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Nyugdíjpénztárak hozamalakulása 
 

A pénztárak feladata biztosítani a hosszú távú eredményességet 
 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség hangsúlyozza, hogy a pénztárak az elmúlt évek átlagában 
reálhozamot értek el, tehát teljesítményük pozitívan ítélhetı meg. Annak ellenére tehát, hogy a 
2008. évi negyedéves hozamadatok jelenleg nem attraktívak, hosszú távon szemlélve a 
pénztárak eredményesen képviselték tagjaik érdekeit, a pénztártagok vagyonának reálértékét 
nem csak megırizték, hanem gyarapították.  

 
Az elmúlt években a pénztári befektetések egyes pénzügyi eszközök közötti megoszlásának 
változása volt megfigyelhetı. A pénztárak tudatosan törekedtek az alternatív befektetési 
lehetıségek eddigieknél intenzívebb kihasználására, nagyobb kockázat felvállalására, ami 
egyúttal hosszabb távon magasabb pénztári hozamok elérésének lehetıségét teremti meg. A 
közelmúlt jogszabály módosításai is visszaigazolták a döntés jogosságát, ugyanis 2008. évtıl 
lehetıvé vált, 2009. évtıl pedig kötelezı lesz a magánnyugdíjpénztári ágban a jelenlegi 
„egyportfóliós” modell helyett a választható portfóliókra történı átállás. 
 
Nagy Csaba a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke elmondta: „A portfóliók átrendezıdése azt 
eredményezte, hogy a korábbi szintekhez képest megnıtt a részvény- és deviza-kitettség, 
csökkent az alacsony kockázatú eszközök súlya. Ennek hatása, hogy gyakoribbá válnak a 
hozamingadozások mind negatív, mind pozitív irányban, így kevésbé várható, hogy 
kiszámítható egyenletes teljesítményt mutasson egy-egy portfolió. Hosszú távon azonban a 
rövid távon jelentkezı árfolyam ingadozás – a befektetési idıtáv növekedésével – fokozatosan 
csökken.” 
 
Dr. Juhász Istvánné a Stabilitás Pénztárszövetség fıtitkára hangsúlyozta: „A 2008. évben mind 
a globális, mind a hazai tıkepiacon árfolyamcsökkenést, kedvezıtlen folyamatokat 
tapasztalhattunk. Ezek az események tükrözıdnek a nyugdíjpénztári befektetések hozamának 
rövid távú alakulásában is. A magyar pénztári portfoliók ismeretében elmondható, hogy jelen 
tıkepiaci körülmények között nem volt olyan befektetési stratégia, eszközkategória, vagy 
portfólió-kezelési mód, amely teljesen kivédhette volna a negatív változások hatását, a 
veszteségeket ezekkel csak optimalizálni lehetett rövid távon.”  
 
A hazai pénztárak az elmúlt évek átlagában reálhozamot értek el, tehát teljesítményük 
pozitívan ítélhetı meg. Annak ellenére tehát, hogy a negyedéves hozamadatok jelenleg nem 
attraktívak, hosszú távon szemlélve a pénztárak eredményesen képviselték tagjaik érdekeit, 
a pénztártagok vagyonának reálértékét nem csak megırizték, hanem gyarapították.  
 
Az elért hozamok nagysága függ a pénztárak által meghatározott befektetési politikától, a 
globális és hazai gazdasági helyzet változásaitól, a tıkepiaci eseményektıl és a portfólió-
kezelık teljesítményétıl is. Sok külsı hatás játszik tehát közre a hozamok alakulásában, de a 
pénztárak feladata ezen hatások mellett is biztosítani a hosszú távú eredményességet. 



 

 

Háttéranyag 
 
Tájékoztató a magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményérıl 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség – a pénztárak taglétszáma, és az általuk kezelt vagyon nagysága 
alapján a nyugdíjszektor mintegy kétharmadát reprezentálja – kiemelt feladatának tekinti, hogy a 
nyugdíjpénztári rendszer hatékony mőködése, valamint a nyugdíjpénztárakba vetett bizalom 
hosszú távú fenntartása érdekében rendszeresen publikálja a Szövetség tagjainak mőködésével 
kapcsolatos statisztikákat, továbbá kifejtse véleményét minden olyan kérdésben, amely a 
pénztárak mőködési hatékonyságával kapcsolatos. A publikációk elsıdleges célja, hogy a 
pénztártagok informáltsága olyan mértékő legyen, amely megkönnyíti a rendszer mőködésének 
„megértését”, illetve a transzparencia megteremtésével a pénztártagok számára megfelelıen 
áttekinthetı formában olyan releváns információkat tegyen közzé, hogy azok a jövıben – 
például a magánnyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerre történı átállását követıen – 
megalapozott döntést tudjanak hozni a portfólió kiválasztásakor. A Stabilitás Pénztárszövetség 
hangsúlyozza, hogy a legjobb minıségő adatok publikálása is csak akkor lehet hatékony 
segítség a pénztártagok részére, amennyiben értékelni tudják az információkat, és megfelelı 
figyelmet szánnak döntéseik meghozatalára. 

A nyugdíjpénztárak célja, a nyugdíjrendszer pilléreiként az idıskori jövedelembiztonság 
megteremtése. Ennek megfelelıen ezek hosszú távú (a felhalmozási idıszak meghaladhatja a 
40 évet) megtakarítási formák, melyek keretében a pénztárak győjtik és felhalmozzák a tagok 
megtakarításait, befektetik azokat, és ezen befektetések hozamát visszajuttatják a tagok 
részére. A nyugdíjpénztárak mőködésének hatékonysága annak függvénye, hogy a befizetett 
tagdíjak mellett milyen mértékő nettó hozam érhetı el a befektetéseken. Az évek (felhalmozási 
idıszak) során a pénztártagok egyéni számláin felhalmozott megtakarítások és azok 
befektetésein elért hozam lesz majd a szolgáltatások alapja. 

A portfóliók hozamára – nemzetközi kutatások alapján – a portfólió-kezelési döntések közül 
elsıdlegesen az eszközallokációs (a befektetések egyes eszközosztályokhoz közötti 
megoszlása) döntés van hatással. A kutatások statisztikai adatsorai azt bizonyítják, hogy, több 
tízéves idıperiódust vizsgálva a hozamok több mint 90%-át az eszközallokációs döntések 
magyarázzák. Az egyedi értékpapír kiválasztásának, továbbá az idızítésnek a szerepe tehát 
nem elhanyagolható, de az eszközallokáció (befektetési politika) kialakításánál lényegesen 
kisebb.  

Az elért hozamok nagysága függ a pénztárak által meghatározott befektetési politikától, a 
globális és hazai gazdasági helyzet változásaitól, a tıkepiaci eseményektıl és a portfólió-
kezelık teljesítményétıl is. Sok külsı hatás játszik tehát közre a hozamok alakulásában, de a 
pénztárak feladata ezen hatások mellett is biztosítani a hosszú távú eredményességet. 

A befektetési politika kialakításakor a pénztárak figyelembe veszik a jogszabályi elıírásokat, 
melyek bizonyos korlátok között lehetıséget biztosítanak a portfóliók összetételének egyedi 
kialakítására. A portfólió összetételének összeállítása során tehát a mindenkor hatályos 
szabályozás – mindenek elıtt a pénztártagok érdekeinek védelmében – elsısorban a 
befektetési korlátok (eszközosztályok, és egyedi pénzügyi eszközök közötti diverzifikáció, 
kockázatmegosztás) felállításával elıre „behatárolja” az adott pénztár, illetve portfólió-kezelı 
lehetıségeit. A teljesítmény negyedévenkénti megoszlása az értékpapírpiacok sajátosságainak 
köszönhetıen ennek ellenére a negyedévek során egyenetlenül oszlik meg. 

A pénztáraknak mérlegelniük kell, hogy biztonságos, értékálló, alacsony kockázatú eszközökbe 
fektetik a tagok vagyonát – például túlnyomórészt kötvényekbe – annak ellenére, hogy ezek, 
ezen elınyös tulajdonságok mellett hosszú távon várhatóan alacsonyabb hozamot biztosítanak, 
mint a nagyobb kockázattal bíró pénzügyi eszközök. Ez utóbbiak a magas hozamkilátásért és 
növekedési lehetıségért cserébe kockázatosabb befektetésnek számítanak, és rövidtávon akár 
jelentıs mértékő árfolyam- és hozamingadozásnak vannak kitéve. 



 

 

A 2008. évben mind a globális, mind a hazai tıkepiacon árfolyamcsökkenést, kedvezıtlen 
folyamatokat tapasztalhattunk. Ezek az események tükrözıdnek a nyugdíjpénztári befektetések 
hozamának rövid távú alakulásában is. A globális folyamatok hatását még tovább erısítették a 
hazai gazdasági nehézségek – egyensúlyhiány, növekvı infláció – így mind a magyar 
állampapírok, mind a részvények kedvezıtlenül teljesítettek, és igazodva a nemzetközi 
trendekhez rövid idıtávon negatív hozamot értek el.  

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a különbözı típusú befektetések iránymutató, az 
összehasonlítást lehetıvé tevı standard indexei milyen változást mutatnak 2008. I. félév során. 

 

Indexek Idıszak Hozam 

 07.12.31 08.03.31 08.06.30. I. 
negyedév 

II. 
negyedév 

I. félév 

MAX Composit 336,75 322,87 331,66 -4,12% 2,72% -1,51% 

RMAX 339,22 343,18 350,67 1,17% 2,18% 3,38% 

BUX 26236,00 21711,00 20388,00 -17,25% -6,09% -22,29% 

DJ 
Eurostoxx50(HUF) 

1114169,00 940974,00 794717,00 -15,58% -15,54% -28,70% 

S&P100(HUF) 119327,00 100587,00 87024,00 -15,70% -13,48% -27,07% 

CETOP20(HUF) 818979,00 738847,00 676282,00 -9,78% -8,47% -17,42% 

HUF/EURO 253,35 259,36 237,03 2,37% -8,61% -6,44% 

HUF/USD 172,61 163,90 149,76 -5,05% -8,63% -13,24% 

 
Az elmúlt években a pénztári befektetések egyes pénzügyi eszközök közötti megoszlásának 
változása volt megfigyelhetı. A pénztárak tudatosan törekedtek az alternatív befektetési 
lehetıségek eddigieknél intenzívebb kihasználására, nagyobb kockázat felvállalására, ami 
egyúttal hosszabb távon magasabb pénztári hozamok elérésének lehetıségét teremti meg. A 
közelmúlt jogszabály módosításai is visszaigazolták a döntés jogosságát, ugyanis 2008. évtıl 
lehetıvé vált, 2009. évtıl pedig kötelezı lesz a magán ágban a jelenlegi „egyportfóliós” modell 
helyett a választható portfóliókra történı átállás. 

A portfóliók átrendezıdése – amelyet felerısített az átállás a választható portfóliós 
rendszerre – azt eredményezte, hogy a korábbi szintekhez képest megnıtt a részvény- és 

deviza-kitettség, csökkent az alacsony kockázatú eszközök súlya. Ez azt eredményezi, hogy 
gyakoribbá válnak a hozamingadozások mind negatív, mind pozitív irányban. Így kevésbé 

várható, hogy kiszámítható egyenletes teljesítményt mutasson egy-egy portfolió. Az eddiginél is 
gyakrabban fordulhat elı, hogy az elért eredmény nem pozitív, hanem negatív összegő lesz, 
ami az egyéni számlákon is idırıl-idıre megjelenı veszteséget jelent. Ezt azonban a 
pénztártagság ideje alatt hosszú távon kiegyenlítik a magas hozamot eredményezı eszközök. 
Hosszú távon azonban ez a rövid távon jelentkezı árfolyam ingadozás – a befektetési idıtáv 

növekedésével – fokozatosan csökken. 

A magyar pénztári portfoliók ismeretében elmondható, hogy jelen tıkepiaci körülmények között 
nem volt olyan befektetési stratégia, eszközkategória, vagy portfólió-kezelési mód, amely 
teljesen kivédhette volna a negatív változások hatását, a veszteségeket ezekkel csak 
optimalizálni lehetett rövid távon. 

A pénztárak teljesítményérıl megjelent negyedéves hozamadatok természetesen fontos 
információkat tartalmaznak. Adott esetben egy százalékos reálhozam növekedés negyvenéves 
megtakarítási perióduson jelentıs mértékben növelheti a várható nyugdíjak értékét. A hozamok 
megfelelı értékeléséhez azonban az is hozzátartozik, hogy a már említett 40 éves megtakarítási 
idıszakot feltételezve az elsı éveknek, illetve az elsı tíz évnek relatíve kis hatása van a 
várhatóan felhalmozódó vagyon mennyiségére, a várható szolgáltatás, így a nyugdíj mértékére 
is. Minderre tekintettel a pénztáraknak a hosszabb idıperiódusokra (éves, öt éves átlagos) 
vonatkozó hozamokat is közzé kell tenni a jelenlegi szabályozás alapján. Szükséges mindez 
azért is, mivel a pénztárnak befektetési tevékenységén keresztül, a hosszú befektetési idıtávra 



 

 

tekintettel lehetısége van egy korábban esetleges kedvezıtlen piaci környezetben elszámolt, 
vagy realizált veszteség ellensúlyozására, így a hozamingadozások hosszú távon csökkennek. 

Az alábbi táblázatok a Stabilitás Pénztárszövetség tagjai által kezelt magán- és önkéntes 
pénztárak múltbeli hozamadatait mutatják be. 

Magánnyugdíjpénztárak hozamadatai 1999.-2007. 
 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 
Nettó nominális hozam 17,35 7,96 7,49 7,02 2,99 16,79 12,46 8,39 6,19 
Infláció (év/év) 11,20 10,10 6,80 4,80 5,70  5,50 3,60 3,90 7,30 
Reálhozam 6,15 -2,14 0,69 2,22 -2,71 11,29 8,86 4,49 -1,11 

 

Önkéntes nyugdíjpénztárak hozamadatai 1999.-2007. 
 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 
Nettó nominális 
hozam 

17,06  6,62 6,30 6,89 3,34 16,61 12,12 7,83 5,69 

Infláció (év/év) 11,20 10,10 6,80 4,80 5,70 5,50 3,60 3,90 7,30 
Reálhozam 5,86 -3,48 -0,50 2,09 -2,36 11,11 8,52 3,93 -1,61 

 
 
A táblázatban szereplı hozamokat A Stabilitás Pénztárszövetség tagjai által szolgáltatott nettó 
hozamadatokból számítottuk, amely az adott pénztár teljes vagyonára számított hozamot jelenti. 
Az egy évre vonatkozó szektorszintő átlaghozam számításakor az egyes pénztárak vagyonával 
súlyozott számtani átlagot alkalmaztunk. 

A feltüntetett adatok alapján elmondható, hogy a pénztárak az elmúlt évek átlagában 
reálhozamot értek el, tehát teljesítményük pozitívan ítélhetı meg. Annak ellenére tehát, hogy a 
negyedéves hozamadatok jelenleg nem attraktívak a már ismertetett okokból, hosszú távon 
szemlélve a pénztárak eredményesen képviselték tagjaik érdekeit, a pénztártagok vagyonának 
reálértékét nem csak megırizték, hanem gyarapították.  



 

 

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. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség, felvállalva azt, hogy fórumot teremtsen a pénztári szférát érintı 
aktuális kérdésekrıl idén november 10-11-én, Farkas István a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 
elnökének fıvédnökségével megrendezi a hagyományos, éves pénztárkonferenciát. 
 
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 

 
Pénztárszolgáltatók 

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



 

 

 
További információ 
 
Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 450 5063 
E-mail: kovacsk@cafepr.hu 
 


