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Többszörösen az infláció felett a magánnyugdíjpénztárak 

2-5 százalék közötti pozitív reálhozam az év első kilenc hónapjában  

Az inflációt jelentősen meghaladó mértékben növelték a magánnyugdíjpénztárak hozamaikat 

2010. első kilenc hónapjában. A magánnyugdíjpénztárak száz százalékát tömörítő Stabilitás 

Pénztárszövetség gyorsjelentése szerint 2009. december 31. és 2010. szeptember 30. közötti 

időszakban a Növekedési 9,5 százalék, a Kiegyensúlyozott 9,25 százalék, a Klasszikus portfóliók 

pedig 6,01 százalék átlagos hozamot értek el.  

A Stabilitás Pénztárszövetséghez tartozó 18 magánnyugdíjpénztár összesített vagyonának piaci 

értéke 7,2 százalékos növekedéssel 2 841,2 milliárd forintról 3 047,1 milliárd forintra emelkedett 

2010. második negyedévéről, 2010. harmadik negyedévére. A pénztárak által kezelt 54 portfólióban 

változatlanul a hazai eszközök vannak túlsúlyban, így továbbra is a magyar gazdaság és a hazai pénz- 

és tőkepiac teljesítménye határozza meg a pénztári hozamokat. A Klasszikus portfóliók esetében 

93,96 százalék, a Kiegyensúlyozott portfóliók esetében 69,11 százalék, a Növekedési portfólióknál 

pedig 39,34 százalék a magyar állampírok állománya, így azok árfolyamhatása változó mértékben, de 

szintén rányomja bélyegét a pénztári teljesítmények alakulására.  

 

A 2008.évi gazdasági válság okozta veszteségeket követően a magánnyugdíjpénztári portfólió piaci 

értékében a pénz- és tőkepiaci tendenciákkal összhangban gyors korrekció zajlott le. Ennek 

eredményeként 2008. december 31-től 2010. szeptember 30. napjára a portfólió piaci értéke 63 

százalékkal növekedett, amelyet nagyrészt a kiemelkedő befektetési teljesítményekre lehet 

visszavezetni. A másik fontos változás, hogy a választható portfóliós rendszer bevezetésével és a 

kockázati kitettség átalakításával az elérhető hozam nagysága is lényegesen változott.  

Elsősorban ennek köszönhető, hogy míg a Klasszikus portfóliók átlagos hozama 2009. december 31. 

és a 2010. szeptember 30. között 6,01 százalékot, a Kiegyensúlyozott portfóliók 9,25 százalékos, a 

Növekedési portfóliók pedig 9,5 százalékos átlagos hozamot értek el. Az összesen 54 
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magánnyugdíjpénztári portfólió teljesítményei között továbbra is nagy a szórás, ami az eltérő 

befektetési politikákra, és a portfólió-kezelők stratégiái közötti eltérésekre vezethető vissza.  

 

 

A 2009. december 31-től számított vagyonnal súlyozott pénztári átlaghozamok a kockázatvállalás 

mértékével arányos teljesítményt mutatnak. A nagyobb kockázatvállalás mellett a Kiegyensúlyozott 

és Növekedési portfóliók hozamai az állampapír indexek hozamait jelentősen, a Növekedési portfólió 

esetében a Budapesti Értéktőzsde teljesítményét is meghaladták, az idei év eddig terjedő 

időszakában kiemelkedő reálhozamot biztosítottak a pénztártagoknak. A 2010. szeptemberében 

aktuális - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - 3,8 százalékos inflációval összevetve ez azt 

jelenti, hogy a pénztári portfóliótól függően 2,21 és 5,7 százalék közötti pozitív reálhozamot értek el a 

vizsgált időszakban. Az elmúlt évben átlagosan 1,4 forint, az idei év elmúlt 9 hónapjában 1,1 forint 

befektetési eredmény jutott minden egyes forint pénztári befizetésre. 
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A pénztárak jövőbeni kilátásait ugyanakkor jelentősen befolyásolják az Országgyűlés által 2010. 
október 25-én elfogadott törvények, amelyek értelmében  2010. november 1-jétől 2011. december 
31-ig a magán-nyugdíjpénztári tagok bruttó béréből levont 9,5 százalék nyugdíjjárulék teljes 
mértékben az állami nyugdíjalapba kerül, a magánnyugdíjpénztárba átutalt tagdíj mértéke 0 százalék 
lesz. Egy másik jogszabály ezzel párhuzamosan minden magán-nyugdíjpénztári tag számára lehetővé 
teszi, hogy visszalépjen az állami tb-rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy aki a visszalépés mellett dönt, 
annak az eddig egyéni számlán felhalmozott megtakarítása átkerül egy a kormány által kijelölt 
szervhez, és onnantól az állam garantálja a mindenkori jogszabályokban meghatározott nyugdíjat a 
számukra. 
 
 A Stabilitás Pénztárszövetség azt tanácsolja, hogy amíg a hiányzó részletszabályok (kompenzáció, 
nyilvántartás, öröklés) nem tisztázottak, senki ne lépjen vissza az állami rendszerbe, mert – például 
öröklés esetén – rosszabbul is lehet járni. Az átlépés ugyanis egyirányú, a visszatérés a magán-
nyugdíjpénztári rendszerbe a jelenlegi információk szerint nem lehetséges. A megfontolásra 
mindenki számára elegendő idő áll rendelkezésre, hiszen a visszalépés lehetősége az elfogadott 
jogszabály szerint 2011. december 31-ig nyitott. 
 
Háttér információk: 

A nyugdíjpénztárak szerepe és fajtái 

Az 1998. január 1-jétől életbe lépett nyugdíjrendszert 3 pillérű rendszernek is szokták nevezni. A nyugdíjak 1. pillérének 
minden esetben az állami nyugdíj számít. A magánnyugdíjpénztárak alkotják a jövőbeni nyugdíjak 2. pillérét. A 
magánnyugdíjpénztári tagság lehetőséget ad arra, hogy a munkabér után fizetett nyugdíbiztosítási járulék meghatározott 
részét a pénztártag ne az államnak, hanem egy általa választott nyugdíjpénztárba, saját egyéni számlájára fizesse be. A 
magánnyugdíjpénztári tagdíjat (azaz a munkabérből levont járulék meghatározott részét) minden esetben a munkáltató 
fizeti be, de ez a munkavállalói nyugdíjjárulék részeként a korábbiakhoz képest sem a tag, sem a munkáltató számára nem 
jelent többlet terhet. A 3. pillért az öngondoskodás egyéb formái (önkéntes pénztár) jelentik. 

Választható portfóliós rendszer 

A választható portfóliós rendszer lényege, hogy a pénztár- felhalmozási időszakban lévő - tagjainak egyéni nyugdíjszámláján 
lévő megtakarításait - a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő, illetve a tag döntése alapján - a portfóliók valamelyikébe kell 
elhelyezni. Portfóliót választhat minden pénztártag, azonban azok, akiknek nyugdíjazása 5 éven belül várható, a Növekedési 
Portfóliót nem választhatják. 

Klasszikus portfólió  

Olyan alacsony kockázatú portfólió, amit szinte kizárólag biztonságos állampapírok alkotnak. A portfólióban a 
megtakarítások szolid ütemben, nagyobb ingadozások nélkül gyarapodhatnak. 

 Kiegyensúlyozott portfólió 

A Kiegyensúlyozott portfólió olyan mérsékelt kockázatú, „vegyes összetételű” portfólió, amelynek befektetéseit nagyrészt 
állampapírok alkotják, de emellett közel egyharmad részben hazai és nemzetközi részvénybefektetések is megtalálhatók 
benne. A biztonságos állampapírok hozam teljesítményét jelentősen javítja a portfólió magasabb részvényhányada. 

Növekedési portfólió 

A Növekedési portfólió olyan magasabb kockázatú portfólió, amelynek befektetéseit több mint felerészt hazai és 
nemzetközi részvények alkotják, kiemelkedő hozam elérését ígérve.   

 



Sajtóközlemény 
2010. november 10.  
   

 

További információ: Juhász Istvánné  főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség  
E-mail: press@stabilitas.hu, Tel.: +36 1 883 0401, Fax: +36 1 883 0301 

 

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

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 tagjai kezelik 

a hazai magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 100 százalékát, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári 

tagok több mint 92 százalékának számláját, és tagjai között tudhatják 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.  


