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Bővülő önkéntes pénztári taglétszámra számít a Stabilitás 

Az önkéntes pénztárak jó teljesítményükkel igyekeznek alátámasztani, hogy az öngondoskodás 

egyik legjobb alternatíváját jelentik. Az önkéntes kasszák taglétszáma a jó hozameredmények 

mellett a jövőre életbe lépő adóváltozásnak, valamint az öngondoskodás felé forduló fiatalok miatt 

is növekedésnek indulhat – közölte a Stabilitás Pénztárszövetség.  

A kormány által is támogatott második nyugdíjpillért alkotják, és a hosszú távú öngondoskodás egyik 

legfontosabb alternatíváját jelentik az önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek az igazán kiemelkedő 

2012-es év után nagyon kedvező teljesítményt értek el az elmúlt kilenc hónapban is. A Stabilitás 

Pénztárszövetséghez tartozó pénztárak vagyona 880 milliárd forintra, éves összevetésben 8,2 

százalékkal növekedett – közölte a Stabilitás Pénztárszövetség az MNB pénztári szektorról kiadott 

összesítésére hivatkozó sajtóhírekre reagálva.  

A taglétszám alakulásáról Lehoczky László, a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke közölte: a tízéves 

időtávon való összevetések nem biztos, hogy rávilágítanak a változások lényegére, így akár 

félrevezető eredménnyel is járhatnak. A Stabilitáshoz tartozó önkéntes nyugdíjpénztáraknál –ahogy 

az önkéntes nyugdíjpénztári szféra egészében- a taglétszám a 2008-ig tartó időszakban folyamatosan 

növekedett, majd megfordult a tendencia. Ebből adódóan - egyszerű matematikai logika szerint- 

valóban minden negyedévben új és egyre hosszabb időtartamú mélypontról lehetett volna korábban 

is beszélni.  

A hasonló változásokat mindig folyamatosan és mélyebb összefüggéseiben célszerű vizsgálni – tette 

hozzá Lehoczky László, aki úgy fogalmazott, hogy a Stabilitáshoz tartozó kasszáknál a taglétszám 

valóban csökken, de a csökkenés mértéke az előző évvel összevetve idén jelentősen csökkent. 

Az elnök arra is rámutatott, hogy az utóbbi négy negyedévben rendre csökkentek a Stabilitáshoz 

tartozó pénztárak szolgáltatási kiadásai, ezen belül jelentősen mérséklődtek a felhalmozási idő lejárta 

előtti és a kilépések miatti kifizetések, ami egyértelműen azt mutatja, a tagok bíznak a kasszákban, s 

az alapcélnak megfelelően a kifizetések a nyugdíjas korban történő felvétel irányában tolódtak el.  

Fontos minőségi változás, hogy az öngondoskodás legfontosabb eleme, az egyéni befizetés évről évre 

emelkedik, s 2011-óta meghaladja a munkáltatói befizetések összegét. Egyúttal a Stabilitás arra is 

felhívja meglévő és jövőbeni tagjai figyelmét, hogy év vége felé – az anyagi lehetőségek figyelembe 

vételével - érdemes még idén befizetni az önkéntes pénztárakba, s igénybe venni a 2013 év egyéni 

befizetések után járó adókedvezményt.  
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A pénztáraknak természetesen további fontos feladatai vannak, ezek közül Lehoczky László kiemelte: 

még erőteljesebben kell tudatosítani a fiatalokban is az öngondoskodás szükségességét, hogy 

nyugdíjas korukban legyen önkéntes nyugdíjpénztáraktól származó megfelelő nagyságú járadékuk. Az 

önkéntes pénztárak a fiatalok többségét egyelőre korlátozottan érik el, ám ez a trend az 

öngondoskodás térnyerésével vélhetően változni fog. A fiatalok számára kellően költséghatékony, 

megfelelő öngondoskodási megoldást jelentenek az önkéntes pénztárak, hiszen így a fiatal generáció 

tagjai legalább két-három évtizedes takarékoskodással tudnak megfelelő vagyoni alapot teremteni 

idős korukra – mondta Lehoczky László.   

A Stabilitás Pénztárszövetség megítélése szerint az önkéntes pénztári szektor bővülés előtt áll. 

Egyfelől a Stabilitás arra számít, hogy egyre több fiatalban tudatosul az öngondoskodás fontossága és 

ebből a jelentős vagyonnövekedést elérő önkéntes pénztárak profitálhatnak. Másfelől a jövőre 

érvényes adószabályok szerint 150 ezer forintra nő a befizetések után járó adókedvezmény, ez pedig 

az egyéni befizetések növekedését gyarapíthatja, nem beszélve arról, hogy új belépőkkel növelheti az 

önkéntes pénztárak létszámát.  

 

 

 

 

 

 


