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Valóban lenyelték a pénztártagok pénzét a nyugdíjpénztárak? 
 

  
 

Az elkövetkezı hónapokban, de legkésıbb június 30-ig minden önkéntes 
nyugdíjpénztári és magánnyugdíjpénztári tag kézhez kapja számlaegyenleg-értesítıjét, 
amiben jól nyomon követhetıek az elmúlt év befizetései és hozama. Az összes pénz- 
és tıkepiaci szereplıre, így a nyugdíjpénztárak hozamát is befolyásoló világgazdasági 
válság hatására a legtöbb pénztártag a korábbi évekhez képest gyenge eredményekkel 
fog szembesülni. Az egyéni számlakivonaton megjelenı negatív hozamok még nem 
realizálódtak; a veszteség csak akkor válik kézzelfoghatóvá, ha valaki kiveszi a pénzét 
a pénztárból, ezért javasolt tájékozódni, mielıtt a pénztártag döntést hoz. 

„Mielıtt a pénztártag nyugdíjcélú megtakarításival kapcsolatban bármiféle döntést 
hoz, tájékozódjon a felıl, hogy a pillanatnyi hozamvesztesége alapján hozott 
elhatározása a késıbbi megtakarításaikra milyen hatással van.” hangsúlyozza a 
Stabilitás Pénztárszövetség. 
  

Az elkövetkezı hónapokban, de legkésıbb június 30-ig minden önkéntes nyugdíjpénztári és 
magánnyugdíjpénztári tag kézhez kapja számlaegyenleg-értesítıjét, amiben jól nyomon 
követhetıek az elmúlt év befizetései és hozama. Az összes pénz- és tıkepiaci szereplıre, 
így a nyugdíjpénztárak hozamára is hatással levı világgazdasági válság hatására a legtöbb 
pénztártag a korábbi évekhez képest gyenge eredményekkel fog szembesülni. A 
világgazdasági válság pénztárakra kifejtett hatásai kapcsán mindezzel párhuzamosan a 
médiában gyakran sajnos nem pontos kép jelenik meg. Tény, hogy a 2008-as hozamok a 
pénzpiaci hatások miatt lényegesen elmaradtak a korábbi évektıl, mindez egységesen igaz 
a teljes nyugdíjpénztári szférára - az önkéntes és magánnyugdíjpénztárakra, a választható 
portfoliót még 2009. elıtt, és azt csak most bevezetı nyugdíjpénztárakra egyaránt. De 
tekintve, hogy a nyugdíjpénztári megtakarítások elsısorban idıskori éveink anyagi 
biztonságát hivatottak megteremteni, az elmúlt év hozam adatai mellett a pénztárak hosszú 
távú teljesítményét érdemes vizsgálni. Ma már jogszabály írja elı, hogy az éves hozamráta 
közzétételekor a pénztáraknak szerepeltetnie kell az elmúlt 10 naptári év átlagos 
vagyonnövekedési mutatóját és az átlagos hozamrátáját is, hiszen egy pénztár 
teljesítményét, mőködési hatékonyságát ezek mutatják meg igazán.  

Amit fontos tehát szem elıtt tartaniuk a pénztártagoknak az a következı: a nyugdíjpénztári 
megtakarítás jellegénél fogva hosszú távú befektetés, és köszönhetıen annak, hogy e 
megtakarítások tıkebefektetésekben (részvényekben, befektetési jegyekben, 
állampapírokban stb.) vannak elhelyezve, a 2008-ban megfigyelhetı veszteségek az 
elkövetkezendı évek során kiegyenlítıdhetnek. A nyugdíjpénztárak mőködése tehát a 
jelenlegi piaci körülmények között is stabil, nem küzdenek likviditási problémákkal, a múlt évi 
kedvezıtlen pénztári hozamalakulások a pénz- és tıkepiacok változásait követik. Nem arról 
van tehát szó, hogy a 2008. évi veszteségek a pénztárak helytelen mőködésébıl, a 
befektetések felelıtlen kezelésébıl adódtak. A pénztárak a jogszabályoknak megfelelıen a 
nyugdíjpénztári megtakarításokat pénz- és tıkepiaci eszközökbe fektetik, így azok piaci 
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árfolyama az, ami meghatározza az egyéni nyugdíjpénztári számlák egyenlegét. A 
nyugdíjpénztárak piaci értékeléssel állapítják meg az egyes portfoliók értékét és ebbıl 
számolják a megtakarítások hozamát. A pénztári portfoliók értéke így a pénztártagok 
megtakarításainak értéke is a hosszú-távon várható pénz- és tıkepiaci fellendüléssel 
várhatóan kiegyenlítıdik majd. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások esetében a 
pénztártag a várakozási idı elteltével megtakarításait szabadon felhasználhatja, nyugdíjba 
vonulásával kérheti a nyugdíjszolgáltatást. A pénztártag ma egy ilyen irányú döntéssel 
azonnal realizálhatja az elmúlt év veszteségeit, míg ha a megtakarításait továbbra is a 
nyugdíjpénztári számláján hagyja, a jövıben annak értéke várhatóan hosszú távon 
emelkedni fog.     

A magánnyugdíjpénztári tagoknál kicsit más a helyzet, tekintettel arra, hogy nekik jellemzıen 
még hosszú évek vannak hátra a nyugdíjazásig, az ı esetükben nem beszélhetünk arról, 
hogy kivegyék megtakarításaikat a nyugdíjpénztári számlákról. İk a negatív hozamok láttán 
legfeljebb portfolió vagy pénztárváltással realizálhatják az elmúlt évben keletkezett 
nyugdíjpénztári veszteségeket.  

Dr. Juhász Istvánné, a Stabilitás Pénztárszövetség fıtitkára hangsúlyozza: „A 
nyugdíjpénztári megtakarításaink a nyugdíjas éveink biztonságát hivatottak szolgálni. A 
nyugdíjpénztárakban, a portfóliókban szereplı értékpapírok hiánytalanul megvannak. 
Világosan látnunk kell azonban, hogy a 2008-as kedvezıtlen nyugdíjpénztári hozamadatok 
és az év végi aktuális egyenleg nem azt jelentik, hogy az értékpapírjaink elvesztek; a 
számok a különbözı pénzügyi eszközökbe befektetett megtakarításaink árfolyamát tükrözik. 
Hosszú távon várhatóan a kedvezıtlen hozamalakulások kiegyenlítıdnek majd. Fontosnak 
tartom hangsúlyozni, hogy mielıtt a pénztártag nyugdíjcélú megtakarításival kapcsolatban 
döntést hoz, akár arról, hogy áttér egy kevésbé kockázatos portfolióba, akár arról, hogy az 
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításait pénzzé teszi, vagy pénztárat vált, tájékozódjon a 
felıl, hogy ez a késıbbi megtakarításaikra milyen hatással lesz. Félı, hogy a napokban 
megjelenı kedvezıtlen hozamadatok bizalmatlanságot szülnek a pénztárakkal szemben és 
minderre a tagok meggondolatlan döntésekkel reagálnak majd. Nem szabad egyetlen év 
hozamalakulása alapján dönteni, hiszen az elmúlt 10 év átlagában a 2008. évet nem 
számítva a pénztárak reálhozamot értek el.” 

Felmérések rendre azt mutatják, hogy a magyarok kevesebb, mint egyharmada gondoskodik 
tudatosan nyugdíjáról, holott az öngondoskodás a gazdaságilag gyengébb évek ellenére is 
egy szükséges eleme életünknek. A demográfiai trendek negatív társadalmi-gazdasági 
hatásai egyre nyilvánvalóbbak a mindennapokban is. A társadalom elöregedése miatt egyre 
kevesebb fiatalnak kell eltartania egyre több nyugdíjast. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer 
problémáit csak az állam nem tudja megoldani, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a lakosok 
minél tudatosabban készüljenek nyugdíjas éveikre, és elıtakarékoskodjanak. El kell érni, 
hogy az öngondoskodás, a nyugdíjcélú megtakarítás életformává váljon. Például a 
nyugdíjpénztári befizetést ne egy kötelezı elvonásként éljék meg az emberek, hanem 
tudatos igényként. Gondoskodni kell idıskori magunkról, amikor még aktív keresık vagyunk. 
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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. 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. Márciustól 
az Egészségpénztárak Országos Szövetsége (EPOSZ) beolvadásával bıvül a Szövetség. 
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 
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• 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 
 


