív a támogatások mellett is.

Az egészségpénztárak kívánatos szolgáltatási területeit a fejlődéshez 
meg kell határozni, ezeket tartósan rögzíteni szükséges. A szolgáltatások 
az egészségi állapothoz, valamint az egyén életszakaszaihoz köthetők. Az 
egészség pénztárak ezeket a szolgáltatásokat szervezni és finanszírozni ké-
pesek. A szolgáltatások alapterületei és példaszerűen felsorolt konkrét for-
mái:

Prevenciós (egészségmegőrzésre irányuló) szolgáltatások:
•	 Sporttevékenység	 támogatása	 (jegyek,	bérletek,	 sportklubtagság	 tá-

mogatása),
•	 Rekreáció	támogatása	(aktív	pihenés,	wellness),
•	 Szűrővizsgálatok	szervezése,
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•	 Vitaminok,	 egyéb	 ételkiegészítők	 árának	 támogatása,	 szájápolók	
támoga tása, de például patikában kapható napvédő készítmény tá-
mogatása.

Egészség-helyreállítást célzó szolgáltatások:
•	 Rehabilitáció	támogatása,
•	 Fogászati	ellátás	támogatása,
•	 Tb	által	nem,	vagy	részben	finanszírozott	szolgáltatások	támogatása, 

Tb-finanszírozás kiváltása,
•	 Természetgyógyászati	szolgáltatások	finanszírozása.
Tartós betegségi állapothoz kapcsolódó szolgáltatások:
•	 Otthon	ápolás	támogatása,
•	 Gyógyszerek,	gyógyászati	segédeszközök	árának	támogatása.

Megjegyzendő, hogy a szolgáltatási kör számos eleme megjelent az 
egészség pénztáraknál az utóbbi években, de ezek kiépülése, stabil rend-
szerré válása az utóbbi évek állandó szabályozásbeli változásai miatt elle-
hetetlenültek. A kiszá míthatóság és a szabályozás stabilitása a megfelelően 
kialakított szolgáltatási kör, funkció meghatá rozás mellett a fejlődés elen-
gedhetetlen feltétele.

Az egészségpénztárak működése hatékonyabbá tehető, amennyiben 
nem elszigetelt rendszerként, hanem más rendszerekkel összehangolva 
nyúltjatják szolgáltatásaikat. Ilyen együttműködés lehetséges a társadalom-
biztosítással, az üzleti biztosítókkal.

A társadalmi egészségbiztosítás és az önkéntes egészségpénztá-
ri együttműködés alapelve a forrás-összehangolás, amely a finanszíro-
zás szabályozott egyesítését jelenti megadott területeken. Az önkéntes 
egészségpénztárak	2007-ben	több	mint	34	Mrd	Ft	egészségcélú	szolgál-
tatást finanszíroztak, melynek jelentős része közvetlenül a társadalombiz-
tosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódott. 
Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alap éves alapellátási kasszájának kb. 
felét teszi ki. 

A valós többértékű világhoz alkalmazkodva az egészség mint érték, 
méltó helyre kell hogy kerüljön a társadalmi értékrendszerben. Ennek érde-
kében társadalmi szinten aktív egészségmagatartásra, reális kockázatérzé-
kenységre, hatékony szükséglet kommunikációra van szükség. A klasszikus 
(kárkezelő) gyógyító egészségügyet egészségi szükségletekre építő, egész-
ségi kockázatkezelő szolgáltatást nyújtó, költség hatékonyság – társadalmi 
igazságosság elvét gyakorlattá tevő intézménnyé kell fejleszteni.
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Egészségkultúra önmagában nem létezik, ezért a fejlődés tere töb-
bek között az életmódkultúrát, a műveltséget is magában foglalja, tehát a 
fejlődést ebben a bővebb térben kell elképzelni.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak az egészségkultúra har-
monikus fejlődésé hez azzal járulnak hozzá, hogy elsősorban egészségmeg-
őrző, betegségmegelőző szol gáltatásokat nyújtanak, beleértve az egészsé-
get lényegesen befolyásoló, nem egész ségügyi ellátásnak minősülő szol-
gáltatásokat is, mint például a sport vagy a gyógy üdülés.

Egyik kiemelt feladat az egészségvizsgálatok, szűrések, az egészség-
megőrzés, betegségmegelőzés, a gyógyító ellátás, a gondozás és a rehabili-
táció egységes rendszerének kialakítása. E feladatok mielőbbi végrehajtásá-
nak feltétele a népegészségügyi programok megvalósításában szerepet 
játszó szerve zeteknek – köztük az egészségpénztáraknak – koordinált tevé-
kenysége. 

Az egységes rendszer kialakításának alapja az egészségi állapot fel-
mérésének, és az állapot változásának követésére vonatkozó tevékenysé-
gek harmonizálása. E kiinduló lépés teszi lehetővé az egészségi szükségle-
tek megállapítását, az egészségtervezést, és az egészségi szükségletek ha-
tékony kielégítését jelentő szolgáltatások igénybevételét. 

Az egészségpénztári szolgáltatások jelentős része közvetlenül kap-
csolható a társada lombiztosítás által finanszírozott prevenciós jellegű szol-
gáltatásokhoz. Így lakossági szűrővizsgálatok daganatos betegségek, mam-
mográfiás, nőgyógyászati méhnyakrák, vastag- és végbélszűrésre, koszorú-
ér- és érbetegségek, lelki egészség megerősítése, mozgásszervi betegségek 
csökkentése jelölhető meg kiemelt célként az egészséges életmód előtérbe 
helyezésén, illetve az egészséges táplál kozásra és a testmozgásra való ösz-
tönzésen keresztül. 

A népegészségügyi célok megvalósítása hatékony és intenzív szer-
vezőmunkát feltéte lez, valamint egészség- és emberközpontú, egyénre 
szabott egészségmegőrző, monitoring tevékenységet. Az egészség-
pénztárak	hatékonyan	bevonhatók	e	szervező	munkába.	Kívánatos	volna	
összehangolni a pénztárak által folyamatosan végzett állapotfelméré-
seket és egészségügyi szűréseket a tb által finanszírozott hasonló tevé-
kenységekkel. Ez hatékonyabb társadalmi lefedettséget tud biztosítani, 
illetve elkerülhető a – bizonyos esetekben előforduló – kettős finanszí-
rozás is. 

Jellemző, hogy a pénztárak tagjaik körében a szűréseken való megje-
lenés arányát 80% fölé tudják vinni, míg ez a tb által finanszírozott szűré-
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sek esetében jelentősen alacso nyabb, kb. 30%. Ebből következően látható, 
hogy az önkéntes egészségpénztárak tagjaik (és hozzátartozóik) esetében 
hatékonyabban képesek megszervezni a szűrések lebonyolítását és azok 
eredményeinek visszajuttatását a pácienseknek. Az OEP az egészségpénz-
tárakkal, mint alvállalkozókkal szerződhetne, hogy tagsága és családtag jaik 
körében a szűréseken való részvételt szervezzék meg. A pénztárak a szű-
rések protokollját kiegészíthetnék, az eredményeket felhasználhatnák az 
egészségtudatos életmód megtervezéséhez. Az önkéntes egészségpénz-
tárak által szervezett és finan szírozott szűrés után az OEP az egyébként is 
nyújtott finanszírozási összeget az egészségpénztár adatjelentése után az 
egészségpénztár számára juttatná el. 

A cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy egységes szemlélet-
ben átgondolásra kerüljön a különböző területeken (alap- és szakellátás) 
végzett prevenciós tevékenysé gek rendszere. Ennek a munkának többek 
között része a háziorvosi törzskarton felülvizsgálata, egységes egészségbiz-
tosítási indikátorrendszer kidolgozása és bevezetése. Az indikátorrendszer 
kialakításakor a szakmai indokok mellett fontos a biztosítási szemlélet ér-
vényre juttatása is.

E munka eredményeképpen minden biztosított számára személyes 
egészségterv készülne, amely az egészségi állapot és az életvezetési rizikó-
faktorok feltárásával segítséget adna az egészségtudatos életmód megter-
vezésében. Ez a standardizált egészségterv felváltaná az egészségpénztári 
rendszerben jelenleg használatos, igen szűk szakmai tartalommal bíró „or-
vosi javaslatot”. Az egészségi állapotmutatókon alapuló egészségtervezés 
az optimális gazdálkodást alapozza meg

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak számára alapszolgálta-
tásként a jogsza bályban kellene előírni a tagok egészségi szükségleteinek 
részletes felmérését a háziorvosokkal való szükséges mértékű együttműkö-
dés útján. E követelmény az egészségpénztári tagok esetében a szolgálta-
tások igénybevételének kötelező feltétele, és ennek megfelelően kiemelt 
adókedvezményben kell részesülnie. 

Az egészségpénztári részletes állapotfelmérésnek ki kellene terjednie 
az évenkénti köte lező fogászati és belgyógyászati, kardiológiai felmérésekre, 
ez lehetőséget teremt a népbetegségek (keringési rendszer betegségei, ma-
gas vérnyomás, agyi infarktus, anyagcserezavarok, cukorbetegség, légzőszer-
vi betegségek, asztma vagy allergiás betegségek, krónikus májbetegség, da-
ganatos elváltozások) korai felismerésére, az egészség megőrzésére. 

Az egészségpénztárak által finanszírozott egészségfelméréseknek 
két olyan speciális területe van – a fogászati és a pszichés megbetegedé-
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sek –, melyek tipikusan kiegészítő pénztári tevékenység területéül szolgál-
nak, ugyanis mind a fogmegbetegedések, mind a pszichés állapot zavarai 
a	közszolgáltatás	tekintetében	nem	teljesen	lefedettek.	Különös	problémát	
jelent mindkét esetben a preventív, illetve a megbetegedés korai állapotai-
nak felismerését és gyógyítását szolgáló ellátások hiánya.

A pénztári tevékenység fejlesztésének másik iránya lehet az üzleti 
biztosítókkal való együttműködés új formáinak kialakítása. Az egészség-
pénztárak adókedvezménye és nonprofit jellege, valamint az a tény, hogy 
elsősorban természetbeni egészségcélú szolgáltatások finanszírozását biz-
tosítják, megteremti annak a feltételét, hogy az üzleti biztosítók által nyúj-
tott egészségbiztosítási termékek finanszírozását is felvállalják. Az üzleti biz-
tosítók egészségbiztosítási termékei pénzbeli ellátást nyújtanak (betegség-, 
kórházi ellátás esetén napi díj, rettegett betegségek elleni összegbiztosítás 
stb.). Az esetlegesen bekövetkező biztosítási esemény bekövetkeztekor a 
biztosító által fizetett összeg szintén a pénztártag egyéni számláján kerülne 
jóváírásra	(hasonlóan	az	APEH	általi	adó-visszatérítéshez).	Ezzel	a	megoldás-
sal biztosítva lenne, hogy az összeget csak a mindenkori egészségpénztári 
jogszabályok alapján meghatározott egészségcélú szolgáltatásokra lehetne 
felhasználni, vagy ilyen céllal lehetne tartalékolni. Tehát az adókedvezmény 
egészségcélú felhasználása továbbra is biztosítva lenne.

A fenti megoldással az üzleti biztosítók által kínált egészségbiztosítá-
sok pénzbeli szolgáltatása (összegbiztosítás) jelentősen kiterjesztené az 
egészségpénztárak természetbeni szolgáltatásainak finanszírozási hátterét. 
A két rendszer összekapcsolása szinergia hatást jelentene a két rendszer 
működésében. Az egészségpénztárak mint nagy-vásárlók az egyes biztosí-
tóknál jelentős kedvezményeket érhetnének el a tagjaik és kedvezménye-
zetteik számára. A kiegészítő egészségbiztosítási piac élénkülését hozná 
magával, ami terhet és nyomást venne le a társadalomi egészségbiztosítás-
ról. Továbbá az így finanszírozott szolgáltatások számlás egészségpénztári 
elszámolása elősegítené a tb finanszírozott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
pluszszolgáltatások kifehérítését.

A változtatások költségvetési forrást nem igényelnek, viszont hozzá-
járulnak a magán-egészségügyi szolgáltatások kifehérítéséhez.

összegezvén az egészségpénztári rendszerben rejlő pozitívumokat, a 
következőket lehet megállapítani:

öngondoskodás erősítése: Az öngondoskodás intézményeinek létre-
hozása és támogatása egyben azt a célt is szolgálja, hogy a gyógyulás fo-
lyamatát ne az orvosi ellátás befejezéseként értelmez zük, hanem az egyén 
teljes társadalmi reintegrálódásaként, azaz a munkába való visszatérése-
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ként. Ez magában hordozza az egyén öngondoskodó forrásgyűjtésének és 
járulékfizetésének újraindulását is.

Növekvő lakossági teher kezelése, „co-payment biztosítás”: Világten-
dencia, hogy a jóléti államokban a társadalombiztosítási rendszerek által 
fede zett szolgáltatási kör a gazdasági finanszírozhatóságnak megfelelően 
szűkül. A tb-finanszírozott körből részben vagy teljesen kikerült egészség-
ügyi ellátások finanszíro zása kisebb feszültséggel, és rendszerbe illeszthe-
tően oldható meg a kiegészítő egész ségbiztosítási rendszer bevonásával.

Ellátási alapcsomag pontosítása: A kiegészítő egészségbiztosítá-
sok által finanszírozható szolgáltatások meghatározása közelebb visz a 
társadalombiztosítás által finanszírozott ellátási alapcsomag definiálá-
sához. Ez a megközelítés a problémát arról az oldalról közelíti meg, hogy 
mi nem tartozik a tb-finanszírozott szolgáltatások közé, és mi a kiegészítő 
egészségbiztosítá sok feladata. 

Differenciált igények kielégítése, többletbevételek és külső befekte-
tések: Jelentős nyomás nehezedik a társadalombiztosítás által finanszíro-
zott intézményekre, szolgáltatókra, hogy olyan igényeket is kielégítsenek, 
amelyek valójában nem képezik részét az ellátási alapcsomagnak. Egész-
ségpénztárak bevonásával csökkenthető az a feszültség, ami a magasabb 
szintű elvárásokhoz kapcsolódik. 

Hálapénzrendszer visszaszorítása: A hálapénzrendszer torzító hatása-
it szüntetheti meg, ha a differenciált szintű ellátási szolgáltatások legálisan, 
kiegészítő biztosítás révén is elérhetőek. Az egészségpénztári rendszer-
ben egyébként is jogszabályi kikötés a szolgáltatóval kötött szerződés és a 
számlaalapú elszámolás, amely a paraszolvencia kiszűrésének leghatéko-
nyabb módja. 

Magán-egészséggazdaság fehérítése: A jelenlegi gyakorlatban az 
egyéni vásárlók általában számla nélkül fizetik ki a szolgáltatások ellenér-
tékét. Egészségpénztárak tagjai és hozzátartozói számára történő vásárlás-
kor az egészségügyi szolgáltatások piacán komoly alkupozícióban vannak. 
Sok	 esetben,	 szolgáltatástól	 függően,	 5–30%-os	 árkedvezményt	 tudnak	
elérni. Ez az egyének szempontjából jócskán kompenzálja a pénztár műkö-
dési költségeire levont összegeket. A kifehérített magán-egészséggazdaság 
nemcsak több adóbevételt jelent, hanem makro gazdaságilag is követhető-
vé teszi e szféra működését. 

Minőségbiztosítás, fogyasztóvédelem erősítése: Az egészségpénztár 
a vele szerződéses viszonyban álló szolgáltatónál több olyan minőségi kikö-
tést határozhat meg, amelyet az egyéni vásárló kiszolgáltatott helyzeté ből 
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fakadóan	nem	képes	elérni.	Általában	a	pénztár	rendelkezik	egészségügyi	
szakem bergárdával, amely szakmailag is képes partnere lenni a szolgálta-
tónak.

Az egyén számára háttérként szolgál a pénztár, amely panaszos 
ügyek, vagy megold hatatlannak tűnő esetekben érdemi segítséget tud 
nyújtani a tag és a hozzátartozó problémájának kezelésében (case mana ge-
ment). A pénztár a panaszos ügyek esetén képes a szolgáltatóval szemben 
fellépni, akár szerződést bontani. Ezzel is megakadá lyozva ügyfélkörében a 
további rossz minőségű szolgáltatásokat. Mivel betegelégedettség csak 
egy van, ezért ennek javítása visszahat az ország egész egészségügyi rend-
szerére is.

Egészségesebb életmód ösztönzése: A jelenlegi betegségorientált 
egészségügy mellett megfelelő szakmai programmal rendelkező egészség-
pénztárak egészségtudatos szemléletet vihetnek az egyén életve zetésébe. 
Ez elősegítheti a tb-finanszírozott szolgáltatások igény bevételének átalaku-
lását a költségesebb, súlyosabb egészségügyi ellátások irányából a kisebb 
költséggel járó rövidebb ellátások (járóbeteg-ellátás, nappali kórház, terve-
zett beavatkozások) irányába. 

Megtakarítás a társadalombiztosításnak: További fontos szempont, 
hogy az egészségpénztárak által finanszírozott termékek, szolgáltatások ré-
vén tagjai és azok hozzátartozói egészségesebb életmód mellett ritkábban 
és kisebb mértékben veszik igénybe a társadalombiztosítás által finanszíro-
zott egészségügyi rendszert. Az egészségesebb életmódot folytató ember 
aktívabb a társadalmi munkamegosztásban, ritkábban vesz igénybe táp-
pénzt.

A megtakarításokat ösztönző rendszer kiépítése: A háztartások meg-
takarításainak ösztönzése gazdaságpolitikai cél. A lakosság megtakarítá-
sai a gazdaság finanszírozására rendelkezésre álló források. A szerződéses 
megtakarítások alakulása viszonylag kiszámíthatóbb, mint az egyéb meg-
takarításoké, ami fontos gazdaságpolitikai szempont. A szerződéses meg-
takarítások általában tartósabbak, hosszabb időszakra szólnak. Jellegük-
nél fogva csak bizonyos célokra használhatók fel, így felhasználási körük is 
megjósolható. Az egészségpénztárakban összegyűlt megtakarítások befek-
tetése jól szabályozható, tehát a szabályozás segítségével ezek a megtaka-
rítások a magyar gazdaság finanszírozása fele fordíthatók. A sajátos szerve-
zeti felépítés – miszerint a pénztár vagyonának kizárólagos tulajdonosai a 
mindenkori tagok – elősegíti, hogy a befektetések hozamai is az országon 
belül maradjanak, itt kerüljenek újrabefektetésre vagy elköltésre. 
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A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló tör-
vény (rövidebben: Gyógyszer-gazdaságossági törvény) alapjaiban változtat-
ta meg a gyógyszer-kiskereskedelem piacát. A törvény amellett, hogy jelen-
tősen átalakította a gyógyszerek árához nyújtott támogatás megállapításá-
nak rendjét, mellyel megkönnyítette az úgynevezett generikus gyógyszerek 
támogatásba történő befogadásának feltételeit és jelentősen dinamizálta a 
gyógyszergyártók közötti árversenyt, a kiskereskedelem tekintetében gya-
korlatilag lebontotta az adminisztratív akadályokat (pl. 5000 lakosként 1 pa-
tika, patikák közti távolsági minimumok, a kamara egyetértési joga stb.) a 
gyógyszertári piacra belépni kívánó befektetők előtt (bizonyos többlet, de 
könnyen teljesíthető szolgáltatások vállaltatása fejében). Megszüntette azt 
a kötelmet, hogy a működtető vállalkozás személyi jogos gyógyszerész ve-
zetője többségi tulajdonos legyen, lehetővé tette körülbelül 400 vény nél-
kül kapható gyógyszer patikán kívüli forgalmazását.

A Gyógyszer-gazdaságossági törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb 
jogszabály-módosítások következményei a gyógyszer-kiskereskedelem 
piacán szinte azonnal jelentkezetek. A liberalizációt megelőző évben, 
2006-ban a gyógyszer-kiskereskedelmi árrés 75 milliárd forint volt, amely 
2007-re 69 milliárd forintra csökkent, a 2008-as évre vonatkozó előzetes 
számítások szerint az árrés-tömeg ugyan enyhén, de tovább csökkent az 
előző évhez képest. Másrészt a liberalizáció óta a közforgalmú gyógyszertá-
rak száma körülbelül 15%-kal növekedett1.

1	 Forrás:	 A	 Magyar	 Gyógyszerészi	 Kamara	 véleménye	 a	 gyógyszerpiaci	 liberalizáció	
után kialakult helyzetről 2009. február 12.
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A fenti két hatás – az ágazat árréstömegének 8–9%-os csökkenése és 
a közforgalmú patikák számának 15%os növekedése – jelentősen rontotta 
az egyes gyógyszertárak jövedelmezőségét, a többségük ugyan költségeik 
racionalizálásával felszínen tud maradni, de jelentős azoknak a gyógyszer-
táraknak a száma, amelyek veszteségessé váltak. Az új patikák alapításának 
dinamikáját jelenleg inkább a lassulás jellemzi, ugyanakkor a bezárások 
üteme gyorsulóban van, így a patikák száma rövidtávon semmiképpen 
nem fog jelentősen emelkedni. Ennek főleg a piac telítődése az oka, de eh-
hez adódnak még a recesszió hatásai is (a társadalombiztosítás hozzájáru-
lásának és a betegek fizetőképességének csökkenése, a hitellehetőségek 
beszűkülése, a recessziót jellemző pesszimizmus stb.).

A támogatott gyógyszerek kiskereskedelmi árrése jelenleg a mély-
ponton van (átlagosan 13–14%), ennek minimum a duplája jellemző Euró-
pában. Ugyanakkor a működtetés fix költségei folyamatosan emelkednek. 
A patikák szempontjából további problémát jelent, hogy a magas fizeté-
seket ajánló gyógyszergyártók és forgalmazók részéről is nagy a kereslet a 
gyógyszerészek iránt. A profitabilitás csökkenésére a gyógyszertárak plusz-
szolgáltatások nyújtásával, marketing aktivitásuk fokozásával (szórólapozás, 
akciók, ajándékozás, reklámtáblák stb.), valamint költségeik csökkentésével 
(létszámleépítés, készletcsökkentés stb.) próbálnak reagálni. 

A liberalizáció elsősorban a betegeknek eredményezett kedvezőbb 
helyzetet, az erősödő versenynek jelentkeztek a pozitív hatásai is: a bete-
gek több patika közül választhatnak, így a gyógyszertárak rákényszerültek 
a betegcentrikusabb, kedvesebb, gondosabb szolgáltatások nyújtására, így 
jelentősen javult a szolgáltatás színvonala, csökkent a patikák zsúfoltsága, 
általánossá vált a hosszított nyitva tartás és egyre erőteljesebbé vált mind 
az OTC-k, mind a vényköteles gyógyszerek piacán az árverseny.

 
A gyógyszertárak helye az egészségügyi ellátórendszerben sajátos. 

Egyrészről a belépő kaput jelentik az orvos nélküli gyógyszert vásárló bete-
gek esetében, másrészről a gyógyító ellátórendszer végpontjaként a kivizs-
gált betegek számára a kezeléshez szükséges gyógyszereket biztosítják. Az 
orvos és a gyógyszerész szakmai kompetenciája alapvetően különbözik. Az 
orvos feladata a diagnózis felállítása és az annak megfelelő terápia kiválasz-
tása, beleértve a hatóanyagot és annak adagolását. Itt kezdődik a gyógy-
szerész munkája, amely a gyógyszeres terápia menedzselését jelenti, 
kiválasztott hatóanyag (konkrét termék) beszerzése (előállítása), megfelelő 
tárolása, beteg számára történő kiadása és a gyógyszeres terápiával kap-
csolatos tanácsadás. Jelenleg a gyógyszerészi tevékenység ezekre a feladat-
elemekre szorítkozik, ráadásul a tanácsadás az esetek többségében kimerül 
a szedési gyakoriság és mennyiség dobozra történő ráírásával.
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Az ellátórendszeren kívülről jövők (például az egészségesek) vagy 
már az információk birtokában konkrét készítményt neveznek meg, vagy 
orvosi ellátást nem igénylő (legalábbis így vélelmezik) kisebb panaszaikra 
kérnek valamit, amire a gyógyszerész, vagy asszisztens a legjobb szakmai 
tudása (és készlete) alapján kínál valamilyen megoldást.

A fent vázolt, jelenlegi gyógyszerészi gyakorlat, a tapasztalatok 
szerint, nem optimális, ugyanis hiányzik a rendszerből (konkrétabban 
a gyógyszerészi tevékenységből) a gyógyszeres terápia szakmailag 
megalapozott, korszerű technikával támogatott nyomon követése.

A nemzetközi szakirodalomban számos elemzés mutatja, hogy a be-
tegek igen nagy%a (egyes kutatások szerint több, mint 50%-a) helytelenül 
alkalmazza a gyógyszereit. A gyógyszerek nem megfelelő alkalmazása a kö-
vetkező módokon lehetséges: a gyógyszerterápia idő előtti abbahagyása, a 
helytelen bevételi-idő alkalmazása, a nem megfelelő adagolás (több, vagy 
kevesebb mennyiség bevétele az előírtnál) az együtt alkalmazott gyógyszer 
kölcsönhatások, „antagonizmusok” következményeinek figyelmen kívül ha-
gyása, az alkalmazott készítmény összeférhetetlensége a beteg egyéb be-
tegségével, a fogyasztott étel, ital kölcsönhatása az adott gyógyszerekkel, 
és ide tartozik a gyógyszerek helytelen tárolása. A nem megfelelő gyógy-
szeralkalmazásnak káros hatása az eredménytelen, vagy nem eléggé hatá-
sos terápia, illetve ennek következtében kialakuló szövődmények, életkilá-
tások rosszabbodása, legsúlyosabb esetekben a helytelen gyógyszeralkal-
mazás miatti akut kórházi ellátás.

Mindez az egészségkárokon túlmenően egyértelműen kiszámítható 
gazdasági kárt is okoz – a nem hatásos, ezért felesleges gyógyszer ártá-
mogatásától kezdve a generált kórházi ellátások költségén keresztül az idő-
előtti halálozás/rokkantság miatti gazdasági veszteségekig bezárólag.

Ez a probléma nem csak Magyarországra jellemző, Európában és 
Amerikában is végeztek felméréseket az ebből adódó egészségügyi és gaz-
dasági károkról, vannak sikeres programok, különböző megoldások a prob-
léma kezelésére2.

A gyógyszeres terápia szakmai támogatásának szükségességének 
szakmai érveit elismerve az Országgyűlés 2008 végén megteremtette, illet-
ve definiálta az egészségügyi szolgáltatások egy új típusát az úgynevezett 
gyógyszerészi gondozást. A jogalkotó egyértelművé tette, hogy a gyógy-
szerészi gondozás, olyan egészségügyi szolgáltatás, amely a gyógyszerész 
által önként vállalt, felelősen végzett dokumentált tevékenység, mely-

2 Nemzetközi	tapasztalatok,	megoldások,	USA
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nek célja – együttműködésben az orvossal – a hatásos, biztonságos és 
költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egész-
ségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszer-
használatának szakmai segítése, együttműködő készségének nö ve-
lé se, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények 
között.	 Az	 új	 szabályozással	 párhuzamosan	 a	 Kormány	 –	 a	 jelenleg	még	
meg nem lévő közfinanszírozás okán – az új egészségügyi szolgáltatás be-
tegek számára minél szélesebb körben történő igénybevétel érdekében, 
kialakította annak a lehetőségét is, hogy az egészségpénztári tagok erre irá-
nyuló döntés esetén önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatásként 
igénybe vehetik a gyógyszerészi gondozást.

Függetlenül attól, hogy már 1998 óta a vény nélküli gyógyszerek ese-
tében a gyógyszer kiadásához kapcsolt betegtájékoztatás törvényi köte-
lezettsége a gyógyszerészeknek, a tanácsadás – a gyors kiszolgálás üzleti 
kényszere miatt – egyre inkább formalitássá vált, a vényköteles gyógyszerek 
esetében eddig meg sem jelent. Így a gyógyszerészek szakmai kapacitása 
az egészségügyben a legkihasználatlanabb erőforrássá vált, amely a ma-
gyar egészségügy jelenlegi helyzetében óriási pazarlást jelent. A gyógysze-
részek üzleti érdeke, hogy a patikájuk betegmegtartó, „vásárlótoborzó” ké-
pessége, „népszerűsége” így a forgalma növekedjen. A külső finanszírozási 
körülmények számukra pozitív változására, például a társadalombiztosítási 
támogatások	 növekedésére,	 nemigen	 számíthatnak.	 Saját	 maguknak	 kell	
tehát felvállalni olyan újszerű többlet szolgáltatásokat, amelyekkel a foko-
zódó konkurenciaharcban meg tudják tartani, illetve esetleg növelni tudják 
a patika látogatottságát. A gyógyszerészi gondozás egyszerre hordozza 
magában a szakmai presztízs és a forgalom megtartásának, növekedé-
sének lehetőségét, amely számukra az optimális kombináció. 

A minőségbiztosított gyógyszeralkalmazással, gyógyszerterápia me-
nedzseléssel a helytelen gyógyszeralkalmazás miatt bekövetkező, egyéb-
ként elkerülhető megbetegedések és halálozások száma csökken. Ez maga 
után vonja a helytelen gyógyszeralkalmazás miatti, egyébként elkerülhető 
gyógyszertámogatás, kórházi igénybevétel és táppénz, illetve rokkantsági 
járadék kiáramlásának csökkenését is. 

A gyógyszerészi gondozás elterjedése az egészségpénztárak vonzere-
jét is növelheti, mert a programhoz kapcsolódó pénztárak az ügyfeleknek 
egy tényleges egészségnyereséggel járó, személyes szolgáltatás igénybe-
vételét kínálhatják.
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Tapasztalatok
•	 Az	 orvosok	 72%-a	 nem	 veszi	 figyelembe	 a	 gyógyszerrendelésnél	 a	

költségeket
•	 Gyógyszerelési	problémákra	visszavezethető	halálozás
 1995-ben 144 ezer haláleset
 2001-ben 218 ezer haláleset
•	 Gyógyszerelés	veszteségei
 1995-ben 76 milliárd $
 2001-ben 177 milliárd $
 1995-ben 1 $ támogatásra, 0,9 $ veszteség
 2001-ben 1 $ támogatásra, 1,6 $ veszteség

Megoldások

•	 Nebraskai	vidéki	patikák	hálózata
 2 hónap alatt 878 beavatkozás 800 000 $ megtakarítás
 Gyógyszerészi gondozás finanszírozásának 1 $-ja 6,13 $ megtakarítást 

jelentett az egészségügyi költségekben
•	 Kansas	Documentation	Study
 28 gyógyszertár gyógyszerészi gondozás dokumentációja, 
 4 hét alatt 1487 beavatkozás 996 784 $ megtakarítás (35 599 $/gyógy-

szertár)
•	 Ashville	project
 A teljes egészségügyi költségek havi bontásban betegenként 16%-kal 

(82$) csökkentek

EuRóPA
Tapasztalatok

•	 Pharmaggedon
	 Non-adherencia
 Évente 194.500 beteg hal meg az EU-ban ennek következtében
 Évente 1,25 milliárd € veszteség
•	 UK	felmérés	szerint
 Gyógyszerveszteség a teljes gyógyszerköltségek 2,3%-a
•	 Portugál	felmérés	szerint
 Egy expediált gyógyszerre eső veszteség 4,44 €, melynek 60,1%-a tá-

mogatott összegből van
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Megoldások
•	 Svédország
 Idős emberek gyógyszerterápiás nyomon követése/menedzsmentje
	 Átlagos	gyógyszerszám	csökkenés	(12,4	–	10,7)
 Beteg által fizetett évi költségek 160 €-val csökkentek évente
•	 Dánia
 Idősek gyógyszerelésének nyomonkövetése évi 60 milllió € megtaka-

rítást eredményez
•	 Ausztria
	 Gyógyszerelési	Biztonsági	Öv	program	(Medication	Safety	Belt)
 E-health program
•	 Franciaország
	 Közös	gyógyszerelési	adatlap	(Dossier	Pharmaceutique)
•	 Portugália
 Betegségcentrikus gyógyszerészi gondozási programok

(Forrás: Dr. Hankó Balázs előadása I. Budapesti Gyógyszerész Nap)

AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI 
KÁRTyÁS RENDSZER 
TAPASZTAlATAI

Lenkei Beatrix 
K&H	Medicina	Egészségpénztár,	ügyvezető	igazgató

A kártyás fizetési módnak közel fél évszázados hagyománya van 
az amerikai kontinensen, hazánkban az 1980-as évek végén jelent meg. 
A bank kártya a kibocsátó által a kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, 
szabványos méretű és plasztiklap formájú fizetési eszköz, amelyet a kártya-
birtokos áruk és szolgáltatások ellenértékének számlapénzzel illetve hitellel 
történő kifizetésére, készpénz felvételére és egyéb műveletekre használhat.

Az informatikai megoldások térnyerése az egészségpénztárak mű-
ködésére is jelentős hatással volt. Az egészségpénztárak a szolgáltatások 
igénybevételére a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szó-
ló jogszabályban foglaltaknak megfelelően azonosított pénztártagok ré-
szére úgynevezett egészségkártyát bocsátanak ki, valamint úgynevezett 
társkártyát a pénztártagok közeli hozzátartozói részére. Az egészségpénz-
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tárral szerződött szolgáltatóknál (Egészségpénztári szolgáltató: az egész-
ségpénztárral szerződésben vagy tulajdonában álló, illetve általa üzemel-
tetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi 
szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés 
alapján a pénztártagok számára az egészségpénztári szolgáltatást tényle-
gesen nyújtja) az áru vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése történhet 
készpénzzel, mely esetben a számla fejében átutalással fizet a pénztár. En-
nél jóval gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a folyamatot az egészségkártyák 
bevezetése. Az egészségpénztári kártyás fizetés népszerűségének oka, 
hogy az elszámolással kapcsolatos külön adminisztrációt a tag szempont-
jából teljesen kiküszöböli.

Az egészségkártya az ún. prepaid (vagy debit) kártyák körébe tartozik. 
A prepaid kártya a kártyabirtokos által a kártyát kibocsátó részére előre fi-
zetett összeg erejéig vásárlásra vagy készpénz felvételre használható. A kár-
tya birtokosa által előre kifizetett összeget a kártya mögött álló számla szol-
gáltatja fedezetként. Az egészségkártya használata teljes egészében meg-
egyezik a bankkártya használatával, azonban csak a szolgáltatás vagy áru 
vásárlásakor használható, készpénz felvételére nem nyújt lehetőséget.

Az egészségkártya igénybevételének lehetőségét két tényező befo-
lyásolja: egyrészt, hogy az önkéntes egészségpénztár használ-e fizetőkár-
tyás megoldást, másrészt hogy az adott pénztárral szerződéses kapcso-
latban álló szolgáltatók rendelkeznek-e a kártya elfogadásához szükséges 
eszközökkel.	 Ehhez	 az	 ún.	 POS-terminálra	 (Point	 of	 Sale,	 az	 eladás	helyén	
telepített gépi kártyaleolvasó berendezés) vagy – nagyobb értékű vásár-
lások	esetén	–	 telefonos	autorizációs	 jogra	van	szükség.	A	POS-terminál	a	
bankkártyákhoz hasonlóan leolvasóként működik, így az adat- és pénzügyi 
transzfer elektronikusan történik. A telefonos autorizáció során ugyancsak 
szükség van a kártyára, ám ekkor a szolgáltató telefonon kapcsolatba lép a 
kártyaközponttal, és ellenőrzi a jogosultsági paramétereket, majd a kártya-
központ a Pénztártag egyéni számlájáról zárolásra került összeget egy tech-
nikai alszámlára helyezi át. Amint a számla és a fedezetigazolás beérkezik, 
kifizetésre kerül a vásárolt áru vagy szolgáltatás ellenértéke. Az ún. telefo-
nos zárolás alkalmával ezekben az esetekben a kifizetés a szolgáltató és a 
pénztár közötti tranzakció révén történik meg, tehát nem igényel készpénz-
forgalmat, és nem rontja a tag likviditását sem.

Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a Pénztárnak az önkéntes köl-
csönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján vizs-
gálnia kell, hogy a pénztártag milyen terméket vásárolt, illetve milyen 
szolgáltatást	vett	igénybe.	Korábban	a	vásárolt	termékeket	a	szolgáltatók	
vámtarifa számmal, a szolgáltatásokat pedig szolgáltatási jegyzékszámmal 
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is szerepeltették a számlákon, ez megkönnyítette a vásárlások besorolá-
sát a törvény által előírt csoportokba, így a jogszerűtlen ill. az adóköteles 
vásárlások kiszűrése egyszerű feladatnak bizonyult. A számlázási törvény 
2008. évi változásainak következtében a szolgáltatók már nem kötelesek 
feltüntetni az ezeket az információkat, bár szerencsére a korábban bevált 
gyakorlatot alkalmazzák, és továbbra is szerepeltetik a fent említett ada-
tokat. 

A szolgáltatók a számlák eredeti példányát kötelesek eljuttatni a pénz-
tár részére, ahol a papír alapú számlák elektronikus formátumban kerülnek 
rögzítésre, majd pedig elbírálásra. Amennyiben megfelel az előírásoknak, a 
tranzakció összege átutalásra kerül a szolgáltató részére. 

Az Egészségbiztosítási Felügyelet által közzétett felmérésből kiderül, 
hogy egészségkártya használatát 36 pénztár közül 18 teszi lehetővé, amely 
50%-os arányt jelent. Ezek jellemzően a legnagyobb, leghosszabb ideje 
működő pénztárak. Az egészségkártya használata a kifizetések során nem 
jár többletköltséggel, viszont öt pénztárat leszámítva az egészségkártya 
igénylése nem ingyenes. A kártyadíj felszámítása több módon történhet: 
lehet egyszeri fix költséggel járó, vagy levonhatják az első hónapok befi-
zetéseiből. Az egyes önkéntes egészségpénztárakkal szerződött szolgál-
tatók	35,1%-ánál	biztosított	a	POS-autorizáció,	és	22,2%-uknál	a	 telefonos	
autorizáció. 

Az egészségpénztári kártya igénylése az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány	 kitöltésével	 történik.	 Hazánkban	 a	 vásárlási	 műveletek	 díj-
mentesek a kártyabirtokos ügyfelek részére. 

Az egészségpénztári tagok a legtöbb, kártyát kibocsátó egészség-
pénztárnál – többnyire díjfizetés ellenében – jogosultak kedvezményezett-
jeik (közeli hozzátartozók, akik az előírt adminisztrációt követően a szintén 
jogosultakká válnak a tag egészségpénztári számláján található összegek 
felhasználásra) számára társkártya igénylésére. Az adott tagi számlához igé-
nyelhető társkártyák száma korlátozott. A társkártya számlaháttere a pénz-
tári tag számlája, azaz a főkártya birtokosának számlája. A társkártya igény-
lésének folyamata megegyezik a főkártya igénylésének folyamatával. 

A szerződött szolgáltatók üzletpolitikai megfontolások alapján lehe-
tőséget biztosíthatnak kedvezményes igénybevételére az egészségkár-
tya használata esetén. Ez abban az esetben is fennállhat, ha a kártya sem 
POS-,	sem	telefonos	autorizáció	segítségével	nem	használható,	mindössze	
a pénztári tagságot igazolja.
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A kártyaelfogadói szerződések megkötésének 
technikai feltételei, menete

Egészségpénztári kártyával a kártyaelfogadásra szerződött szolgálta-
tó partnereknél az egyéni egészségszámla erejéig fizetésre van lehetőség, 
a szolgáltatás kiegyenlítésekor a kártya leolvasásra kerül, automatikusan 
megtörténik a fedezet-ellenőrzés és a megjelölt összeg zárolása. Bármely 
szolgáltató dönthet úgy, hogy lehetővé teszi az egészségpénztári kártyá-
val	 történő	fizetést,	 amelynek	 technikai	 feltétele	 a	POS-terminál.	A	POS-
terminálok mögött fejlett bankinformatikai rendszerek állnak. Amennyi-
ben a szolgáltató nem rendelkezik terminállal, szerződéses kapcsolatba 
kell lépnie egy olyan bankkal, amely a kártyaelfogadói üzletágban érde-
kelt. Tapasztalataink szerint azoknak a szolgáltatóknak a túlnyomó több-
sége, amelyek kártyaelfogadó szerződést kívánnak kötni, már rendelkezik 
az alapvető technikai feltételekkel, de banki hátterű egészségpénztárként 
a	 POS-terminállal	 nem	 rendelkező	 szolgáltatóknak	 is	 tudtunk	 terminál-
beszerzésre	irányuló	segítséget	nyújtani.	Hazánkban	a	bankok	szerelik	fel	
az	üzletekben	a	POS-terminálokat,	a	kereskedők	csupán	bérlik	a	berende-
zést.	Nagyobb	kereskedőláncok	esetében	azonban	előfordulhat,	hogy	sa-
ját terminálokat vásárolnak, és azokat saját költségen telepíttetik és üze-
meltetik. 

Azt követően, hogy a szolgáltató jelezte igényét az egészségpénz-
tár felé arra vonatkozóan, hogy üzletében biztosítani szeretné a pénztár 
kártyájával való fizetést, a kártyaelfogadási szerződés megkötésre kerül. 
A pénztár a szolgáltatóval írásbeli szerződést (kártyaelfogadási szerződést) 
köt, amelynek tartalmaznia kell a kártya elfogadásának feltételeit, a kár-
tyaelfogadó bizonylat elkészítésének és pénztárhoz történő eljuttatásának 
módját és határidejét, az igénybe vett szolgáltatások és megvásárolt termé-
kek ellenértéke pénzügyi rendezésének módját és határidejét, valamint a 
zárolásra vonatkozó szabályokat. 

A szerződés megkötését követően megfelelő informatikai kapcso-
latot a banki szakemberek állítják be, melynek megtörténtekor a helyi 
POS-terminál	már	 képes	 a	 kártyán	 lévő	 adatok	 olvasására.	 A	 folyamat	 az	
igény bejelentésétől számítva két hetet vesz igénybe. A kártyaelfogadási 
szerződéssel rendelkező szolgáltató felé a bank nem számít fel tranzakciós 
jutalékot (jellemző mértéke 0–2%), ezt a költséget az egészségpénztárak 
átvállalják. 

Az egészségkártyával való vásárlás során a tranzakcióról készült úgy-
nevezett slipszelvényt a kártyabirtokosnak alá kell írnia, a szolgáltató pe-
dig a kiállított számla másolati példányát a tagnak átadja. Ezt követően a 
kártyatranzakció összege a pénztártag egyéni egészségszámláján zárolás-
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ra kerül, és a szolgáltató az eredeti átutalásos áfás számla első példányát 
a slipszelvénnyel együtt megküldi a pénztárnak. A számla ellenértékét a 
pénztár a zárolás összegéből adatrögzítés és elbírálás után utalja át a szol-
gáltatónak. A folyamat során a tag számlájának egyenlege a megvásárolt 
áru vagy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékével csökken.

A K&H Medicina Egészségpénztár fizetőkártyái jelenleg	a	K&H	Bank	és	
az OTP Bank által üzemeltetett terminálokon használhatók, de további egyez-
tetések	 folynak	 más,	 POS-terminálokat	 értékesítő	 és	 üzemeltető	 pénzinté-
zetekkel is. A jelenlegi 11 044 szolgáltató partnerünk közül 3809 rendelkezik 
POS-terminállal,	ez	34,49%-ot,	a	szolgáltató	partnerek	tevékenységi	köréhez	
viszonyítva magas arányszámot jelent. Elmondható, hogy elsősorban az áru-
forgalmazó partnereink (pl. patikák, optikák, gyógyászati segédeszközöket 
forgalmazó üzletek), a nagyobb, egészségügyi szolgáltatást nyújtó partnerek 
(pl. gyógyszállók, magánklinikák), valamint a nagyobb fitneszterem-hálózatok 
és sportboltok használják a kártyaelfogadási lehetőséget.

Az egészségpénztári kártyák elfogadásában a fizetés egyszerűsö-
désén túl szinte magától értetődő reklámlehetőségek rejlenek: a pénztár 
logójának („egészségkártya-elfogadó hely”) megjelenése az üzletben fel-
hívja a pénztári tagok figyelmét az egészségkártyával való fizetés lehető-
ségére,	ezáltal	szélesíti	a	lehetséges	vásárlóinak	körét,	valamint	a	webolda-
lon való megjelenés közvetett forgalomnövekedést is eredményezhet. Az 
egészségpénztári kártyaelfogadási szerződés mindkét fél részére előírja az 
erre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Tapasztalat és mindazonáltal 
tényként kezelhető, hogy a bankkártyával (vagy egészségpénztári kártyá-
val) vásárlónak nagyobb szabadságot biztosít, hogy a vásárlásának összér-
tékét nem korlátozza a zsebében található készpénz mennyisége, és ebből 
eredendően hajlamos többet költeni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy	a	POS-terminállal	rendelkező	szol-
gáltatók előnyben részesítik a kártyás fizetési módot, mert a tagok a kártyá-
val problémamentesen, gyorsan, kevés adminisztrációval tudják kiegyenlí-
teni a megvásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét. 

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes 
gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet alap-
ján a kártya kibocsátásáról és a kártyás elszámoló-rendszer alkalmazásáról 
– beleértve a társkártyára vonatkozó rendelkezéseket is – a Pénztár alap-
szabályában kell rendelkezni, a kártya igénylésének, használatának sza-
bályait pedig az igazgatótanács által elfogadott kártyaszabályzatban kell 
rögzíteni. A kártyaszabályzatnak tartalmaznia kell a kártya igénylésének 
rendjét, a kártya használatára vonatkozó szabályokat, a kártya használatá-
val összefüggő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket (beleértve a kártya 
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letiltásának szabályait is), a kártya által elvégezhető műveletek szabályait, 
a kártyán tárolt adatok megjelölését, a kártya fizikai és technikai leírását és 
az azonosítására alkalmas megjelölések felsorolását. A kártyaszabályzatban 
szerepelnie kell továbbá a kártya kibocsátásával és használatával kapcsolat-
ban felmerülő, a tagot közvetlenül terhelő költségeknek, az arra vonatkozó 
előírásnak is, hogy a kártyabirtokos számára lehetőséget kell biztosítani a 
kártyával összefüggésben kezelt személyes adatainak megismerésére.

A jogszerűtlen vásárlások veszélyei

Mivel a jogszabály az elszámolható termékek körét korlátozza, és ezen 
belül is bizonyos termékek és szolgáltatások megvásárlását adókötelessé 
tette, az ebből következő jogszerűtlen vagy adóköteles vásárlások megelő-
zését az egészségpénztári kártyával való vásárlás megakadályozza. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a kártya használatának pillanatában a pénztár még 
nem tudja, hogy a pénztártag mit vásárolt, ezt csak a vásárláskor kiállított 
számla beérkezésekor lehet eldönteni. 

A jogalap nélkül igénybe vett termékekről és szolgáltatásokról a Pénz-
tár	 a	 tagokat	 levél	 formájában	 értesíti,	 amit	 a	 K&H	 Medicina	 Egészség-
pénztár egy évben kétszer, június közepén és december elején hajt végre. 
Amennyiben a pénztártag a jogszerűtlen vásárlás ellenértékét a tárgyév 
december utolsó napjáig visszafizeti, akkor az eredeti állapot visszaállításra 
kerül, és a vásárlás összege után sem szja-t, sem pedig eho-t nem kell fizet-
ni, és természetesen az összeg a pénztártag egyéni számlájára kerül vissza, 
így az összeget újra el tudja költeni. Amennyiben a vásárlással más jellegű 
probléma adódott (pl. orvosi javaslattal hiánya, vagy szolgáltatás igénybe 
vevő hozzátartozó nincs megjelölve kedvezményezettként stb.), és a tag 
ezeket a dokumentumokat tárgyév utolsó munkanapjáig pótolja, akkor a 
jogszerűtlen igénybevétel természetesen jogszerűvé válik.

Az adóköteles vásárlások esetében más az eljárás, mert az életmódja-
vító szolgáltatások és termékek körét a 2007. június 1-jén hatályba lépett 
kormányrendelet adókötelessé teszi, így az ezek után a termékek és szolgál-
tatások után a pénztártagokat személy jövedelemadó bevallási és megfize-
tési kötelezettség terheli. Jelenleg a pénztáraknál adóköteles igénybevétel 
esetén az összeg visszafizetésére nincs lehetőség. 

 

A biztonságos kártyahasználatról 

bár külön öröm, hogy gyakorlati tapasztalataink még nincsenek, de min-
denképpen számolni kell a lehetséges visszaélések veszélyeivel is. Mivel a kár-
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tyahasználat fokozott felelősséggel jár, a kártyaszabályzatban felhívjuk a tagok 
figyelmét a biztonságos használat feltételeire. A kártyát különös gondosság-
gal,	értékként	kell	kezelni.	Átvételekor	ellenőrizni	kell,	hogy	a	rajta	lévő	adatok	
megfelelnek-e az igénylésben foglaltaknak és a hátoldalon saját kezűleg azon-
nal alá kell írni, mivel egy esetleges illetéktelen használat bizonyítási eljárása 
során	az	aláírásnak	fontos	szerepe	lehet.	Fontos,	hogy	a	tag	ne	engedje,	hogy	
fizetéskor a kártya kikerüljön látóköréből, érdemes könnyen elérhető helyen, 
leginkább saját magánál tartani a pénztár által a bejelentés megtételéhez 
megadott telefonszámokat, illetve saját azonosító adatait. Mivel a kártya hátol-
dalán látható és fontos információkat hordozó mágnes csík rendkívül érzékeny 
az erős elektromos és mágneses hatásokra, azt távol kell tartani a televíziótól, 
rádiótól, mágneses kulcstól és pénztári pultoktól.

A tagok részére a pénztár ajánlott küldeményként postázza ki az inaktív 
státuszú kártyát, amely ebben az állapotában vásárlásra nem alkalmas, azt 
felhasználás előtt aktiváltatni szükséges. Ennek a gyakorlatnak a bevezeté-
se	a	K&H	Medicina	Egészségpénztárnál	a	kártyabevezetéshez	képest	később	
történt, de mindenképpen a biztonságosabb kártyahasználatot szolgálja.

A pénztárak az esetleges visszaélésekből eredő kockázatok korlátozása 
érdekében a tagok számára lehetőséget biztosítanak költési limitek meg-
határozására. A vásárlási limiteket a kártya igénylésekor lehet megadni, de 
megváltoztatására lehetőség van írásos formában későbbek folyamán is. 
A	K&H	Medicina	Egészségpénztárnál	az	alapértelmezett	kártyalimit	200	000	
Ft.	 A	 limitek	 felett	 a	 tranzakciókat	 engedélyező	 rendszer	 automatikusan	
visszautasít minden tranzakciót, amelyre az elfogadóhely felhatalmazást 
kér, függetlenül a számlán rendelkezésre álló fedezettől. 

A K&H Medicina Egészségpénztár tapasztalatai

A K&H Medicina Egészségpénztár a kártyás fizetési módok közül csak 
a	POS-terminálon	keresztül	való	fizetési	 lehetőséget	alkalmazza.	Az	egész-
ségpénztári kártyát 2003. január 1-jén vezettük be.

1. számú táblázat. A tranzakciók aránya

Kártyás tranzakciók Egyéb tranzakciók
Száma (db) összege (Ft) Aránya (%) Száma (db) összege (Ft) Aránya (%)

2005 229 775 1 033 931 164 62,40% 133 292 1 096 034 502 37,60%

2006 324 448 1 434 009 271 67,40% 156 991 1 374 221 479 32,60%

2007 410 354 1 940 662 356 69,66% 178 702 1 494 014 790 30,34%

2008 513 666 2 258 012 447 73,92% 181 203 1 473 171 912 26,08%

Az 1. számú táblázatban szereplő adatok vizsgálatakor az elmúlt négy 
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év adatait vetettük össze. Egyértelmű növekedés látható mind a tranzakci-
ók száma, mind a kártyás tranzakciók aránya terén. A kártyás tranzakciók 
során elköltött átlagos összeg viszont az elmúlt években végig azonos szin-
ten,	4500	forint	körül	(4395	és	4729	forint	között)	maradt.	Figyelemre	mél-
tó, hogy a számla beküldésével történt elszámolások átlagos értéke 8137 
és	8753	Ft	között	mozgott,	így	–	bár	a	különbség	nem	jelentős	–	egyértel-
műen kiderül, hogy a tagok az egészségpénztári kártyát elsősorban kisebb 
összegű vásárlásoknál használják.

2. számú táblázat. A taglétszám és a kártyakibocsátások

Új igénylések
Főkártya (db) Társkártya (db) Taglétszám (fő)

2005 14 275 1 319 51 098

2006 25 118 2 505 65 944

2007 12 381 1 609 64 764

2008 36 093 3 573 72 839

Az aktív tagságunk 88,7%-a rendelkezik egészségpénztári kártyával, 
ez számszerűen 66 010 db kártyát jelent, ezek mellett tagjaink kedvezmé-
nyezettei közül 6111 fő rendelkezik társkártyával. A 2. számú táblázatból 
kiderül, hogy minden évben nagyobb az új kártyaigénylők száma, mint az 
új belépőké, de ez összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy a kártyát nem a 
pénztárunk indulásakor, hanem évekkel vezettük be. 

A szolgáltatók száma Magyarország megyéiben
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Taglétszám Magyarország megyéire felosztva
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A grafikonokról 

Magyarország megyéiben a tagok létszámát, a szolgáltatók mennyisé-
gét,	a	POS-terminálok	mennyiségét	és	ezek	arányszámait	vizsgálva	(a	2008.	
évi adatokra vonatkozóan) a következő következtetések vonhatók le: egyér-
telmű, hogy mind a tagok száma, mind a szolgáltatók száma, mind a kártya-
elfogadó helyek száma a fővárosban a legmagasabb, mégis meglepő lehet, 
hogy Budapesten a szolgáltató partnerek alig 21%-a rendelkezik a kártya-
leolvasáshoz szükséges technikai és jogi feltételekkel. Ugyanez a másik ol-
dalról értékelve: a taglétszámban és szolgáltatószámban is sereghajtóként 
szereplő	 Nógrád	 megyében	 a	 szolgáltató	 partnerek	 igen	 magas	 hánya-
dánál, mintegy 42%-uknál lehetséges egészségpénztári kártyával fizetni. 
Az aránytalanság természetesen annak a jellemző magyarországi ténynek 
tudható be, miszerint akárcsak számos területen, a szolgáltatók számának 
tekintetében is Budapest messze megelőzi az ország többi részét. Ehhez 
képest a taglétszám már nem annyira kiegyensúlyozatlan, bár a különbség 
itt is jelentős, a budapesti tagok száma kétszer annyi, mint a sorban utána 
következő pest megyei taglétszám.
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POS-terminálok száma Magyarország megyéiben
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Innovációs lehetőségek

Egészségpénztári hitelkártya

Az egészségpénztári kártya mellé korábban lehetőség volt úgyne-
vezett egészségpénztári hitelkártya igénylésre is, amely a hagyományos 
hitelkártyák által nyújtott lehetőségeken túl alkalmas az egészségpénztári 
tagság igazolására, és így kedvezmények igénybevételére jogosít, valamint 
ha a tag a hitelkártyájával egészségpénztáron keresztül elszámolható ter-
méket vásárol, akkor lehetősége van költései törlesztését az egyéni egész-
ségszámlája terhére közvetlenül a Pénztáron keresztül rendezni. Az egész-
ségpénztári hitelkártya később a banki hitelezési gyakorlat változása miatt 
visszavonásra került.

cafeteria kártya

A cafeteria egy választható elemekből álló, a hagyományos bérnél 
költséghatékonyabb juttatási csomag. A költséghatékonyság mellett jelen-
tős szerepe van a munkavállalók megtartásában és a motivációs eszköz-
ként való alkalmazásában. A pénzügyi keret előre megszabott, ezen belül 
a munkavállalók egyénileg, saját igényeiknek megfelelően határozhatják 
meg. A cafeteria elemek közé tartoznak többek között az étkezési utalvá-
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Szolgáltatókra jutó POS-terminálok aránya (%)
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nyok, az üdülés csekkek, a tömegközlekedési hozzájárulások, sőt az önkén-
tes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetések is. 

Mivel az egészségpénztári kártyán kívül az összes juttatás papír ala-
pú, nem lehet figyelmen kívül hagyni a rendszerben rejlő korszerűsítési 
lehetőségeket. Megoldást és újszerű szolgáltatást jelentene, ha az eddigi, 
többtípusú és -címletű utalvány helyett a kínált szolgáltatásokat – így az 
egészségpénztáron keresztül elszámolható szolgáltatásokat is – egyetlen, 
egységesített kártyával lehetne igénybe venni, méghozzá úgy, hogy min-
den vásárláskor a költés pontos összege kerüljön levonásra a szolgáltató-
nál	 található	POS-terminálon	keresztül.	A	cafeteria-kártya	magában	 rejti	 a	
folyamatos bővítés lehetőségét, így a későbbiek során megfelelő banki hát-
térrel akár hitelkártya-funkcióval is bővíthető.

Jogszabályi háttér: 
∙	 268/1997.	 (XII.	22.)	Korm.	rendelet	az	önkéntes	kölcsönös	egészség-	és	

önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól 
∙ 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról
∙ 252/2000.	 (XII.	24.)	Korm.	rendelet	az	önkéntes	kölcsönös	egészség-	és	

önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezett-
ségének sajátosságairól 

∙ 263/2003.	 (XII.	24.)	Korm.	rendelet	az	önkéntes	kölcsönös	egészség-	és	
önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról 

∙ 268/1997.	 (XII.	22.)	Korm.	rendelet	az	önkéntes	kölcsönös	egészség-	és	
önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól
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ÚJ, ElEKTRoNIKuS 
ElSZÁMolÁSI lEHETőSÉG 
A GyóGySZERTÁRAK 
SZÁMÁRA

Lehoczky László 
MKB	Nyugdíjpénztár,	ügyvezető	igazgató 

Studniczky	Ferenc 
OTP Egészségpénztár, ügyvezető igazgató 

Dr. Váradi Péter 
AXA Egészségpénztár, igazgatótanács elnöke

Az eddigi visszajelzések alapján az elektronikus számla bevezetésé-
vel a gyógyszertárak számára egyszerűbbé, olcsóbbá és gyorsabbá vált az 
egészségkártyával történő fizetés utáni adminisztráció

A Stabilitás Pénztárszövetség öt egészségpénztári tagja – OTP 
Egészségpénztár,	MKB,	AXA,	Honvéd	és	a	Vitamin	Egészségpénztár	–	2008	
augusztusától Magyarországon elsőként vezették be az elektronikus 
számla rendszerét (EDI = Electronic Data Interchange – Elektronikus Adat-
csere Rendszer), amely jelenleg közel 700 szerződött patikában működik. 
2009-ben remélhetőleg az egészségpénztári tagként vásárolt gyógyszer-
tári termékek számláinak többségét a gyógyszertárak már az említett 
rendszer segítségével számolják el. 

Hogyan működik az EDI?

Az elektronikus számlázás segítségével, az egészségpénztári kártyá-
val történő fizetés esetén nem papíralapú számla készül, hanem egyfelől 
egy „nem adóügyi bizonylat”, amelyet a pénztártag kap kézhez, másfelől a 
számlaadatok elektronikusan, on-line úton jutnak el az Egészségpénztári El-
számoló	Központ	Kft.-hez	(E2K).	A	POS	terminál	nyugtáját	(slipjét)	továbbra	
is alá kell írni a pénztártagnak, amelyet a gyógyszertár megőriz, azaz ugyan-
olyan folyamat alapján működik a rendszer, mint az eddigi egészségpénztá-
ri kártyával történő fizetés esetén.
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Kevesebb adminisztráció

Az új számlázási rendszerben a pénztártag által megvásárolt termék 
elszámolásához szükséges adatok napi rendszerességgel, elektronikusan 
jutnak	el	 az	 E2K-hoz,	 a	gyógyszertárnak	havonta	 csak	egyetlen	papíralapú	
dokumentumot, az úgynevezett „EDI Összesítő jelentést” kell elkészítenie, és 
megküldenie	az	E2K	részére.	Az	E2K	a	gyógyszertárakból	beérkezett	elektro-
nikus számlákat egészségpénztáranként csoportosítja, és elektronikusan kül-
di az érintett egészségpénztárnak a beérkezést követő munkanapon, ezáltal 
nemcsak csökken a gyógyszertárakat sújtó adminisztrációs teher (nem kell 
időszakonként, pénztáranként szétválogatva postázni a papíralapú számlá-
kat, megszűnik a számlák „elkallódásának” veszélye), de a számla kiegyenlí-
tése is felgyorsul: öt munkanapon belül megtörténik a kifizetés. 

Átláthatóvá válik, hogy melyek az adómentesen 
vásárolható termékek

Az úgynevezett cikktörzsrendszer gondoskodik arról, hogy a gyógy-
szertárak – egészségpénztári kártyával történő tranzakció keretében – min-
dig hatályos rendelkezések szerint adómentesen vásárolható termékeket 
árusítsák a pénztártagoknak. A cikktörzsrendszer lényege, hogy az kizárólag 
az adómentesen megvásárolható termékek körét tartalmazza, így az EDI-
rendszerben teljesített tranzakció azonnal ellenőrzötté válik, nincs szükség 
további kontrollra.

Mi történik, ha a pénztártag adóköteles 
terméket kíván megvásárolni?

Amennyiben a vásárlás során kiderül, hogy a vásárolni kívánt termék 
nem számolható el egyéni egészségszámlára, úgy a pénztártag készpénz-
ben (vagy bankkártyával) tudja kiegyenlíteni a vételárat. 

Az elektronikus számla előnyei

Az elektronikus számla egyaránt előnyös a tagok, a pénztárak és a 
gyógyszertárak számára: naprakész információt nyújt a tagoknak az elszámol-
ható termékekről, gyorsítja és a felek részére gazdaságosabbá teszi a számlák 
elszámolását (kevesebb postaköltség, kisebb élőmunkaerő szükséglet a fel-
dolgozáshoz stb.). Az elektronikus számlázási rendszert külföldön már évek 
óta használják, Magyarországon pedig az EDI-számla technikai hátterének 
megteremtésében az említett öt egészségpénztár úttörő szerepet vállalt.

Az elektronikus számlázást a gyógyszertárakban történt sikeres beve-
zetés után a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is elindítják.
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A Stabilitás Pénztárszövetség tagjai
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A tagdíjakból a fedezeti, a működési és a 
likviditási tartalékra jutó rész aránya (%) 

2008. évre vonatkozóan A pénztár vezetése

Fedezeti Működési Likviditási

AEGON Magyarország 
Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – 
magánpénztári ág

www.aegonnyugdij.hu
1091 Budapest, 

Üllői út 1.
06-1-477-4890

607 248 374 169 359

350 000 
Ft-ig

94,75 5,25 0

Bánfalvi István IT elnök

350 001 
Ft-tól

95,5 4,5 0

Allianz Hungária 
Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – 
magánpénztári ág

www.allianz.hu
1027 Budapest, 
Kapás u. 6-12.
06 40 429-429

382 802 214 203 679 95 4,9 0,1

Mészáros Győző 
ügyvezető igazgató

Aranykor Országos 
Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – 
magánpénztári ág

www.aranykornyp.hu
1061 Budapest, 

Andrássy út 40-42.
06 40 474-747

74 389 58 383 690 95 4,9 0,1

Kulyassa Krisztina 
ügyvezető igazgató

AXA Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár – 

magánpénztári ág
www.axa.hu

1138 Budapest, 
Váci út 135-139.
06 40 30-30-30

183 007 153 492 103

Első havi 
tagdíj           

90 9,99 0,01

Bangáné Jarecsni Rita 
ügyvezető igazgató 

További 
tagdíjak         

95,5 4,49 0,01
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Fedezeti Működési Likviditási

DIMENZIÓ 
Magánnyugdíjpénztár

www.dimenziocsoport.hu
1013 Budapest, 
Krisztina krt. 32.
06 80 201-417 13 368 19 974 941 94,5 5 0,5

Paczolai Szabolcs 
ügyvezető

Generali Nyugdíjpénztár 
– magánpénztári ág

www.generali.hu, 
Levelezési cím: 6713 

Szeged Pf. 97,  
Generali TeleCenter: 

06 40 200 250

3 326 1 552 394

Első havi 
tagdíj

91,3 8,6 0,1

Lengyel Márk 
ügyvezető igazgató

Továbbiak-
ban ese-

dékes havi 
tagdíj

95,6 4,3 0,1

Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár

www.hnyp.hu
1134 Budapest, 

Aba u. 4.
(1)329-6651 23 909 36 721 813 96 3,5 0,5

Dr. Szenes Zoltán 
ügyvezető igazgató

ING Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár – 

magánpénztári ág
www.ing.hu

1068 Budapest, Dózsa 
György út 84/B
06 40 464-464

496 678 330 270 048 95,01 4,94 0,05

Dr. Borza Gábor 
ügyvezető igazgató

MKB Nyugdíjpénztár – 
magánpénztári ág

www.mkbnyp.hu
1056 Budapest, Váci u. 38.

(1) 268-7001
35 342 43 192 084 95 4,8 0,2

Lehoczky László 
ügyvezető igazgató
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Fedezeti Működési Likviditási

OTP 
Magánnyugdíjpénztár
www.otppenztarak.hu

1051 Budapest, Mérleg u. 4.
(1) 429-7400

828 634 436 693 335 94,5 5,4 0,1

Nagy Csaba 
ügyvezető igazgató

Premium 
Magánnyugdíjpénztár

www.premiumpenztar.hu
1138 Budapest, 
Váci út 135-139.
06 40 303-030

42 569 20 407 261 94,5 5,49 0,01

Dr. Bába Julianna
IT elnök

Villamosenergia-
ipari Társaságok 

Nyugdíjpénztára – 
magánpénztári ág

www.vitnyp.hu
1441 Budapest, Pf. 50.

(1) 322-6022
8 878 13 178 490 94,5 5 0,5

Pellei József 
ügyvezető igazgató

Önkéntes nyugdíjpénztár 
neve , emblémája és 

elérhetősége 

Taglétszám 
2008. 
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Fedezeti Működési Likviditási

Aegon Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár-

önkéntes pénztári ág
www.aegonnyugdij.hu

1091 Budapest, 
Üllői út 1.

(1) 477-4890

213 213 81 985 723

belépéskor 
első 1800 Ft

100

Bánfalvi István IT elnök

10 000 Ft-ig 90 10 0

10 001 -60 
000 Ft

94 6 0

60 001 Ft-tól 99 1 0

Allianz Hungária 
Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – 
önkéntes pénztári ág

www.allianz.hu
1027 Budapest, 
Kapás u. 6-12.
06 40 429-429

228 720 86 829 695

belépéskor 
első 1500 Ft

100

Mészáros Győző 
ügyvezető igazgató

10 000 Ft-ig 90 9,9 0,1

10 000 -333 
333 Ft

96 3,9 0,1

333 333 
Ft-tól

99 0,9 0,1
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Fedezeti Működési Likviditási

Aranykor Országos 
Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár- 
önkéntes pénztári ág
www.aranykornyp.hu

1061 Budapest, 
Andrássy út 40-42.

06 40 474-747

44 267 25 639 671

belépéskor  
0-10 000 

Ft- ig
90 9,9 0,1

Kulyassa Krisztina 
ügyvezető igazgató

10 001-150 
000 Ft- ig

96,2 3,7 0,1

150 001-500 
000 Ft- ig

98 1,9 0,1

500 001 Ft 
felett

100 0 0

AXA Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár- 

önkéntes pénztári ág
www.axa.hu

1138 Budapest, 
Váci út 135-139
06 40 30-30-30

72 547 29 544 694

belépéskor 
első 2400 Ft                

0 100 0

Bangáné Jarecsni Rita 
ügyvezető igazgató 

100 000 Ft 
alatt            

95,5 4,4 0,1

100 000 Ft 
felett

98 1,9 0,1

Chinoin Nyugdíjpénztár – 
önkéntes pénztári ág

E-mail: vera.rudas@sanofi -
aventis.com
(1) 505-1676

3 092 6 158 890 99 0,9 0,1

Dr. Rudas Vera, IT elnök

Dimenzió Biztosító 
Egyesület – önkéntes 

nyugdíjpénztári adó- és 
tb.szabályokkal működő 

termék
www.dimenziocsoport.hu

1013 Budapest, 
Krisztina krt. 32.
06 80 201-417

23 342 38 570 206

10 000 Ft-ig                     90 10 0

Tölgyesiné 
dr. Nagy Olga 

ügyvezető elnök

10 000 Ft 
felett

94 6 0

ELMÜ Nyugdíjpénztár – 
önkéntes pénztári ág

(1) 238-1962
3 118 6 332 466

600 000 
Ft-ig

98 1,6 0,4

Mag-Erdélyi Laura 
ügyvezető

600 000 Ft 
felett

100
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Első Hazai 
Nyugdíjpénztár – 

önkéntes pénztári ág
1037  Budapest, 

Montevideo u. 14.
(1) 436-2000

328 714 304 94 5,9 0,1

Vas Ferencné IT elnök

Generali Nyugdíjpénztár 
– önkéntes pénztári ág

www.generali.hu, 
Levelezési cím: 

1325 Budapest, Pf. 421.
Generali TeleCenter: 

06 40 200 250

38 212 9 713 439

10 000Ft-ig 90 10 0

Lengyel Márk 
ügyvezető igazgató

10 000-100 
000Ft közöt-

ti részre
95 4,9 0,1

100 000-400 
000Ft közöt-

ti részre
98 2 0

400 000Ft 
feletti részre

99,5 0,5 0

Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár – 

önkéntes pénztári ág
www.hnyp.hu

1135 Budapest, 
Aba u. 4.

(1) 329-6651
43 228 30 225 172

0 – 100 
000 Ft

96 4 0

Dr. Szenes Zoltán 
ügyvezető igazgató

100 001 – 
200 000 Ft

97 3 0

200 001 – 
300 000 Ft

98 2 0

300 001 
Ft-tól

99 1 0

ING Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár – 

önkéntes pénztári ág
www.ing.hu

1068 Budapest, 
Dózsa György út 84/B

06 40 464-464

80 060 34 821 545

96 3,9 0,1

Dr. Borza Gábor 
ügyvezető

éves 
80 000 Ft 

feletti befi -
zetés estén

97 3 0

K&H Önkéntes 
Nyugdíjpénztár – 

önkéntes pénztári ág
www.kh.hu

1126 Budapest 
Böszörményi út 24/B

(1) 248-2382
2 386 1 021 224

0-60 000 Ft 95 4,50 0,50

Lenkei Beatrix 
ügyvezető

60 001–
300 000 Ft

96 3,50 0,50

300 001–
500 000 Ft

97 2,50 0,50

500 001 Ft 100 0 0
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MKB Nyugdíjpénztár – 
önkéntes pénztári ág

www.mkbnyp.hu
1056 Budapest, 

Váci u. 38.
(1) 268-7001

110 912 77 655 710

100 000 Ft 
alatt

95 4,8 0,2

Lehoczky László 
ügyvezető igazgató

100 001 – 
200 000 Ft

95 000 Ft és 
a 100 000 Ft 

feletti rész

4 800 Ft és 
a 100 000 Ft 
feletti rész  

0,2

96 3,8

200 001 – 
300 000 Ft

191 000 
Ft és a 

200 000 Ft 
feletti rész

8 600 Ft és 
a 200 000 Ft 
feletti rész 

0,2

97 2,8

300 001 – 
500 000 Ft

288 000 Ft 
és a

11 400 Ft 
és a

0,2

300 000 Ft 
feletti rész 

98 0%-a

 300 000 Ft 
feletti rész    

1 8 %-a

500 001 – 
1 000 000 Ft

484 000 
Ft és az 

500 000 Ft 
feletti rész

15 000 Ft és 
az 500 000 

Ft feletti 
rész  

0,2

99 0,8

1 000 001 Ft 
felett

979 000 
Ft és az 1 

000 000 Ft 
feletti rész

19 000 Ft 
és az 1 000 

000 Ft feletti 
rész 

0,2

99,5 0,3

Mobilitás Nyugdíjpénztár 
– önkéntes pénztári ág

www.mobilitas.org.hu
1111 Budapest, 

Bartók Béla út 54. 1/1.
06 40 200-552

9 378 12 709 821

Új belépők 
első tagdíja

80 20 0

Kiss Tamás 
ügyvezető igazgató

Éves 10 000 
Ft-ig terjedő 

tagdíjrész
90 10 0

Éves 10 001 
Ft és 60 000 

Ft közötti 
tagdíjrész

94 5,9 0,1

Éves 60 
001 Ft és 
800 000 

Ft közötti 
tagdíjrész

95 5 0

Éves 800 
001 Ft feletti 

tagdíjrész
98 2 0

OTP Önkéntes Kiegészítő 
Nyugdíjpénztár

www.otppenztarak.hu
1051 Budapest, 

Mérleg u.4.
(1) 429-7400

249 815 95 392 768

0-10 000 
Ft/év

90 9,9 0,1

Várnagy Anikó 
ügyvezető igazgató

10 001-120 
000 Ft/év

94 6 0

120 001Ft/
év

97,5 2,5 0
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Villamosenergia-
ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

– önkéntes pénztári ág
www.vitnyp.hu

1441 Budapest, Pf. 50. 
1072 Budapest, Nyár u. 12.

(1) 478-4000

31 928 48 335 247 96 3,5 0,5

Pellei József 
ügyvezető igazgató

Egészségpénztár 
neve, emblémája és 

elérhetősége 

Taglétszám 
2008.
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vagyona 
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Fedezeti Működési Likviditási

Allianz Hungária 
Egészségpénztár

www.allianz.hu
1027 Budapest, 
Kapás u. 6-12.
06 40 429-429

12 278 663 883

első két havi 
tagdíjból belé-

péskor maximum 
4000 Ft

1 98 1

Mészáros Győző 
ügyvezető igazgató

évi 10 000 Ft-ig 90 9,9 0,1

évi 10 001– 
100 000 Ft-ig

94 5,9 0,1

évi 100 000 Ft 
felett

99 0,9 0,1

Aranykor Országos 
Önkéntes és 

Egészségpénztár
www.aranykorep.hu

1061 Budapest, 
Andrássy út 40-42.

06 40 474-747
6 566 402 178

0–100 000 Ft- ig 93 6,9 0,1

Kulyassa Krisztina 
ügyvezető igazgató

100 001–
200 000 Ft- ig

95 4,9 0,1

200 001–
400 000 Ft- ig

96 3,9 0,1

400 001 Ft felett 98 1,9 0,1

AXA Egészségpénztár
www.axa.hu

1138 Budapest, 
Váci út 135-139
06 40 30-30-30

103 781 5 193 106

Első 
4000 Ft 
tagdíj

0 100 0

Dr. Váradi Péter 
IT elnök

További 
tagdíjak

92 7,9 0,1

DIMENZIÓ 
Egészségpénztár

www.dimenziocsoport.hu
1013 Budapest, 
Krisztina krt. 32.
06 80 201-417 32 780 4 166 090

Dr. Kricsfalvi Péter 
ügyvezető 
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Fedezeti Működési Likviditási

Generali Egészségpénztár
www.generali.hu, 

Levelezési cím:
1394 Budapest, Pf. 352

Generali TeleCenter: 
06 40 200 250, 

Ügyfélszolgálat: 
1132 Budapest, 
Váci út 36–38.

36 485 1 870 627

100 000Ft-ig 91 9 0

Tornyos Csaba 
ügyvezető igazgató

100 000Ft 
feletti részre

99 1 0

Honvéd Önkéntes 
Kölcsönös Kiegészítő 

Egészségbiztosító 
Pénztár

www.honvedep.hu
1392 Budapest, Pf. 295.

(1) 412-3320( )
31 803 3 150 307

első havi 
tagdíjból

4000 Ft működésre

Dr. Németh András 

havi alap-
tagdíjból

91,9 8 0,1

többletből 98 2 0

K&H Medicina 
Egészségpénztár

www.khmedicina.hu
1126 Budapest, 

Böszörményi út 24/B.
(1) 335-3355

72 835 3 735 486

Tagdíjbefi ze-
tés 0-40 000 

Ft-ig 
90,5%, 9,0% 0,5% 

Lenkei Beatrix 
ügyvezető

Tagdíj-
befi zetés 
40 001-
200 000 

Ft-ig 

91,0%, 8,5% 0,5% 

Tagdíj-
befi zetés 
200 001-

400 000 Ft 

94,0%, 5,9% 0,1% 

Tagdíj-
befi zetés 
400 001-

500 000 Ft 

98,0%, 1,9% 0,1% 

Tagdíjbefi ze-
tés 500 001 

Ft-tól 
100,0%, 0,0% 0,0% 

Egyéni 
befi zetések, 
támogatás 

esetén 

96,0%, 3,9% 0,1%
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MKB Egészségpénztár
www.mkbep.hu
1056 Budapest, 

Váci u. 38.
(1) 268-7614

108 908 6 892 700

92,9 7,00 0,1

Lehoczky László
IT elnök

92 900 Ft és 
a 100 000 Ft 

feletti rész 

7 000 Ft és 
a 100 000 Ft 
feletti rész

100 001 – 200 
000 Ft között

94,9 5 0,1

187 800 
Ft és a 

200 000 Ft 
feletti rész

12 000 Ft és 
a 200 000 Ft 
feletti rész

200 001 – 300 
000  Ft között

95,9 4 0,1

283 700 Ft 
és a 300 

000 Ft feletii 
rész

16 000 Ft és 
a 300 000 Ft 
feletti rész 

300 001 – 500 
000 Ft között

96,9 3 0,1

477 500 
Ft és az 

500 000 Ft 
feletti rész

22 000 Ft és 
az 500 000 

Ft feletti 
rész

500 000 Ft felett 97,9 2 0,1

OTP Egészségpénztár
www.otppenztarak.hu

1051 Budapest, 
Mérleg u. 4.
(1) 429-7400

135 639 7 130 125

2008. 01. 01-től

Studniczky Ferenc 
ügyvezető igazgató

0-100 000 
Ft között

92,00 7,90 0,10

100 001 Ft 
felett

93,00 6,90 0,10

Postás  Egészségpénztár
www.posta.hu/

egeszsegpenztar
1133 Budapest, Váci út 110.

(1) 223-46-20
20 009 945 225

0–60 000 Ft 
között

91,00% 8,90% 0,10%

Dr. Jáhn Gábor 
Igazgatótanács elnöke

60 000–
300 000  Ft 

között
96% 4% 0%

300 000 
fölött

100% 0 0%

Tempo Egészségpénztár
www.egeszsegpenztar.hu

1025 Budapest, 
Nagybányai út 92.

(1) 463-4603
67 606 4 357 667

Éves 0– 
110 000 Ft 

között
87,9 12 0,1

Pintérné Zlota Anikó 
IT elnök

Éves 
110 000 Ft 

felett
93,9 6 0,1
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Fedezeti Működési Likviditási

Vasutas Egészségpénztár
www.epenztar.hu/

egeszsegpenztar.php
1144 Budapest, 

Kőszeg u. 26.
(1) 880-6550

34 955 3 140 176

0-60 000 
Ft/év

90,5 9,0 0,5

Deák Zoltán 
ügyvezető igazgató

60 001 Ft-
tól/év

100,0 0,0 0,0

Belépéskor első havi egységes tagdíjból további 
2000 Ft 

Vitamin Egészségpénztár
www.vitaminep.hu

1011 Budapest,
Iskola u. 13.
(1) 224-6278

20 883 2 418 571

belépéskor 
első 1500 Ft

100

Bolvári László 
ügyvezető

36000 Ft-ig 91 8,5 0,5

36 000 Ft 
felett

96 4 0

Wellness Országos 
Önkéntes 

Egészségpénztár
www.wellness-penztar.hu

1075 Budapest, 
Kéthly Anna tér 1.

(1) 413-5440

28 791 667 936 Emmanuel Malan

Pénztárszolgáltató 
neve, emblémája és 

elérhetősége 
A szolgáltató pénztári partnerei

A pénztárszolgáltató 
vezetése

Aegon Magyarország 
Pénztárszolgáltató Zrt.

www.aegon.hu
1091 Budapest, Üllői út 1.

(1) 477-4890
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Ludvai Judit 
vezérigazgató

Aon Tanácsadó és 
Pénztárszolgáltató Zrt.

www.aon.hu
1138 Budapest, 
Dunavirág u. 2.

(1) 815-9999

Budapest Magánnyugdíjpénztár 

Gaál Attila 
vezérigazgató

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
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Pénztárszolgáltató 
neve, emblémája és 

elérhetősége 
A szolgáltató pénztári partnerei

A pénztárszolgáltató 
vezetése

Első Hazai 
Pénztárszervező és 

Működtető Zrt.
www.ehprt.hu
1132 Budapest, 
Váci út 36-38.
(1) 239-4424

Első Hazai Nyugdíjpénztár (HVG munkáltatói pénztára)

Fórizs Sándor 
elnök-igazgató

Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár

MASPED Nyugdíjpénztár

Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Postás Magánnyugdíjpénztár

Optisoft Nyrt.
www.optisoft.hu
1025 Budapest, 

Nagybányai út 92.
(1) 248-2500

Tempo Egészségpénztár

ifj . Semerédy Péter 
vezérigazgató

OTP Pénztárszolgáltató 
Zrt.

www.otppenztarak.hu
1051 Budapest, 

Mérleg u. 4.
(1) 429-7400

OTP Magánnyugdíjpénztár 

Róth Lajos 
vezérigazgató

 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

OTP Egészségpénztár

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR NEVE 
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– magánpénztári ág 
Aegon Magyarország Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – magánnyp. ág
Aranykor Országos Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – magánpénztári ág 
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– magánpénztári ág (korábban Winterthur) 
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 

Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
– magánpénztári ág 

ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
– magánpénztári ág 

MKB Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 
OTP Magánnyugdíjpénztár 

Premium Magánnyugdíjpénzár 
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára – 

magánpénztári ág 
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár
Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– magánpénztár ág
Vasutas Önkéntes és Magánnyp. 

– magánnyp-i ág

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR NEVE 
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– önkéntes pénztári ág 
Aegon Magyarország Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – önkéntes ág
Aranykor Országos Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– önkéntes pénztári ág 
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– önkéntes pénztári ág 
ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

– önkéntes pénztári ág 
K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár 

MKB Nyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 
OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára – 
önkéntes pénztári ág 

Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár
ELMŰ Önkéntes Nyugdíjpénztár

Mobilitás Önkéntes Nyugdíjpénztár
Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

– önkéntes nyp. ág
Aranykorona Nyugdíjpénztár

Első Hazai Nyugdíjpénztár
Taurus Nyugdíjpénztár

Quaestor Önkéntes Nyugdíjpénztár
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Danubius Nyugdíjpénztár

Mahagóni Önkéntes Nyugdíjpénztár
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő 
Nyugdíjpénztára 

CIB Önkéntes KölcsönösNyugdíjpénztár
Vasutas Önkéntes és Mnyp. – önkéntes ág

Malév Nyugdíjpénztárak
Artisjus Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Település-Szolgáltatók Önknétes Nyugdíjpénztára
Richter Gedeon Nyrt mellett működő Nyugdíjpénztár

ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR NEVE 
Wellness Országos ÖnkéntesEgészségpénztár

Quaestor Egészségpénztár
Generali Egészségpénztár

AXA Egészségpénztár
Dimenzió Egészségpénztár
Vitamin Egészségpénztár
Allianz Egészségpénztár

Honvéd Önknétes Kölcsönös Kiegészítő 
Egészségbiztosító Pénztár

Postás Egészségpénztár
MKB Egészségpénztár
OTP Egészségpénztár

K&H Medicina Egészségpénztár
Aranykor Egészségpénztár

Tempo Egészségpénztár
Pro Vita Egészségpénztár
Vasutas Egészségpénztár

Köszönjük minden adatszolgáltatónak, hogy jelentéseik átadásával hozzájárultak 

a Szövetség elemzéseinek elkészítéséhez.
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