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Hat újonnan csatlakozó pénztár a Stabilitás Pénztárszövetségben 
 

Hat új pénztár a Stabilitáson keresztül látja elképzelhetınek a hatékony összefogást a 
hazai pénztári szférában  

 
2008. júniussal a Premium Magánnyugdíjpénztárral, a K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztárral, a K&H Egészségpénztárral, a Dimenzió Magánnyugdíjpénztárral 
valamint a Generali Önkéntes Egészségpénztárral bıvült a Stabilitás Pénztárszövetség 
tagpénztárainak köre. Mára a Szövetség tagpénztárai a pénzári tagok mintegy 66 %-nak 
összesen több mint 1 900 milliárd forintos megtakarítását kezelik. A Szövetség hosszú távú 
célja a közös szakmai érdekképviselet mellett egy szoros gyakorlati együttmőködés kialakítása 
a teljes pénztári szférával. 
 
2008. júniussal hat új pénztárral bıvült a Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárainak köre. A 
Premium Magánnyugdíjpénztár, a K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, a K&H 
Egészségpénztár, a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár, valamint a Generali Önkéntes 
Egészségpénztár egyöntetően azon a véleményen vannak, hogy a Stabilitás Pénztárszövetség, 
a hazai pénztárak legnagyobb szövetségeként képes ellátni a pénztárak hatékony szakmai 
érdekképviseletét, és állandó szakmai fórumot jelenthet tapasztalataik egymás közötti 
megosztásához. Az újonnan csatlakozó tagok számára az sem elhanyagolható szempont, hogy 
a csatlakozással egyben lehetıségük van a nemzetközi színtérre történı kilépésre, és azon 
keresztül szélesebb tapasztalatok megszerzésére. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség újabb bıvülése egy hosszan tartó folyamat egyik állomása. A 
Szövetség elsıdleges célja, hogy egy olyan meghatározó szakmai szervezetté váljon, amely 
képes ellátni a pénztárak magas szintő szakmai érdekképviseletét. Mára a Szövetség 
tagpénztárai kezelik a magánnyugdíjpénztári befizetések több mint 70 %-át és az önkéntes 
nyugdíjpénztári megtakarítások 60 %-át meghaladó vagyonát. A Stabilitás Pénztárszövetség 
tagjai rendelkeznek továbbá több mint 388 ezer pénztári tag egészségpénztári befizetései felett, 
amely a pénztári vagyon tekintetében a magyarországi egészségpénztári vagyon közel 50 %-át 
jelenti. 
 
A hatékonyabb közös munka érdekében a Szövetség még az idén bıvíteni kívánja tagsági körét 
a pénztárakon túl a pénztárak adminisztrációját, nyilvántartását végzı szolgáltató cégekkel is. A 
korábbi célkitőzésekkel is összhangban az eddigieknél szorosabb együttmőködés kialakítását 
tervezi a pénzügyi szférában meghatározó érdekképviseleti szervekkel, mint a 
Bankszövetséggel, a MABISZ-szal és a BAMOSZ-szal. A Stabilitás Pénztárszövetség a pénztári 
szféra fórumaként az idei évben megszervezi a pénztárkonferenciát, valamint júniustól 
elektronikus hírlevéllel tájékoztat a szakmát érintı kérdésekrıl. 
 
2008 júniusától a Szövetség feladatainak ellátását hat új munkacsoport segíti. Munkacsoportok 
foglalkoznak a pénztári szervezeti formaváltás, a járadékszolgáltatás szabályozásának 
kérdéseivel valamint a pénztárak közötti átlépések jogszabályi környezetének 
továbbgondolásával is. Az Egészségpénztári Munkacsoport létrehozásával például fókuszba 
kerül az egészségpénztárak szerepe, szolgáltatásai és mőködési kérdései. A Központi Bevallás-
beszedés Mőködtetési Kérdéseivel Foglalkozó Munkacsoport a teljes magánnyugdíjpénztári kör 
képviseletében a 2007. január 1-vel bevezetett központi bevallás-beszedés rendszerrel 
kapcsolatban egyeztet folyamatosan az adóhatóság illetékeseivel.  
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Az elszámolási rendszer mőködési kérdéseirıl, és az APEH-hel történt egyeztetések 
eredményeirıl a Stabilitás Pénztárszövetség részérıl Csurgai Ágota, az Allianz Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár ügyvezetı- igazgatóhelyettese elmondta: „Az APEH és a pénztárak által 
vezetett munkáltatói folyószámlán eltérések mutatkozhatnak, mivel az APEH foglalkoztatói, míg 
a pénztárak tagi szintő ellenırzést végeznek. A Stabilitás Pénztárszövetség által 2008 május 
elején kezdeményezett jogszabály módosítással a pénztárak foglalkoztatók felé történı 
tájékoztatási kötelezettségének határideje június 30-ról október 31-re változna majd, így 
elegendı idı lesz az APEH és a pénztárak közötti teljes körő egyeztetésre.” 
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Háttéranyag 
 
Stabilitás Pénztárszövetség 
 
Öt piacvezetı magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás 
Nyugdíjpénztári Szövetséget. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsıdleges feladatának 
tekinti, hogy összefogja az idıskori anyagi biztonság erısítésére hivatott hazai jogintézmények 
kialakításával és mőködésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. 
Egyúttal feladatának tekinti még, hogy a szervezési, üzemviteli módszerek kidolgozásában 
elımozdítsa a pénztárpiac fejlıdését, képviselje a Szövetség és tagjainak érdekeit a vonatkozó 
jogi és egyéb szabályozás kialakítása során. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten 
is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelı 
Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik legjelentısebb 
tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 
szabályozása terén. 
 
 
Tagpénztárak: 
 
Egészségpénztárak 

• Allianz Egészségpénztár 
• Aranykor Egészségpénztár 
• AXA Önkéntes Egészségpénztár 
• Generali Egészségpénztár 
• K&H Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 

 
Nyugdíjpénztárak 

• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Nyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• MKB Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 
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Premium 
 
A Premium Magánnyugdíjpénztár, mint az AXA Csoport Magyarország társaságai által alapított 
magánnyugdíjpénztárak egyike, 2006 áprilisában kezdte meg mőködését. Megalakulásának 
legfıbb célja volt, hogy magasabb részvénykitettséget biztosító befektetési politikájával 
alternatívát kínáljon a piac más magánnyugdíjpénztárai által akkoriban folytatott befektetési 
gyakorlattal szemben. A pénztár alapítóinak meggyızıdése volt, hogy a már pénztártagsággal 
rendelkezı vagy a jövıben azzá váló állampolgárok között nagy számban lehetnek olyanok, 
akik hosszú távú magánnyugdíjpénztári megtakarításukat illetıen a magasabb hozamok 
érdekében hajlandóak mérsékelten magas kockázat vállalására. 
 
Ezt a feltételezést a Pénztár eddigi dinamikus fejlıdése is igazolja. A Pénztár a 2006. évi, 
mintegy 6.500 fıs záró taglétszámát 2007 végére megháromszorozta és 2008 elsı negyedévét 
már csaknem 30 ezer fıs taglétszámmal zárta. A kezelt vagyon hasonlóan meredek növekedést 
mutatva ez év márciusának végére elérte a 15 milliárd forintot. A pénztártagság több mint 70%-
át jelenleg a 35 év alattiak adják, amely azt mutatja, hogy 55%-os részvénykitettséget célzó 
befektetései révén a Pénztár elsısorban a fiatalabb korosztály számára vonzó. A Pénztár által 
követett befektetési politika a gyakorlatban is igazolta az elképzeléseket azzal, hogy 
mőködésének elsı teljes évében 6,96% nettó hozamával kiemelkedı eredményt ért el a 
magánnyugdíjpénztári piacon.1 
 
A nemzetközi összehasonlításban is kimagaslóan innovatív befektetési politikája elismeréséül 
az Investment & Pensions Europe (IPE), az európai befektetési- és nyugdíjpiac vezetı 
szakfolyóirata 2007 novemberében a Premium Magánnyugdíjpénztárnak ítélte oda a „Közép-
Kelet-Európa Legjobb Nyugdíjpénztára – 2007” díjat Európa több mint 30 országának 312 
nyugdíjszolgáltatója közül. 
 
 
K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
 
A K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár 2005. július 4-én kezdte meg mőködését. A Pénztár 
taglétszáma jelenleg 2300 fı, vagyona 914 millió forint. A Pénztár egyik legnagyobb elınye, 
hogy választható portfoliós rendszert mőködtet, melynek keretében a Pénztártag dönti el, hogy 
nyugdíj célú befektetését melyik befektetési csomagban gyarapítja. 
 
A K&H Egészségpénztár 1999. december 1-én alakult, 2002-ben egyesült a Medicina 
Egészségpénztárral. A K&H Medicina Egészségpénztár dinamikusan növekedett 2007-ben is az 
elmúlt évekhez hasonlóan. Taglétszáma 70 000 fıre, vagyona 3,1 milliárd forintra gyarapodott 
2007 év végére.  
 
Új termékek, értéknövelt szolgáltatások bevezetésével, mint pl. a K&H Medicina 
egészségpénztári hitelkártya és a K&H Medicina egészségpénztári banki kölcsön kívánja a 
pénztár a piaci részesedését úgy növelni, hogy tagjai számára a legelınyösebb lehetıséget 
biztosítson egészségük megırzéséhez és pénzük kedvezı felhasználásához. 
 
 
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 
 
                                                 
1
 Mivel a Pénztár 2006-ban alakult, így öt éves átlagos hozammal nem rendelkezik. A befektetési teljesítmény 2006 

és 2007 évekre számított átlaga 6%. 
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DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár a több mint 70 milliárdos vagyonnal rendelkezı DIMENZIÓ 
Biztosító Csoport tagja, amely a Magánnyugdíjpénztár, a Biztosító Egyesület és az 
Egészségpénztár stratégiai szövetsége. 

A DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 1997 szeptemberében, az elsık között alakult és a ma is 
mőködı 20 magánnyugdíjpénztár közé tartozik. Tagságának zömét a gazdaság fejlıdésében 
jelentıs szerepet játszó, a telekommunikáció (Magyar Telekom) területén dolgozók alkotják. A 
pénztár 5500 taggal kezdte mőködését. Az eltelt évek során - a stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodásnak és befektetési politikájának köszönhetıen, a gyakran változó jogszabályi 
háttér, a változó értékpapír-piaci helyzet és a kiélezıdött piaci verseny ellenére - taglétszámát 
növelte (13 300 fı), vagyona évrıl-évre gyarapodik (több mint 22 milliárd Ft) és tagjai a 
legmagasabb hozamokat könyvelhetik el. A magánnyugdíjpénztárak nettó hozamainak 
összehasonlításában a DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár az alapítástól számítva az 
élmezınybe tartozik, a 2003-2007 közötti idıszak átlagos éves 10,70% hozamával a 
magánnyugdíjpénztárak között az elsı helyen áll. Vagyonarányos költségeit tekintve az egyik 
legkisebb költségő pénztár, az utolsó (2006. évi) elemzés alapján a második helyezést érte el e 
tekintetben. 

Generali Egészségpénztár 
 
A Generali Csoporthoz tartozó 2002 szeptemberében alakult Évgyőrők Önkéntes 
Egészségpénztár 2006-tól felvette a Generali márkanevet, így a pénztár új neve Generali 
Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár lett. A Generali-Providencia Zrt. kiemelt feladatának 
tekinti a Generali pénztárak piaci helyzetének javítását, a pénztárak taglétszámának és 
vagyonának növelését.  
 
A Generali Egészségpénztár az elmúlt évek dinamikus növekedésével mára már több mint 32 
ezer tagot számlál és 1,5 milliárd forintos vagyonával az egészségpénztári szféra 
középmezınyét erısíti. 
 
A pénztár évek óta élvezi számos hazai munkáltató bizalmát, többek között az AUCHAN 
Magyarország Kft., a FLEXTRONICS International Termelı és Szolg. Kft., a Budapesti 
Közlekedési Zrt. valamint a Borsodi Sörgyár Zrt. egészségpénztári befizetéseit kezeli. 
 
 
 
 
További információ 
 
Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 450 5063 
E-mail: kovacsk@cafepr.hu 
 


