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Novemberben ismét Pénztárkonferencia 
 

Idén november 10-11-én a Stabilitás Pénztárszövetség szervezésében Siófokon 
rendezik meg a pénztári szféra éves legnagyobb szakmai eseményét  

 
Idén Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke fıvédnökségével a Stabilitás 
Pénztárszövetség rendezi meg Siófokon a ma már hagyományırzınek tekinthetı, és a szakmai 
körökben rendkívül népszerő, évenként ismétlıdı pénztárkonferenciát. A korábbi évekhez 
hasonlóan elıadást tartanak majd a téma neves szakértıi, államigazgatási szereplıi, a 
pénztárszféra és szolgáltatóik képviselıi. A Pénztárkonferencia kiemelt témája lesz a nyugdíj- 
és egészségügyi rendszer változásai, és ezek hatása a pénztárak tevékenységére, 
mőködésére, valamint a választható portfoliós rendszer bevezetésének tapasztalatai, továbbá a 
tagok tájékoztatásával összefüggı pénztári feladatok. 
 
A pénztári szféra legkiemelkedıbb eseményén idén november 10-11-én a siófoki Hotel Azúrban 
találkozhatnak személyesen is a pénztárak és szolgáltató partnereik képviselıi. Az eseményre 
meghívást kapnak a pénztárakkal tevékenységük során szorosan együttmőködı letétkezelık, 
portfoliókezelık, nyilvántartók és könyvvizsgálók is. 
 
Mára a pénztárak Magyarországon is jelentıs szerepet töltenek be a pénzpiaci szférában a 
2008-ban már több mint 5 millió egyéni számlával és 2.664 mrd forintos vagyonnal. A kétnapos 
konferencia igyekszik fórumot teremteni az öngondosodás hazai szereplıinek és partnereinek. 
Az esemény szervezıje, dr. Juhász Istvánné a Pénztárszövetség fıtitkára elmondta: „A 
pénztárak immáron második évtizede szereplıi a hazai pénzügyi szektornak. A pénztári 
szakmának számos kérdésben, többek között a nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer 
reformját illetıen is jelentıs döntéselıkészítı és véleményezı szerepe kell, hogy legyen. A 
Stabilitás Pénztárszövetség arra törekszik, hogy a pénztárakat összefogva hatékony 
érdekképviseletet és szakmai fórumot biztosítson, gyakran – mint a pénztárkonferencia 
megszervezésével is – az egész pénztári szféra számára.”  
 
A konferencia a plenáris üléseken túl legalább hat szekció keretében dolgozza fel a pénztári 
szférát érintı aktuális kérdéseket. A találkozón többek között szó lesz a nyugdíj- és 
egészségügyi rendszer változásairól, a választható portfolió rendszerének tapasztalatai mentén 
a pénztárak befektetési tevékenységeirıl, az önsegélyezı és egészségpénztárak jövıjérıl. Az 
aktuális értékesítési trendeket követve várhatóan téma lesz az egyes pénztári termékek más 
pénzügyi termékkel történı összehasonlítása. Valamint tekintettel arra, hogy ma már a 
pénzpiaci szféra felelıs szereplıjeként a pénztárak nélkülözhetetlen feladata a tagok felé 
történı széleskörő tájékoztatás, a konferencia kiemelten foglalkozik majd a tagi tájékoztatás 
szerepével és gyakorlatával. 
 
A résztvevık a korábbi évekhez hasonlóan a téma neves szakértıinek, államigazgatási 
vezetıinek, a pénztárak és szolgáltatóik vezetıinek elıadásán keresztül ismerhetik meg a 
jogszabályi környezet változásainak irányát, a felügyeleti stratégiát és az adórendszer várható 
módosításait, valamint a hazai pénzügyi / gazdasági folyamatokat. A konferencián az elmúlt 
évekhez hasonlóan a szakmai sajtó képviselıire is számítanak a szervezık. 
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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. 
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 
• Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 
• K&H Medicina Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 

 
Nyugdíjpénztárak 

• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• MKB Nyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 
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További információ 
 
Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 450 5063 
E-mail: kovacsk@cafepr.hu 
 


