
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
 

Stabilitás – Erősödő pénztári együttműködés 

 

Újabb csatlakozások bejelentése, és az aktualitás pénztári helyzet elemzése  
 
A Stabilitás Pénztárszövetség tagpénztárai az újabb bıvüléssel ma a hazai 
magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak több mint 90 %-át kezelik, az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagok több mint 80 %-ának számláját vezetik, és tagjai között tudhatják az 
egészségpénztári tagok 72 %-át. A Szövetség hosszú távú célja a közös szakmai 
érdekképviselet mellett egy szoros gyakorlati együttmőködés kialakítása a teljes pénztári 
szférával. A szakma vezetıi hangsúlyozzák, hogy bár a pénztári hozamok jellemzıen 
kedvezıtlenül alakultak, a pénztári rendszer mőködését a jelenlegi válság nem veszélyezteti, a 
pénztárak megbízhatóan mőködnek.  
 
Igen mozgalmas évet zárt 2008-ban a pénztári szféra. Mind a pénzpiaci mind a jogi környezet 
alaposan megmozgatta a hazai pénztárakat. Az év elsı felében a központosított beszedés-
bevallás kapcsán az Adóhivatallal történt egyeztetések és annak eredményei álltak az 
érdeklıdés középpontjában majd közeledett a választható portfolió kötelezı bevezetésének 
határideje. Jelenleg a közel másfél éve jelentkezı nemzetközi hitelválság begyőrőzése sújtja a 
pénztári befektetéseket. A kedvezıtlen hatások elıreláthatóan a megtakarítások éves 
hozamalakulásában is erısen megmutatkoznak majd. A 2009. évi szövetségi tervek a válság 
hatásainak kezelése és a pénztártagok széleskörő tájékoztatása köré épül. 

A hazai magánnyugdíjpénztáraknak 2009. év elejétıl kötelezı a unit-linked alapú elszámolás 
(egység alapú elszámolás) közzététele, valamint azoknál akik még korábban nem éltek vele, a 
választható portfólió rendszerének bevezetése. A parlament a tavalyi törvénymódosítással az 
adott portfóliók kapcsán elıírt részvényhányad elérését 2011. június 30-ig meghosszabbította 
ugyan, de a rendszer bevezetése minden nyugdíjpénztárra kötelezı. 

A Stabilitás Pénztárszövetség a tavaly év elején kitőzött céljai, miszerint a hatékony 
érdekképviselet elérése érdekében bıvíteni kívánja tagságának körét nagy lépésekkel haladt 
elıre. Ma már a Szövetség tagpénztárai kezelik a hazai magánnyugdíjpénztári tagok 
megtakarításainak több mint 90 %-át, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 80 
%-nak számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok 72 %-át. Nagy Csaba, a 
Stabilitás Pénztárszövetség elnöke elmondta: „A mostani helyzet utólag is igazolja 
törekvésünket, miszerint a hatékonyabb együttmőködés és az eredményesebb érdekképviselet 
érdekében egy szövetségbe tömörítsük a pénztári szakmát. Sıt a teljes pénzügyi szféra 
szorosabb együttmőködése jegyében Szövetségünk a korábbi BAMOSZ-szal és MABISZ-szal 
kötött megállapodást követıen együttmőködési megállapodást írt alá a Bankszövetséggel és a 
Befektetési Szolgáltatók Szövetségével. 2009-es terveink között tekintettel a kedvezıtlen 
hozamalakulásra kiemelt feladat a pénztártagok megfelelı tájékoztatása.”   
 
A Szövetség legújabb tagjai között megtalálhatók a szféra kis taglétszámmal rendelkezı 
elsısorban munkáltatói nyugdíjpénztárak képviselıi, ugyanúgy, mint az „élbolyba” tartozó közel 
600 ezer taggal rendelkezı nyugdíjpénztár is. Legutóbb csatlakozott az Aegon Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár, a Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár, az Elsı Hazai Nyugdíjpénztár, az 
ELMÜ Nyugdíjpénztár, a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, a Mobilitás 
Nyugdíjpénztár, a Tempo Egészségpénztár, a Dimenzió Egészségpénztár és újdonságként a 
Dimenzió Biztosító Egyesület is, amely önkéntes nyugdíjpénztárhoz hasonló tevékenységet is 
végez. 



  

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 Hungária Egészségpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár 
• AXA Önkéntes Egészségpénztár 
• Dimenzió Egészségpénztár 
• Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 
• K&H Medicina Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 
• Tempo Egészségpénztár 

Nyugdíjpénztárak 
• Aegon Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• CHINOIN Önkéntes Nyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• ELMÜ Nyugdíjpénztár 
• Elsı Hazai Nyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Mobilitás Nyugdíjpénztár 
• MKB Nyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 

Pénztárszolgáltatók 
• Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Controll-Soft Zrt. 
• Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt. 
• OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 

Egyesületek 
• Dimenzió Biztosító Egyesület 



  

További információ 

Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 880 3081 
E-mail: kovacsk@cafepr.hu 


