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Három új tag a tízéves Stabilitás Pénztárszövetségnél 
 
A magyarországi magánnyugdíjpénztárak 100 százalékát képviseli hamarosan a 
tizedik születésnapját ünneplő Stabilitás Pénztárszövetség. A Szövetség által képviselt 
pénztárak együttes piaci részesedése meghaladja a 90 százalékot.  
 
A Stabilitás Pénztárszövetséget öt piacvezető magánnyugdíjpénztár hozta létre 2000. május 
29-én azzal a céllal, hogy képviselje a tagpénztárak közös szakmai érdekeit, és 
összehangolja a felügyeleti szervvel, a jogalkotókkal, valamint a hazai és nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködést. Emellett hatékonyan képviselje a pénztárakat érintő 
szakmai fórumokon a pénztártagság érdekeit, elősegítse a tagi vagyon, az egyéni 
megtakarítások védelmét, a tagoknak, belépés előtt állóknak teljes körű és hiteles 
információkat biztosítson.  
 
„A jubileumi év várhatóan meghozza a magánnyugdíjpénztárak tekintetében az áttörést és a 
májusi közgyűléseket követően a Stabilitás Pénztárszövetség – a szakmai szervezetek 
között szinte egyedülálló módon – tagjai között tudhatja majd a Magyarországon működő 
valamennyi magánnyugdíjpénztárat, amely igen jelentős mérföldkőnek számít Szövetségünk 
életében” – mondta Juhász Istvánné, a Szövetség főtitkára. 
 
A Szövetség nyitott szervezet, amelyhez magánnyugdíjpénztárak, önkéntes 
nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak és 2008-tól, a hatékonyabb közös munka érdekében, 
a pénztárakon túl a pénztárak adminisztrációját, nyilvántartását végző, illetve informatikai 
hátterét biztosító szolgáltató cégek is csatlakozhatnak. A Stabilitás Pénztárszövetség egyik 
kiemelt célkitűzése minden pénztártípusnál a szervezettség emelése, a 
magánnyugdíjpénztáraknál a 100 százalékos tagsági arány elérése.  
 
„A szervezettség az egészségpénztári és a szolgáltatói területen is tovább emelkedik 2010-
ben, ismét új tagokkal bővült a Stabilitás Pénztárszövetség. Május 17-én az Életút 
Egészségpénztár, valamint két szolgáltató, a First IT Kft. és a Finit 2 Kft. is csatlakozott 
szervezetünkhöz” - jelentette be a főtitkár. 
 
„Tevékenységünk végzése során kiemelt hangsúlyt helyezünk a piaci verseny tisztaságának 
megőrzésére, a pénztárpiac fejlődésének előmozdítására, valamint a több pilléren álló 
nyugdíjrendszer és az egészségpénztárak eredményességének és stabilitásának 
erősítésére. Munkánk elismerésének egyik legjobb mutatója Szövetségünk folyamatos 
bővülése, hiszen évről‐évre többen csatlakoznak hozzánk, ami nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy egyre meghatározóbb szakmai szervezetté váljunk, és még hatékonyabban képviseljük 
tagpénztáraink és a teljes pénztári szféra érdekeit” – tette hozzá Nagy Csaba, a Stabilitás 
Pénztárszövetség elnöke. 
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A Stabilitás Pénztárszövetség jubileumi évében tovább folytatja munkáját a pénztári ágazat 
szakmai egyeztetésének, az ismeretátadás, információcsere elősegítésének területén is. 
Ennek érdekében különböző témákban szervez szakmai napokat, melynek keretében a 
különböző szakterületek képviselőinek nyílik lehetősége tapasztalatcserére. Az egyes 
szakterületek saját szakmai problémáikat, ötleteiket, tapasztalataikat vitathatják meg és 
kereshetnek közös megoldásokat. A Stabilitás Pénztárszövetség a szakmai napokon túl, a 
pénztári szféra fórumaként az idei évben is megszervezi - október 14-15-én, Siófokon - 
Pénztárkonferenciáját.  

Az első szakmai nap megszervezésére a Szövetség Oktatási, Marketing és Kommunikációs 
Munkacsoportja vállalkozott. A rendezvény keretében a résztvevők többek között Tonk Emil, 
a Magyar Marketing Szövetség ügyvezető alelnöke, Siska Mátyás a Magyar PR Szövetség 
online tagozatának vezetője, valamint Dr. Szeles Péter a Magyar PR Szövetség elnöke 
előadásait hallgathatják meg. 

„A rendezvény különlegessége, – a szakmai értékén túlmenően - hogy az aktív egyéni 
társadalmi felelősségvállalás (CSR) jegyében rendezzük azt. A konferencia alkalmából az 
Aranyág Alapítvány részére gyermekjátékokból gyűjtést rendezünk a résztvevők körében. 
Mindenkit arra kértünk, hogy hozzon magával olyan, a környezetében feleslegessé vált 
gyermekjátékokat (pl.: plüssállatkák, gyermekkönyvek, társasjátékok stb.), melyeket a 
konferencia zárásaként az Aranyág Alapítvány képviselőjének átadunk” – mondta el Dr. 
Hajós Dezső a munkacsoport vezetője. 


