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Közel 60 ezer forint jut egy egészségpénztári tagra 

Tíz százalék feletti bővülést produkáltak az önkéntes kasszák 

A harmadik negyedévben is kitettek magukért a Stabilitás Pénztárszövetséghez tartozó 

önkéntes nyugdíjpénztárak. Az összvagyon 8 százalékkal nőtt éves szinten, az egy főre jutó 

vagyon pedig az inflációt bőven felülmúlva több mint 10 százalékkal gyarapodott. Az 

egészségpénztárak vagyona kis mértékben nőtt, a pénztártagok minimálisan kevesebb 

esetben vették igénybe a különböző szolgáltatásokat. A magánnyugdíjpénztárak szintén jól 

szerepeltek, éves szinten 15 százalékkal növelték az egy főre jutó vagyont.  

A csökkenő alapkamat miatt egyre csökkenő kamatkörnyezetben értek el figyelemre méltó 

teljesítményt a Stabilitás Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak a 

harmadik negyedévben. Vagyonuk a harmadik negyedév végén 880,5 milliárd forintra rúgott, 

ez éves összevetésben számottevő, 8,2 százalékos növekedést jelent, az előző negyedév végi 

összvagyont pedig 1,6 százalékkal haladja meg – számolt be a legfontosabb adatokról 

Lehoczky László, a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke, és hozzátette: az önkéntes pénztárak 

hozama meghaladta a 24 milliárd forintot a harmadik negyedévben, ami szintén kedvező 

eredménynek számít.  

Bőven az infláció és a betéti kamatok felett 

A Stabilitás harmadik negyedéves elemzése szerint a pénztártagok száma minimális 

mértékben mérséklődött: szeptember végén több mint 1 millió 115 ezer tag pénzét kezelték 

az önkéntes kasszák, ez azt jelenti, hogy a tagok tábora 2012. szeptember végéhez képest 27 

ezer fővel, az idén június végi helyzethez képest pedig 13 ezer taggal csökkent az összlétszám 

– fogalmazott Lehoczky László.  

A csökkenő létszám és a jelentős vagyonnövekedés eredményeként az egy főre jutó vagyon 

bővülése kétszámjegyű volt. A bázisidőszakhoz képest közel 11 százalékkal közel 790 ezer 

forintra nőtt, ez az emelkedés bőven meghaladja az infláció mértékét, és az átlagos betéti 

kamatoknak is a többszöröse. Lehoczky László kifejtette: a jelentős vagyonnövekedés azt is 
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bizonyítja, hogy az önkéntes pénztárak az egyik legfontosabb alappillérei az öngondoskodásnak. Ezt 

az is bizonyítja, hogy a tagok befizetései idén valamennyi negyedévben, így a harmadikban is rendre 

meghaladták a munkáltatói befizetéseket.  

Az elnök szerint kedvező az is, hogy az önkéntes pénztárak működési veszteségüket tovább 

csökkentették, a harmadik negyedévben alig több mint 200 millió forint volt ez a tétel, ami 30 

százalékos csökkenést jelent éves összevetésben.  Emellett, ha figyelembe vesszük a hozamból a 

működési tartalék javásra történt átcsoportosításokat, akkor már megállapítható, hogy növekedett a 

pénztárak működési tartaléka.  

Szintén pozitív változás, – és az önkéntes pénztárak iránti bizalmat mutatja – hogy ebben az évben 

negyedévről negyedévre csökkent a tagok által felvett összeg:  az egy évvel ezelőttihez képest a 2013. 

harmadik negyedévében kifizetett 13,6 milliárd Ft 26 százalékos mérséklődést jelent. Az elnök úgy 

véli, hogy az első három negyedévben elért 5 százalékot meghaladó realizált hozam alapján 

valószínűsíthető, hogy az egész évet is az inflációt meghaladó eredménnyel zárják majd a 

Stabilitáshoz tartozó önkéntes kasszák. Lehoczky László egyúttal hangsúlyozta, hogy az ez évi 

teljesítmény ismét bizonyíthatja tagjainknak és belépést fontolgatók számára, hogy a fiatalok, 30 év 

körüliek számára is megfelelő öngondoskodási alternatívát kínálnak az önkéntes pénztárak. 

1,9 millió alkalom három hónap alatt 

Lehoczky László a Stabilitáshoz tartozó egészségpénztárak taglétszámával kapcsolatban elmondta, 

hogy éves szinten közel 8 ezer fős – több mint 1 százalékos – a bővülés, negyedéves szinten pedig 

lényegében változatlan a taglétszám (800 fős bővülés). Így 2013. szeptember végén 723 ezer tagot 

számláltak a Stabilitás partnereiként működő egészségpénztárak. Az egy főre jutó vagyon szeptember 

végén megközelítette a 60 ezer forintot, ami megegyezik az egy évvel korábbi adattal.  

A Stabilitás elemzéséből az is kiderül, hogy a szervezettel együttműködő egészségpénztárak 

vagyona a harmadik negyedév végén 42,5 milliárd forintot tett ki, ez negyedéves, és éves 

összevetésben a korábbi időszakokhoz hasonlóan lényegében változatlan nagyságrendű. Az 

egy évvel ezelőtti folyamatokhoz hasonlóan az év végére vagyonnövekedés várható.  

Lehoczky László elmondta, hogy a munkáltatói hozzájárulások az egészségpénztárakban több mint 10 

százalékkal csökkentek, de még így is megközelítették a 7 milliárd forintot.  A tagok által befizetett 
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tagdíj viszont folyamatosan nőtt az idén, a harmadik negyedévben 1,7 milliárd forintra rúgott ez az 

összeg.   

Az egészségpénztárak népszerűségét jelzi, hogy stabilan magas szintet ér el a pénztárak által nyújtott 

szolgáltatás. A Stabilitással együttműködő egészségpénztárak tagjai ugyanis a harmadik negyedévben 

összesen 1,9 millió alkalommal vettek igénybe egészségpénztári szolgáltatást.  A harmadik 

negyedévben ezekre a szolgáltatásokra közel 9,6 milliárdot fizettek ki a pénztárak, így az egy 

alkalomra jutó pénztári kiadás 5 ezer forint volt.   

Jelentősen nőtt az egy főre jutó vagyon 

A Stabilitáshoz tartozó magánnyugdíjpénztárak teljesítményéről Lehoczky László azt mondta, 

összvagyonuk éves összevetésben lényegében nem változott, 192 milliárd forintot tett ki szeptember 

végén. Ez a vagyontömeg azonban az idei második negyedév végi 186 milliárdhoz képest 3 százalékos 

növekedésnek felel meg.  

A magánnyugdíjpénztárak létszáma 62 885 fő volt szeptember végén, ami több mint 10 százalékkal 

marad el az egy évvel korábbi adattól. A magán-nyugdíjpénztári tagok egy főre vetített vagyona 

jelentősen emelkedett: 2012. szeptember végén egy tagra 2,66 millió forint jutott, míg idén, a 

harmadik negyedév végén már 3 millió felett volt ez az összeg, vagyis 15 százalékos volt a bővülés.  
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Megnevezés Taglétszám Vagyon Pénztárak száma 

 

Magánnyugdíj pénztárak 
100% 100% 100% 

 

Önkéntes pénztárak 
93,27% 92,58% 47,06% 

 

Egészségpénztárak 
71,34% 75,91% 39,39% 

 

A STABILITÁS súlya vagyon és létszámarányosan 2013. június 30.-án 

 

 

 

 

 

 

 


