
Sajtóinformáció 
2010. június 25.  
   

 

További információ: Juhász Istvánné  főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség  
E-mail:juhasz.istvanne@stabilitas.hu, Tel.: +36 30 933 0936, Fax: +36 1 474 8156  

 

 

Elveszíthető a hozamgarancia - A magánnyugdíjpénztárak közötti átlépés veszélyei  

 

Elveszíthető a hozamgarancia, amennyiben a pénztártag öt éven belül egynél többször pénztárat, 

illetve a pénztáron belül portfóliót vált - hívja fel a magánnyugdíjpénztári tagok figyelmét az 

átlépés lehetséges kedvezőtlen hatására a Stabilitás Pénztárszövetség. 

„A magánnyugdíjpénztárak közötti átlépések száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, és 

2009-ben már meghaladta a 200 ezer főt. Éppen ezért fontosnak tartjuk felhívni a pénztártagok 

figyelmét arra, a 2010. január elsejétől életbe lépett jogszabály-módosításra, amely szerint a más 

pénztárba átlépő tagok elveszítik a hozamgaranciára való jogosultságukat, amennyiben a 

felhalmozási időszakban kezdeményezett pénztárváltások között nem telt el legalább öt év” – 

figyelmeztet Juhász Istvánné, a Stabilitás Pénztárszövetség főtitkára. 

A jogszabály-módosítás a 2009. december 31-éig kezdeményezett átlépésekre nem vonatkozik. Nem 

számít a tag általi kezdeményezésnek, ha valaki a pénztárak egyesülése, vagy szétválása miatt kerül új 

pénztárba. Elvész a jogosultság, ha a pénztáron belül a tag által kezdeményezett portfólióváltások 

között nem telik el legalább öt év, amelynek megállapításakor szintén nem kell figyelembe venni a 

2009. december 31-e előtt történt portfólióváltásokat. 

„A hozamgarancia megőrzése nagyon fontos minden pénztártag számára, mivel ez biztosítja a teljes 

felhalmozási időszakra vonatkozóan, hogy a tagi befizetések az inflációval megegyező hozamot 

garantáltan megőrizzék. Amennyiben a nyugdíjba lépéskor a magánnyugdíjpénztár által vezetett 

számla egyenlege nem éri el a hozamgarantált tőke összegét, úgy azt a Pénztárak Garanciaalapja 

kiegészíti. Ez a garancia a teljes felhalmozási időszak összesített befizetéseire és összesített hozamára 

vonatkozik, tehát nem az egyes évek befizetéseit és hozamát kell figyelembe venni” – magyarázta a 

főtitkár.   

Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy az átlépés minden esetben költségekkel jár – a tag 

követelésének egy ezreléke -, amely az egyén számlaegyenlegéből kerül levonásra. Azon 

pénztártagok, akik két éven belül átlépnek, az átlépési költségen felül maximum 5000 forint átlépési 

díj megfizetésére is kötelezettek - amelyet a tagnak külön be kell fizetnie a pénztárba -, ha az átlépés 

költségei meghaladják a tag követelésének egy ezrelékét. 

A pénztártagok tudatos választása a magánnyugdíjpénztárak között, alapvetően pozitív és értékes 

eleme a magánnyugdíjpénztári rendszernek, azonban pénztárváltáskor érdemes a tagoknak alaposan 

tájékozódni, megvizsgálni többek között a pénztári portfóliók kockázatosságát, a pénztárak éves és tíz 

éves hozamrátáját, befektetési politikáját, működési költségeit és egyéb mutatóit, valamint a vagyon- 

és letétkezelési díjak mértékét is.  
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---------------------- 

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 72 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! 

http://www.facebook.com/pages/Budapest/Stabilitas-Penztarszovetseg/113786485308560

