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Elutasítja az „államosítást” a Stabilitás Pénztárszövetség 

Rövidtávú haszonért feláldozná a jövőt a Jobbik  

Határozottan elutasítja a Jobbik magánnyugdíjpénztári rendszerre vonatkozó elképzeléseit a 

Stabilitás Pénztárszövetség. A magánnyugdíjpénztárak 100 százalékát tömörítő érdekképviseleti 

szervezet szerint a Jobbik minden szakmai alapot nélkülöző javaslatait a 3 millió 

magánnyugdíjpénztári tag több mint 2800 milliárd forintnyi egyéni megtakarításának elvonását 

eredményezné.  

Juhász Istvánné, a szövetség főtitkára kijelentette: a Stabilitás Pénztárszövetség álláspontja szerint a 

költségvetési hiány okozta problémákat nem a magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 

rovására kellene a politikai erőknek rendezni. A tőkefedezeti rendszer kialakításának alapvető célja 

volt a nyugdíjrendszer biztonságos működésének, hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. 

Azonban egyre több jel mutat arra, hogy egyes politikai szereplők a magánnyugdíjpénztári tagok 

számláján felhalmozódó több mint 2800 milliárd forintos vagyont hol az államháztartási hiány 

csökkentésére, hol a devizahitelesek megsegítésére fordítanák, azaz már most „elköltenék”.  

Ez súlyosan veszélyezteti az évek óta takarékoskodó, több mint 3 millió aktív magánnyugdíjpénztári 

tag egyéni megtakarításait. Államosítás esetén ugyanis a jelenlegi tagok számára a most egyéni 

számlán gyarapodó vagyonnal szemben nem marad más, mint egy ígérvény, hogy amikor ők elérik az 

- egyre emelkedő - nyugdíjkorhatárt, a nem mellesleg egyre inkább csökkenő népességű és elöregedő 

társadalom akkori keresőképes rétegének befizetéseiből az állam számukra is biztosítani tudja majd a 

megfelelő színvonalú nyugdíjukat. 

A főtitkár rámutatott: ráadásul – ahogy az a TÁRKI Társadalomkutató intézet idén márciusban 
közzétett tanulmányából is kiderül - az állami nyugdíjrendszer sem képes biztos hozamokat 
garantálni, és az állami felosztó-kirovó pillér sem tudta a múltban elkerülni a válságok hatásait. A 
kilencvenes évek eleji foglalkoztatási válság például jóval nagyobb veszteséget okozott a felosztó-
kirovó rendszerben, mint a 2008-as tőkepiaci válság a magánpénztárakban. A 
magánnyugdíjpénztárak azonban 2009-ben már kiemelkedő hozamot értek el, így ledolgozták a 
pénzügyi válság során elszenvedett veszteségeiket.  
 
„Az elmúlt évtizedben a tőkefedezeti rendszerbe vetett bizalom megerősödött, hiszen a 

magánnyugdíjpénztári tagok akár naponta is tájékozódhatnak az egyéni számlájukon felhalmozódó 

megtakarításaikról. A rendszer transzparens működése elősegítette a tagok öngondoskodásba vetett 

hitének erősítését is, amelynek a szárnyra kapott hírek sokat ártanak és közel egy évtized 

eredményeit veszélyeztetik” – fejezte ki aggodalmát a főtitkár. 

Természetesen, mint minden hosszú távú rendszer, így a magánnyugdíjpénztári rendszer esetében is 

szükség lehet bizonyos finomhangolásra, további szabályozásra. Ebben a Stabilitás Pénztárszövetség 

mindenkor partnere volt a jogszabályalkotóknak. „Sajnálatosnak tartjuk, hogy eddig nem kerülhetett 

sor arra, hogy egy - általunk már korábban kezdeményezett - személyes egyeztetés során mutassuk 

be a kölcsönösség és az öngondoskodás elvén létrejött magánnyugdíjpénztárak működésének 
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jogszabályi és számviteli hátterét, működési kereteit a Jobbik témában illetékes vezetőinek” – fejezte 

be a főtitkár.  

 

 

---------------------- 

A Stabilitás Pénztárszövetségről 

Öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséget, 
ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral bővült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén 
elsődleges feladatának tekinti, hogy összefogja az időskori anyagi biztonság erősítésére és az 
egészségmegőrzés területén a társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények 
kialakításával és működésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. Ma már a Szövetség 70 tagja 
kezeli a hazai magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 100 százalékát, vezeti az önkéntes nyugdíjpénztári 
tagok több mint 92 százalékának számláját, és tagjai között tudhatja az egészségpénztári tagok vagyonának 
közel 90 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az 
Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik 
legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 
szabályozása terén. 

 

A Stabilitás Pénztárszövetség hírei elérhetőek a Facebookon is! 

 


