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Népszerűek az önkéntes pénztárak 

Meglódultak a tagi befizetések 

 

Éves szinten 7,5 százalékkal növelték a vagyonukat az ÖPOSZ-hoz tartozó 
önkéntes nyugdíjpénztárak, az egészségpénztáraknál pedig 10 százalékos volt 
a növekedés. A pénztárak népszerűségét jelzi, hogy a tagok egyéni befizetései 
10-10 százalékkal nőttek. Az ÖPOSZ év végén rekordbefizetésre számít, mert 
szerintük az öngondoskdási piacon a dolgozók számára az adóvisszatérítéssel 
támogatott pénztári megoldások jelentik a legjobb alternatívát. Az időskori 
anyagi biztonság és az egészségmegőrzés eléréséhez pedig az ÖPOSZ szerint 
három szereplő, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók együttes 
szerepvállalására van szükség.  
 
Jelentős vagyongyarapodást értek el az év első kilenc hónapjában az Önkéntes Pénztárak Országos 

Szövetségéhez (ÖPOSZ) tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak. Ezen kasszák összvagyona 1121 milliárd 

forintra rúgott, ami éves összevetésben 7,5 százalékos, látványos növekedésnek felel meg. Nem csak 

éves szinten nőtt jelentősen a vagyon: a második negyedévhez képest 2,4 százalékos volt a többlet. Az 

egy pénztártagra jutó vagyon pedig 9 százalékkal 1,06 millió forintra emelkedett a tavaly szeptember 

végi 971 ezer forintról.  

 

A tagok szeretik a kasszákat 

Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ elnöke a harmadik negyedéves eredményeket értékelve elmondta: „Az 

önkéntes pénztárak újból bebizonyították, hogy jelentősen képesek gyarapítani a nyugdíjas éveikre 

takarékoskodó pénztártagok vagyonát. A kasszákba vetett bizalmat mutatja, hogy a tagok egyéni 

befizetései a harmadik negyedévben 14,45 milliárd forintra rúgtak, azaz 10 százalékkal nőttek”. 

  

Az ÖPOSZ elnöke kiemelte, a pénztárak igazi tagdíjbefizetési rohamot várnak az év végén.   

„Rekordbefizetésre számítunk. Sokszor hallom, hogy a tagok úgy tekintenek egyéni befizetéseik után 

igényelhető akár 150 ezer forintos adóvisszatérítésre, mintha akár 20 százalékos hozamot értek volna 

el a félretett összeggel. Értem ezt a logikát is, de a pénztárak inkább úgy szoktak megfogalmazni a 

legfőbb előnyt, hogy a kedvezmény révén még inkább növelhető a saját céljainkra szánt vagyon” – 

tette hozzá dr. Kravaik Gábor. 

 

Siker az egészségkasszáknál is 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak kiváló teljesítményével párhuzamosan az ÖPOSZ-hoz tartozó az 

egészségmegőrzésben kulcsszerepet játszó egészségpénztárak is jól szerepeltek. Az érintett pénztárak 

összvagyona szeptember végén 47,5 milliárd forintot tett ki, ami az idei második negyedévhez képest 



8,6 százalékos növekedést jelent. Az ÖPOSZ-szal együttműködő egészségpénztáraknak több mint 851 

ezer tagja van, ennyien kívánnak félretenni a saját és a családjuk egészségügyi kiadásaira.  

Dr. Kravalik Gábor az egészségpénztárakról azt mondta: „Bár ez a pénztári megoldás az önkéntes 

nyugdíjpénztári megtakarításnál rövidebb távra, például egy-egy nagyobb kiadásra vagy a havi 

gyógyszerkiadások fedezésére szolgál, a tagok átlagos vagyona így is jelentős: szeptember végén 

fejenként közel 56 ezer forintra rúgott.”  

A tagok számára fontos az egészségpénztári megtakarítás, ezt egyértelműen jelzi, hogy a befizetések 

majd 60 százalékát kitevő munkáltatói hozzájárulások mellett szeptember végére 8,7 százalékkal 3 

milliárd forintra nőtt a tagok által befizetett összeg, ami éves összevetésben már 20 százalék feletti 

növekedést jelent. Az egészségpénztárak népszerűségét jól mutatja az elnök szerint az is, hogy a tagok 

a harmadik negyedévben 1,8 millió alkalommal vettek igénybe az pénztárak által finanszírozott 

szolgáltatásokat. Bár az esetenként és átlagosan 3-5 ezer forint értékben elszámolt szolgáltatások 

között az egészségpénztári költések voltak túlsúlyban, a gyerekek tanulmányaitól az idősgondozásig 

számos más célra megoldást kínáló önsegélyezés is egyre népszerűbb.  Az adóvisszatérítés ugyanis itt 

is jó lehetőség a befizetőknek. 

Jó alternatíva a pénztári megoldás 

Az ÖPOSZ szakértői szerint az pénztárak teljesítménye, ezen belül is a jelentős vagyongyarapodás, 

valamint a tagok egyéni befizetéseinek növekedése miatt a pénztári megoldások az egyik legjobb 

alternatívát jelentik az öngondoskodási piacon. „A pénztári megtakarítások a rövid és hosszabb távú 

célokra, esetleges kiszámíthatatlan helyzetekre jelentenek megoldást, legyen szó egészségről vagy 

éppen a nyugdíjról” - mondta dr. Kravalik Gábor.  

 

Jó hírnek nevezte az elnök, hogy növekszik a lakosság körében az öngondoskodók száma, és a 

nyugdíjcélú megtakarítások között a nyugdíjpénztári forma a legismertebb és legnépszerűbb 

megoldás.  „Korábban csak háromból egy ember tett félre időskorára, míg ma már az emberek közel 

fele takarékoskodik valamilyen formában a nyugdíjára. Sokan kezdik meg, vagy folytatják a válság után 

visszafogott megtakarítást is. Viszont még a takarékoskodók közül is háromból egy ember úgy látja, 

hiába takarékoskodik, nem tesz félre annyit, amennyit a nyugdíjba vonulás után szeretne viszontlátni” 

- számszerűsítette az emberek nyugdíjkilátásait Dr. Kravalik Gábor, hozzátéve, hogy nagy a szakadék a 

pénztártagok által ideálisnak tartott és a ténylegesen félretett forintok összegében.  

 

A három testőr 

 

Három szereplő, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók együttes szerepvállalására van szükség a 

biztos jövő érdekében, azaz az időskori anyagi biztonsághoz és az egészségmegőrzéshez. A 

kiszámítható jövő csak az öngondoskodás segítségével és annak támogatásával érhető el.   

„Az ÖPOSZ abban bízik, hogy ezt felismerve hamarosan további ösztönzőket vezethetnek be a pénztári 

megtakarítást választók motiválására” - mondta az elnök. Erre azért is szükség lenne, mert az ÖPOSZ 

kutatásai szerint a pénztári megoldásokra fordítandó összeget leginkább a fizetés mértéke 

befolyásolja. A munkavállalók többsége takarékoskodna vagy növelné a félretett összeget, ha plusz 

pénzhez jutna. A nyugdíjpénztári tagok 72 százalékának például a munkáltató támogatása is 

kifejezetten fontos elem, de ugyanez a még tagsággal nem rendelkező dolgozókat is motiválná a 

pénztári takarékoskodás megkezdésére. 

 



Öt tény a pénztárakról: 

1. A látványos hozameredmények és az alacsony – 1% alatti - költségszint miatt a pénztárak az 

egyik legjobb öngondoskodási formát jelentik a lakossági megtakarítók számára 

 

2. Az év végéig teljesített egyéni befizetések után 20%, akár 150 ezer forint adóvisszatérítés is 

igényelhető  

 

3. Az egyszerű és érthető önkéntes pénztári megoldással már több, mint kétmillióan 

takarékoskodnak  

 

4. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások rugalmas módon, jelentős pénzügyi szakértelmet 

nem kívánva több különböző pénzügyi konstrukciót nyújtanak a tagság számára. A választható 

portfóliós rendszernek köszönhetően profik szaktudására támaszkodva élethelyzetünknek és 

várakozásainknak megfelelően tudatosan kezelhetőek a tagi befektetések, tehát ha 

trendforduló történne a befektetési környezetben erre is van mód reagálni, adott esetben 

alacsonyabb, vagy épp ellenkezőleg, magasabb kockázatú és hozamot ígérő portfólióba 

helyezve megtakarításunkat. 

 

5. Az egészségpénztárakkal a hazai háztartások legtöbb megtakarítási céljára egyszerűen és 

hatékonyan lehet spórolni, legyen szó a gyógyszerszámlák kifizetéséről, orvosi ellátás, 

gyerekvállalás, idős rokon gondozásának költségeinek fedezéséről. 

 

Az Önkéntes Pénzárak Országos Szövetségéről: www.penztar-szovetseg.hu 

 


