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Fontos időszak előtt állnak a takarékoskodók  

Az év végéig maximalizálható az adókedvezmény 

Budapest, 2018. november 8. - Egy jól működő öngondoskodási piachoz az állam, a munkáltatók és 

a munkavállalók partnerségére van szükség. Ez az együttműködés garantálhatja, hogy az egyik 

legjobb megtakarítási alternatívát kínáló önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak tagjai 

felkészülhessenek a jövőjükre – mondta Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos 

Szövetségének elnöke egy mai konferencián. Az év végi időszak különösen fontos a tagok és a 

pénztárakba belépők számára, ugyanis a december 31-ig történő egyéni befizetésekkel 

maximalizálható a pénzári előtakarékossághoz kapcsolódó adójóváírás. A szervezet egyúttal 

felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltatókat érintő adóváltozások mellett az öngondoskodó 

magánszemélyek számára 2019-ben is elérhető lesz a pénztári megtakarításokhoz járó 20 

százalékos, évente maximum 150 ezer forintos adókedvezmény. 

A pénztári takarékoskodásban, tágabban véve pedig az öngondoskodásban három oldal érintett: a 

munkavállalók, a munkáltatók és az állam. Mindhárman megkerülhetetlenül fontosak és a piac 

megfelelő működéséhez a partnerségükre van szükség - áll az Önkéntes Pénztárak Országos 

Szövetsége (Pénztárszövetség) közleményében. Dr. Kravalik Gábor, a szervezet elnöke szerint 

kiemelkedő az állam szerepe. Az állam adja ugyanis az ösztönzést a takarékoskodásához. Az állami 

adókedvezmény évente 20 százalékos, akár 150 ezer forintos összegét érdemes igénybe vennie 

mindenkinek, aki csak megteheti. “Sok szó esik az adóváltozásokról, de lényeges, hogy ez a 

kedvezmény jövőre is él és jelentősen segíti a pénztári tagokat a takarékoskodásban. Azonban az idei 

év végi időszak is fokozottan fontos, mert az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagok, 

valamint a pénztárakba újonnan belépők a december végéig történő egyéni befizetéseikkel már most 

maximalizálhatják a nekik járó adókedvezményt” - hangsúlyozta dr. Kravalik Gábor. a Médiaworks 

által szervezett öngondoskodási konferencián.  

Sok múlik rajtuk 

A már említett hármas partnerségben résztvevő munkáltatók szerepe azért kiemelkedő, mert 

nagyban hozzájárulhatnak a munkavállalók takarékoskodásához a nekik adott tagdíj-

hozzájárulásokkal. Ugyanakkor a béren kívüli juttatások adózását érintő szabályozás miatt 2019-ben 

a pénztári tagoknak nyújtott hozzájárulás után a cégek ugyanúgy fognak adózni, mintha ezt a pénzt 

fizetésként adnák az alkalmazottaknak, bármilyen kedvezmény nélkül. Ez kedvezőtlen lehet a 

pénztári munkáltatói hozzájárulásokra nézve, de a Pénztárszövetség reméli, hogy a munkáltatók 

fenntartják, esetleg növelik majd a támogatást az érintetteknél.  

“Az, hogy a juttatási csomagokban mi marad meg és mi az, amit az eddig adott béren kívüli juttatási 

elemek közül megszüntet egy-egy munkáltató, számos szempont alapos mérlegelése után dől el. A 

munkáltatók szerepe tehát felértékelődik 2019-ben és mindhárom a vállalatok számára elérhető 
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pénztári támogatási forma hasonló módon hatékony, hiszen mindegyik kedvezőbb, mintha 

munkabérként fizetnének ki” - emelte ki az elnök. 

Elképesztő kiállás a tagoktól 

Az öngondoskodási, ezen belül a pénztári piacon résztvevő harmadik oldalt a munkavállalók adják. 

Ők azok, akik az adókedvezmény segítségével növelhetik a pénztárakban meglévő megtakarításukat. 

A Pénztárszövetség adatai szerint a tagok egyéni befizetéseikkel évről-évre elképesztő mértékben 

állnak ki az előtakarékosság fontossága, ezen keresztül a pénztárak mellett. Az önkéntes 

nyugdíjpénztáraknál ugyanis az egyéni befizetések összege az idei első félévben 17, az 

egészségpénztáraknál 26 százalékkal nőtt.  

A Pénztárszövetség szeretné elérni, hogy egyre többen kezdjenek el takarékoskodni a pénztárakban, 

azaz fokozódjon a nyugdíj- és egészégtudatosság. Mindezt azért, hogy minél többen egészségesen, 

biztos anyagi háttérrel mehessenek nyugdíjba. Tény, hogy az előtakarékosság és annak támogatása 

hosszú távú befektetés, ami egyéni szinten, össztársadalmilag is megéri a Pénztárszövetség szerint.  

Az elnök a szervezet reprezentatív kutatásait idézve elmondta, hogy a munkavállalók (gazdaságilag 

aktívak) 60 százaléka takarékoskodik, részben a nyugdíjas éveire. Kifejezetten nyugdíjcélú 

megtakarítással a pénztárszövetségi kutatásokban megkérdezettek egyharmada, önkéntes 

nyugdíjpénztári tagsággal pedig a válaszadók 27 százaléka rendelkezik. “Ez kedvező arány, de bőven 

van tér az önkéntes nyugdíjpénztári tagság növelésére, ugyanez igaz az egészségpénztárakra is” - 

mondta dr. Kravalik Gábor. A pénztári megtakarítások mellett szól, hogy az egyik legkedvezőbb 

megtakarítási alternatívát jelentik részben az alacsony költség, a rugalmasság és az adókedvezmény 

miatt 

Komoly lehetőség  

A teljes pénztári szektor bízik abban, hogy az adókörnyezettel kapcsolatos szabályozásban a 

pénztárakban rejlő lehetőséget felismerve érdemi, pozitív változás lesz a jövőben és szorosabbá válik 

a három oldal - a munkavállalók, a munkáltatók és az állam - közötti partnerség. Ennek 

eredményeként a pénztári tagság bővülhet és növekedhet a felelős, a dolgozók takarékoskodásra 

figyelmet fordító munkáltatók száma is.  

Emellett a pénztári szektor reméli, hogy a tagok az egyéni befizetéseikkel továbbra, így 2019-ben is 

bizalmat szavaznak a kasszáknak, a munkáltatók pedig támogatni fogják az alkalmazottak pénztári 

takarékoskodását. Hozzátette: “Remélhetőleg a 2019-es esztendő a lehetőségeikkel élő pénztártagok 

és a dolgozók öngondoskodásra való fokozott igényét figyelembe vevő, a takarékoskodásukat segítő 

munkáltatók éve lesz. Ehhez az öngondoskodás mellett elkötelezettek számára a pénztárak jövőre is 

valós és jó alternatívát jelentenek, hiszen a tagoknak megtakarítási-, a munkáltatóknak pedig az 

előtakarékossághoz fűződő támogatási lehetőséget tudnak biztosítani.”  


