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1. Bevezetés 

A STABILITÁS Pénztárszövetség (továbbiakban: Szövetség) tevékenysége végzése során 
kiemelt hangsúlyt helyez a piaci verseny tisztaságának megőrzésére, a pénztárpiac 
fejlődésének előmozdítására, valamint a több pilléren álló nyugdíjrendszer és az 
egészségpénztárak eredményességének és stabilitásának erősítésére. 

Tekintettel arra, hogy a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatban 
az általános tájékozatlanság a jellemző, a Szövetség fontosnak tartja a pénztártagok objektív, 
egyértelmű, egységes tájékoztatását. 

A Szövetség, mint a szakmai érdekvédelmet, érdekképviseletet ellátó szervezet, a 
rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a pénztári piac fejlődését, a tiszta, átlátható piaci 
környezet kialakítását, elsősorban a pénztártagok, illetve a közvélemény kiegyensúlyozott 
tájékoztatását. 

A pénztári szektor (magán-, önkéntes, és egészségpénztár) működésének rendszeres, 
negyedéves és éves átfogó statisztikai elemzése az érintettek, és a széles nyilvánosság minél 
teljesebb körű tájékoztatását hivatott szolgálni, az előzőekben megfogalmazott célokkal 
összhangban.  

A statisztikai idősorokat, és azok nagyvonalú bemutatását tartalmazó jelentések a Szövetség 
véleménye szerint hiteles, átfogó információkat adnak a pénztári szektor működéséről, a 
működés peremfeltételeiről, az időközben a működést érintő jogszabályi környezet 
változásának lehetséges hatásairól, az eredményesség alakulásáról, és minden folyamatról, 
amely a működés kiszámíthatóságát, vagy az eredményességet befolyásolhatja. 

Az átfogó statisztikai jelentések alapja a a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet, 
az az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet, és az önkéntes kölcsönös 
egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján készített adatszolgáltatása.  

A negyedéves jelentés részeként elkészített, a pénzügyi teljesítmény alakulását bemutató 
statisztika célja a pénztár tárgynegyedévi, valamint a naptári év elejétől halmozott 
bevételeinek, kiadásainak, működési eredményének a bemutatása. 

A Szövetség által készített statisztika szerkezetileg a vagyonváltozásokat előidéző tőke-
mozgások bemutatására épül. Az adatok megjelenítése az állományok, állományváltozások 
negyedéves bemutatása, megbontása és értelmezése, a teljesítmény negyedéves, éves, illetve 
hosszú távú bemutatására, az azokat befolyásoló tényezők számbavétele segítségével valósul 
meg. 

A jelentések a vagyonváltozást előidéző tőkemozgásokat az alábbi összetevőkre bontják, és 
mutatják be: Bevételek (befizetések), Működési tevékenység eredménye, Szolgáltatási 
kiadások, az ezekhez kapcsolódó Statisztikai (mint például a taglétszámváltozás, és az ehhez 
kapcsolódó tőke-mozgások) adatok, továbbá a Befektetési tevékenység eredménye. A 
teljesítmények bemutatása a naptári negyedév, év hozamának, a 10 éves átlaghozamoknak, az 
azonos időszakra vonatkozó leggyakrabban használt referencia hozamoknak, valamint a 
részletes portfólió állományok és állományváltozások (pénzügyi eszközök, földrajzi régiók és 
devizanemek szerinti megbontásban) számbavételével valósul meg.  

A közzétett statisztikai jelentések célja, hogy a szektorszintű adatok, átlagok bemutatásával 
tájékoztassa a pénztárpiac szereplőit, a pénztártagokat a pénztári rendszer folyamatairól, 
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aktuális kérdéseiről, ezzel is növelve az érintettek kockázat-tudatosságát, ezáltal is erősítve a 
nyugdíjpénztári rendszerbe vetett bizalmat. A Szövetség bízik abban, hogy rendszeres 
jelentéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a pénztári rendszert érintő döntésekhez a megfelelő 
információk az érintettek rendelkezésére álljanak. 

2. Megtakarítások, nyugdíjpénztári piac 

2.1. Megtakarítások 

A különböző jövedelemtulajdonosok (Állam, Háztartások, Vállalatok, Külföld) jövedelem 
egyenlegeinek, megtakarítási hajlandóságának megkülönböztetett szerepe van. Az Állam és a 
Vállalatok állandó forrásigényének fedezete a Háztartások megtakarításai és a Külföld 
befektetései. Alapesetben a Háztartások nettó megtakarítók, megtakarításaik mértéke és 
összetétele azért érdemel figyelmet, mert ideális esetben azok magas színvonala nem teszi 
teljesen kiszolgáltatottá a hazai gazdaságot a Külföld finanszírozási hajlandóságától. Végső 
soron a gazdaság egészének növekedése is attól függ, hogy a megtakarítások nagyságrendileg 
hogyan alakulnak. 

A gazdaság általános helyzete ugyanakkor befolyásolja a Háztartások megtakarítási 
hajlandóságát. Amennyiben a gazdaság növekedési pályára kerül, úgy a jövedelmek 
növekedésével a megtakarítások is növekednek. Recesszió esetében a Háztartások 
megtakarítási hajlandósága – a bizonytalan jövőbeli kilátások miatt – szintén növekedhet, 
ugyanakkora jövedelmük nagyobb hányadát hajlandóak megtakarítani. A Háztartások 
megtakarításainak összértékét a szabályozási háttér – magas adók, alacsony reálhozam, 
felosztó-kirovó nyugdíjrendszer az azonnali fogyasztásra ösztönöz, az öngondoskodás 
háttérbe szorul – is nagymértékben befolyásolja. 

Háztartások pénzügyi eszközei, hitelei (Mrd forint) 
(konszolidált állományok, időszak végén) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
1. Pénzügyi eszközök 19 127,7 21 863,3 24 118,8 24 950,7 27 020,3 

    1.1. Készpénz és betétek 7 077,6 7 639,9 8 292,7 9 423,8 9 784,8 

    1.2. Nem részvény értékpapírok 1 202,7 1 313,6 1 175,1 1 443,4 1 382,2 

    1.3. Hitelek 121,7 185,9 198,4 208,4 228,0 

    1.4. Részvények és részesedések 6 661,5 7 833,0 8 864,7 8 629,2 9 362,8 

    Ebből: Tőzsdei részvény 264,3 308,5 341,5 261,6 311,0 

    Ebből: Befektetési jegy 1 411,4 1 853,6 2 397,8 1 776,1 1 851,6 

    1.5. Biztosítástechnikai tartalékok 3 156,8 3 888,2 4 591,4 4 316,3 5 350,4 

    Ebből: Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 894,1 2 350,2 2 810,3 2 618,2 3 466,8 

    1.6. Egyéb követelések 907,4 1 002,7 996,4 929,5 912,2 

2. Kötelezettségek 5 742,3 6 865,1 8 222,6 10 422,3 10 431,1 

3. Nettó pénzügyi vagyon (1-2) 13 385,4 14 998,2 15 896,2 14 528,4 16 589,2 

Nyugdíjpénztári díjtartalékok./Pénzügyi eszközök 9,90% 10,75% 11,65% 10,49% 12,83% 

Nyugdíjpénztári díjtartalékok/Nettó pénzügyi vagyon 14,15% 15,67% 17,68% 18,02% 20,90% 

Forrás: MNB 

Az elmúlt 5 évben a magyar Háztartások tulajdonában lévő pénzügyi eszközök értéke 
egyenletesen növekedett. A recesszió hatásai nem a bruttó megtakarítások nagyságrendjében, 
mint inkább növekedésének dinamikájában, belső összetételében okoztak változásokat. A 
nettó pénzügyi vagyon esetében a sokk nem a pénzügyi eszközök, sokkal inkább a 
kötelezettségek (rövid és hosszú lejáratú hitelek) átértékelődéséből – többek között a 
hitelezési gyakorlatnak, továbbá releváns kockázatoknak (például a refinanszírozás költségei) 
a hitelfelvevőkre telepítésének köszönhetően – adódott. 

A 2007. év végéig a Háztartások befektetéseinek az összetételében folyamatosan, és 
egyenletesen csökkent a bankbetétek és a készpénz súlya a részvények és részesedések, és a 
biztosítástechnikai tartalékok javára. A 2007. év végéig az arányváltozások sokkal nagyobb 
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léptékűek voltak a befektetési jegyek, biztosítási tartalékok, ezen belül a nyugdíjpénztári 
díjtartalékok javára. A 2008. évben az állományokban bekövetkező változások fő indikátora a 
megváltozott befektetési környezet, amelynek következtében egyrészt a Háztartások 
megtakarításaikat átcsoportosították a kevésbé kockázatos (pld. bankbetét, rövid lejáratú 
állampapírok) pénzügyi eszközök irányába, másrészről a tulajdonukban lévő magasabb 
kockázatú pénzügyi eszközök átértékelődésével komoly veszteségeket szenvedtek el. 

Az elmúlt évtizedben az öngondoskodást, hosszú távú befektetéseket támogató 
„intézményesített, kollektív” befektetési formák térnyerése volt a legjellemzőbb tendencia. A 
folyamat egyértelmű „nyertesei” a Biztosítástechnikai tartalékok, ezen belül a befektetési 
egységhez kötött életbiztosítások, és a nyugdíjcélú megtakarítások, illetve a befektetési alapok 
voltak. A recesszió következményeként, a kedvezőtlen tőkepiaci környezetben a befektetők 
alapvetően kockázatkerülővé váltak, befektetéseiket az alacsonyabb kockázatú eszközök 
irányába csoportosították át, illetve kockázatosabb befektetéseiken 2008. évben veszteségeket 
szenvedtek el. A válság 2008. évi legnagyobb vesztesei abszolút értéken a tőzsdei részvények 
(341,5 Mrd forintról 261,6 Mrd forintra) és befektetési alapok (2 397,8 Mrd forintról 1 776,1 
Mrd forintra – az állományváltozásban minden bizonnyal jelentős szerepet játszott az 
ingatlanalapok „kálváriája”) voltak. A részvények pénzügyi eszközökön belüli aránya 1,05%-
ra, a befektetési jegyek pénzügyi eszközökön belüli aránya 7,12 %-ra csökkent. 

A válság következtében a Biztosítástechnikai tartalékokon, ezen belül a Nyugdíjpénztári 
díjtartalékon is jelentős veszteségek keletkeztek. Pénzügyi eszközökön belüli részarányuk 
(abszolút értéken 4 591,4 Mrd forintról 4 316,3 Mrd forintra) 19,04%-ról 17,30%-ra, utóbbié 
(abszolút értéken 2 810,3Mrd forintról 2 618,2 Mrd forintra) 11,65%-ról 10,49%-ra csökkent. 

A stabilizációs, gazdaságélénkítő intézkedések – többek között a FED kvantitatív lazító 
intézkedései – 2009. második negyedévétől látványosan éreztették hatásukat. Visszatért a 
tőkepiacokra a likviditás, erősödött a befektetői bizalom. A globális piacokon és a hazai 
tőkepiacon 2009. március óta az optimista hangulat töretlen, az indexek látványos emelkedést 
produkáltak. Ahogy 2008. évben az összes pénzügyi eszköz szinkronizált leértékelődését 
láttuk, úgy az elmúlt évben az árfolyamok erősödése is szinte minden pénzügyi eszközt 
érintett. Ennek eredményeként 2009. második negyedévétől a megtakarítások értéke 
jelentősen emelkedett, év végére kompenzálva a 2008. évi veszteségeket. A múlt év végére a 
megtakarítások belső szerkezete nagy mértékben változott, és azok a megtakarítási formák 
maradtak sikeresek, amelyek vagy kötelezőek, mint a magánnyugdíjpénztári megtakarítások, 
vagy olyan szerződéseken alapulnak, amelyekben hosszú távú elkötelezettséget vállaltak, mint 
a biztosítások. Mind abszolút, mint relatív értelemben a legnagyobb visszaesés a befektetési 
alapokba történő befektetésekben következett be, ezek összértéke 2009. év végén jelentősen 
elmaradt a válságot megelőző év (2007. év – 2 397,8 Mrd, 2009. év – 1 851,6 Mrd) 
állományától. 

A válság okozta átmeneti veszteség ellenére a nyugdíjpénztári megtakarítások – többek között 
a magánnyugdíjpénztárak esetében annak kötelező jellege miatt – az elmúlt évek 
leggyorsabban növekvő megtakarítási formájává váltak. A növekedés a 
magánnyugdíjpénztárak esetében a befizetések kötelező jellegére, az önkéntes 
nyugdíjpénztárak esetében pedig a munkáltatók (munkáltatói hozzájárulás a tagdíjakhoz és a 
működési feltételek biztosításához) társadalmi felelősségvállalására, illetve az öngondoskodás 
adórendszeren keresztüli állami támogatására vezethető vissza.  

A nyugdíjpénztári díjtartalékok állománya a 2009. év végére 3 466,8 Mrd forintra emelkedett, 
amely jelentősen meghaladja a válság előtti 2007. évi szintet. Az elmúlt öt évben 2005-2010. 
közötti időszakban az állomány 183 %-kal növekedett. 
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Ezzel az elmúlt évek leglátványosabb állománynövekedését a nyugdíjpénztári megtakarítások 
produkálták, amelyet a magyar nyugdíjpénztári vagyon GDP-hez viszonyított aránya is jól 
reprezentál. 

GDP, nyugdíjpénztári díjtartalékok (Mrd forint) 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Bruttó hazai termék-GDP (folyó áron) 21 988,60 23 755,50 25 408,10 26 543,30 26 094,80 

Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 894,13 2 350,16 2 810,32 2 618,25 3 466,77 

Nyugdíjpénztári díjtartalékok/GDP 8,61% 9,89% 11,06% 9,86% 13,29% 

Forrás: MNB, KSH 

2.2. Nyugdíjpénztári piac 

2.2.1. Piaci szereplők száma 
 

Megnevezés 2005. 2006. 2007 2008. 2009. 
Magánnyugdíjpénztár 18 19 20 20 19 
Önkéntes nyugdíjpénztár 76 69 68 66 63 
Összesen 94 88 88 86 82 

2009. év végén 19 magánnyugdíjpénztár gyűjtötte a tagok megtakarításait. A piaci szereplők 
száma az elmúlt öt évben stabilizálódott, az azt megelőző időszak fúziós, beolvadási hulláma 
véget ért. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári területet mindig is a magasabb populáció jellemezte, de az 
elmúlt évekre jellemzően a pénztárak száma tovább csökkent 2009. évben is. A kis 
taglétszámú, ezzel egyenes arányban alacsony működési célú bevételekkel rendelkező 
önkéntes pénztárak működési nehézségei miatt további végelszámolások, beolvadások 
valószínűsíthetők, ezzel a pénztárak számának további csökkenése várható a jövőben. 

2.2.2. Nyugdíjpénztári vagyon  

( piaci értéken, Mrd forint) 
Megnevezés 2005. 2006. 2007 2008. 2009. 
Magánnyugdíjpénztár 1220,8 1590,8 1979,4 1869,6 2 606,9 
Önkéntes nyugdíjpénztár 642,5 719,2 783,8 697,7 803,9 
Egészségpénztár1 28,7 37,9 44,0 49,4 53,9 
Önsegélyező pénztár2 3,3 3,9 3,0 1,6 2,1 
Összesen 1 895,2 2 351,7 2 810,2 2 618,3 3 466,7 

A nyugdíjpénztári vagyon a taglétszám, és az átlagos jövedelem növekedésével egyenes 
arányban 3411 Mrd forintra növekedett, ami 183%-al haladja meg az öt évvel ezelőtti vagyon 
értékét. A gazdasági recesszió következményei az elmúlt két évben jelentősen befolyásolták a 
növekedési lehetőségeket.  

Míg 2008. évben a befektetési eredmények következtében kivételes vagyoncsökkenés 
következett be, úgy 2009. évben a foglalkoztatottság jelentős csökkenése, a pénztártagok 
jövedelmi helyzetének romlása gyakorolt negatív hatást a magánnyugdíjpénztári bevételekre. 
Ennek következtében a taglétszám növekedése ellenére a bevételek elmaradtak a 2008. évi 
értéküktől. A vagyon, illetve taglétszám-változásban 2009. évben egyszeri elemként jelent 
meg, hogy 2009 év végéig biztosított lehetőséget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
történő visszalépésre a vonatkozó jogszabály. Erre azoknak a pénztártagoknak volt lehetősége, 
akik önként váltak magánnyugdíjpénztár tagjává és 2008. december 31. napjáig betöltötték 52. 

                                                 
1 A fenti táblázatban az egészség és önsegélyező pénztárak vagyona is szerepel, mivel az MNB statisztikai adataiban a 
Nyugdíjpénztári díjtartalékok soron szereplő állomány ezeket is tartalmazza. 
2
 Lásd. Fent. 
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életévüket. A visszalépők egyéni számláinak piaci értéke 100,2 Mrd (forrás: PSZÁF) forint, 
ekkora összeggel csökken a magánnyugdíjpénztárak vagyona. Összességében azonban a 2009. 
évi kimagasló befektetési teljesítmény mellett az előzőekben felsorolt negatív hatások alig 
érezhetően módosították a magánnyugdíjpénztári vagyon növekedési ütemét. 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak elmúlt évekbeli vagyonváltozása részben a fentiekben már 
kifejtett okokra – munkahelyek számának, átlagjövedelem színvonalának csökkenése okozta 
bevétel csökkenés – vezethető vissza. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a növekedés 
szorosan összefügg a munkáltatók anyagi lehetőségeivel (munkáltatói tagdíj hozzájárulások a 
cafetéria rendszereken keresztül), továbbá hogy az adórendszeren keresztül az állam milyen 
mértékben ösztönzi az öngondoskodást. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 
sajátossága, hogy a ”(10 éves) várakozási idő leteltét” követően a megtakarítások 
hozzáférhetővé válnak, a hozamok adófizetési kötelezettség nélküli, a felhalmozott tőke 
adófizetési kötelezettség melletti kifizetését kérheti a pénztártag.  

Mivel ezekre a nem szolgáltatási jellegű kifizetésekre jogosultak köre évről-évre nő, a 
pénztárakból kiáramló megtakarítások volumene is jelentős az elmúlt években. Részben a 
2008. évi hozamteljesítmények, inkább azonban a hitelkínálat szűkülése, a felvett hitelek 
adósságszolgálatának növekedése motiválta a pénztártagokat nyugdíjcélú megtakarításuk 
részbeni likvidálására. A múlt évi vagyon változásában ez mellett komoly szerepe volt, hogy 
a taglétszám 2009. évben tovább csökkent. 

2.2.3. Nyugdíjpénztári taglétszám  

Megnevezés (ezer fő) 2005. 2006. 2007 2008. 2009. 
Magánnyugdíjpénztár 2511,1 2655,3 2787,8 2955,4 3019,3 
Önkéntes nyugdíjpénztár 1292,8 1358,4 1385,4 1370,4 1328,4 
Összesen 3803,9 4013,7 4173,2 4325,8 4347,7 

A nyugdíjpénztárak taglétszáma az elmúlt 5 évben 543 800 fővel, 14,3%-al 4.347.700 főre 
emelkedett. A magánnyugdíjpénztári ág növekedési üteme – 20,2% 2005-2009. között –  
mindenekelőtt annak kötelező jellege miatt (magánnyugdíjpénztári rendszerbe való belépés a 
pályakezdők számára 1998 óta kötelező, amit 2002-ben átmenetileg választhatóvá tették) – 
messze meghaladja az önkéntes nyugdíjpénztári ág növekedésének – 2,8% 2005-2009. között 
– dinamikáját.  

A magánnyugdíjpénztárak tagjai foglalkoztatási szempontból aktívak, a belépő első 
generációk még nem érték el tömegesen a nyugdíjba vonuláshoz szükséges korhatárt, a 
szolgáltatásokra jogosultak köre egyenlőre elenyésző, csak 2013. évtől lehet a szolgáltatások 
nagyobb számú igénybevételével a taglétszám ilyen jogcímen történő csökkenésére számítani. 
A tavalyi évben a taglétszám mindössze 2,16%-al nőtt, aminek oka a már említett rendelkezés, 
amely az 52 év fölötti pénztártagok számára lehetővé tette 2009. végéig a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést, ami több tízezer fővel (az 
elfogadott visszalépési nyilatkozatok száma 61 370 fő, forrás: PSZÁF) csökkentette a 
taglétszámot. 

Az öngondoskodás gondolatának elterjedésével az önkéntes pénztárak taglétszáma is 
egyenletesen növekedett, de az elmúlt két év taglétszámcsökkenésének következtében csak 
35 600 fővel 2,8%-al növekedett az elmúlt öt évben. A munkáltatók szerepe rendkívül nagy 
az önkéntes nyugdíjpénztári ág esetében, mivel az ösztönző rendszereik fontos eleme az 
önkéntes nyugdíjpénztárakba a munkavállalók javára fizetett nyugdíjcélú megtakarítás 
összege.  

Az állam az adórendszeren keresztül támogatja – az adójogszabályok 2009. évi változása a 
következő években hátrányosan érintheti az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat – a 
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munkaadók ilyen célú kifizetéseit, továbbá a munkavállalókat az adójóváíráson keresztül 
egyedileg is ösztönzi a nyugdíjcélú megtakarításokra. 2008-2009. években a válság hatására 
az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma csökkent, 2008. évben 15 000, 2009. évben 42 000 
fővel. 

2.3. Magánnyugdíjpénztárak 

2.3.1.  Magánnyugdíjpénztári vagyon 2008-2009. 

Magánnyugdíjpénztárak (piaci értéken, Mrd forint) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Magánnyugdíjpénztári vagyon 1 869,6 1 861,2 2 145,8 2 501,6 2 606,9 
STABILITÁS  1 783,6 1 776,9 2 050,6 2 395,8 2 498,1 
STABILITÁS/Magánnyugdíjpénztár 95,40% 95,47% 95,56% 95,77% 95,83% 

A STABILITÁS Pénztárszövetség (továbbiakban: STABILITÁS; 16 adatszolgáltató 
magánnyugdíjpénztár) a magánnyugdíjpénztárak összesített vagyona alapján a szektor 96%-át 
reprezentálja. A magánnyugdíjpénztári portfóliók piaci értéke 737,3 Mrd forinttal, azaz 
39,4%-al 2 606,9 Mrd forintra emelkedett.  

Vagyon(piaci értéken, ezer forint) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  1 643 627 615 1 641 487 257 1 892 038 986 2 212 947 810 2 311 682 606 
2. Ágazati, Munkahelyi 79 217 363 77 605 586 89 756 768 103 858 257 106 866 855 
3. Független 60 720 980 57 850 826 68 785 219 78 966 136 79 534 964 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 1 783 565 958 1 776 943 669 2 050 580 973 2 395 772 203 2 498 084 425 

 
Vagyon megoszlása  (működési háttér alapján) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  92,15% 92,38% 92,27% 92,37% 92,54% 
2. Ágazati, Munkahelyi 4,44% 4,37% 4,38% 4,34% 4,28% 
3. Független 3,40% 3,26% 3,35% 3,30% 3,18% 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Forrás: Stabilitás 

A nyugdíjpénztári piac vagyon, illetve taglétszám alapján számított legnagyobb súlyú 
szereplői pénzügyi csoportokhoz tartozó, azaz banki, biztosítói háttérrel rendelkező pénztárak. 
Ezek vagyona a STABILITÁS állomány 92,5%-át tette ki 2009. év végén. A banki, biztosítói 
hátterű pénztárak piaci részesedése rendkívül lassú ütemben, de évről-évre nő az ágazati, 
munkahelyi, illetve a független hátterű pénztárak hátrányára. Ennek oka, hogy az elmúlt 
évben a pénztártagok mobilitása növekedett, a pénztári átlépések száma nőtt. Ennek 
jellemzően azok a pénztárak voltak a nyertesei, amelyek a „szponzor” intézményük 
értékesítési hálózatára támaszkodhatott a tagszervezésben.  

A 2009. évi vagyonváltozás tekintetében az ágazati, munkahelyi pénztárak 34,9% és a 
független pénztárak 31,0%-os növekedése jelentősen elmarad a banki, biztosítói hátterű 
pénztárak 40,7%-os növekedésétől. Az eltérő befektetési teljesítmények – a szektorátlag az 
elmúlt 10 év legjobb teljesítménye – mellett a piac kis mértékű átrendeződésében a 
tagszervezéshez kapcsolódó tőkemozgások játszottak fontos szerepet. 

2.3.2. A magánnyugdíjpénztárak vagyon alapján mért piaci pozíciója 

A jelenlegi piaci pozíciók az elmúlt öt évben lényegében nem változtak. A vagyonváltozás a 
tagdíjbefizetések, a pénztárt váltó tagok új pénztárba átvitt vagyonának, a működés 
eredményének, továbbá a befektetési teljesítményeknek a függvénye. Mivel a bevételek 2008. 
évhez képest csökkentek, a működési eredmény negatív volt, így a 2009. évi 
vagyonváltozásban – a piaci pozíciókban bekövetkező változásban is – a befektetési 
tevékenység eredménye volt a meghatározó. Azok a magánynyugdíjpénztárak, amelyek a 
befektetési politikáikban rögzített minimális kockázatvállalásra vonatkozó limitek felett 
tartottak portfólióikban részvény, illetve részvény típusú befektetéseket, a szektorátlagot 
jelentősen meghaladó hozamot értek el. 
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Magánnyugdíjpénztári piaci részesedések 2008-2009. (ezer Ft)
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A piaci koncentráció értéke 2009. év végi adatok alapján változatlanul magas, a piacvezetők 
személyében változás nem volt. A pénztári vagyonok alapján az első öt piacvezető piaci 
részesedése – kizárólag ezek rendelkeznek 100 Mrd forintot meghaladó vagyonnal – a már 
említett okból 80,07%-ra módosult.  

Magánnyugdíjpénztár - Piaci részesedések 2009.
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Piaci pozíciók (ezer forint) Portfólió piaci értéke Piaci részesedés 
 2008.Q4. 2009.Q4. 2008.Q4. 2009.Q4. Változás 
AEGON 374 169 359 509 530 882 20,01% 19,55% -0,47% 
Allianz 214 203 679 305 325 568 11,46% 11,71% 0,25% 
Aranykor 58 383 588 76 251 754 3,12% 2,92% -0,20% 
AXA 153 492 103 189 768 210 8,21% 7,28% -0,93% 
Budapest 38 246 042 48 249 584 2,05% 1,85% -0,19% 
DIMENZIÓ 19 974 941 27 078 946 1,07% 1,04% -0,03% 
ERSTE 31 145 243 44 446 276 1,67% 1,70% 0,04% 
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Generali 1 552 394 17 730 938 0,08% 0,68% 0,60% 
Honvéd 36 467 814 49 550 227 1,95% 1,90% -0,05% 
ING 330 270 046 477 275 296 17,67% 18,31% 0,64% 
MKB 43 192 084 55 188 873 2,31% 2,12% -0,19% 
OTP 436 949 404 631 620 613 23,37% 24,23% 0,86% 
Premium 20 407 261 32 546 366 1,09% 1,25% 0,16% 
Quaestor 2 337 292 3 283 210 0,13% 0,13% 0,00% 
Vasutas 9 596 118 11 895 769 0,51% 0,46% -0,06% 
Villamosenergia-ipari Társaságok  13 178 490 18 341 913 0,70% 0,70% 0,00% 
Többi magánnyugdíjpénztár 86 010 392 108 828 895 4,60% 4,17% -0,43% 
Magánnyugdíjpénztárak összesen 1 869 576 250 2 606 913 320 100,00% 100,00% 0,00% 

A magánnyugdíjpénztárak esetében az egy pénztártagra jutó vagyon – a 2007. évi 715 ezer, a 
2008. évi 634 ezer forint – 2009. év végére 868 ezer forintra emelkedett. Az átlagos egy főre 
jutó vagyont befolyásoló tényezők közül ki kell emelni a jövedelem színvonalát (magasabb 
jövedelem, magasabb tagdíj), továbbá a megtakarítási időszak, azaz a pénztári tagság 
időintervallumának hosszát, valamint a magánnyugdíjpénztárak egyedi befektetési 
teljesítményeit. Az átlagokban mindez megmutatkozik, a magasabb jövedelemmel, hosszabb 
idejű pénztári tagsággal rendelkező, illetve az eredményesebb befektetési tevékenységgel bíró 
pénztárak tagjainak átlagai a magasabbak. Az átlagok szórásában – a megtakarítási 
időperiódus hosszát figyelembe véve – az egy pénztártagra jutó vagyon változásában, a 
befektetési teljesítménynek egyre nagyobb szerepe lesz, és várható, hogy a jövőben az egyes 
pénztárak átlagai között egyre nagyobb lesz a különbség. 

Egy tagra jutó vagyon mértéke (ezer forint) 2008.Q4. 2009.Q4. 
AEGON 616,2 854,2 
Allianz 559,6 733,4 
Aranykor 784,8 1 045,3 
AXA 838,7 1 000,5 
Budapest 1 105,5 1 489,8 
DIMENZIÓ 1 499,4 2 097,7 
ERSTE 540,1 724,9 
Generali 466,7 536,4 
Honvéd 1 525,3 2 058,7 
ING 657,7 877,7 
MKB 1 222,1 1 468,5 
OTP 527,3 803,8 
Premium 479,4 665,4 
Quaestor 327,6 506,5 
Vasutas 1 152,7 1 523,9 
Villamosenergia-ipari Társaságok  1 492,6 2 094,5 
STABILITÁS átlag 634,0 867,9 

Ebben az összehasonlításban a homogén pénztári tagsággal rendelkező, munkahelyi, ágazati 
pénztárak átlagai kiemelkedők. Ezek jellemzően jobb költséghatékonysággal működnek, 
munkaadók számos módon támogatják a pénztárat, továbbá a portfólió-kezelési 
szolgáltatásaik díjazása az átlagnál lényegesen alacsonyabb, a szolgáltatók diverzifikáltak.  

2.3.3. Magánnyugdíjpénztári taglétszám 2008 – 2009. 

Magánnyugdíjpénztárak (ezer fő) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Magánnyugdíjpénztári taglétszám 2955,4 2982,5 3000,9 3049,2 3019,3 
STABILITÁS  2813,3 2843,0 2860,5 2907,9 2878,2 
STABILITÁS/Magánnyugdíjpénztár 95,2% 95,3% 95,3% 95,4% 95,3% 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak taglétszáma alapján a szektor 95,3%-át reprezentálta 
2009. év végén. A magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 64 970 fővel, mindössze 2,3%-al nőtt 
az elmúlt évben.  

STABILITÁS (fő) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  2 677 359 2 705 740 2 724 271 2 771 357 2 745 266 
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2. Ágazati, Munkahelyi 54 385 54 201 54 242 54 500 53 541 
3. Független 81 523 83 087 82 010 82 014 79 430 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 2 813 267 2 843 028 2 860 523 2 907 871 2 878 237 

 
STABILITÁS -Tagok megoszlása 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  95,17% 95,17% 95,24% 95,31% 95,38% 
2. Ágazati, Munkahelyi 1,93% 1,91% 1,90% 1,87% 1,86% 
3. Független 2,90% 2,92% 2,87% 2,82% 2,76% 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak taglétszámából a banki, biztosítói háttérrel működő 
pénztárak 95,4%-al részesednek 2009. év végén. Az elmúlt évben tovább folytatódott a 
taglétszám alapján a piac lassú átalakulása az előbbi pénztárak előnyére, és mindenekelőtt a 
független pénztárak hátrányára.  

A tagszervezési tevékenység a múlt évben egyértelműen erősödött, ebben a biztosítói, banki 
„háttérrel” rendelkező pénztárak, amelyek szponzorintézményeik ügynöki, értékesítési 
hálózatait használják, jelentős előnyben vannak. A független pénztárak és a munkahelyi, 
ágazati pénztárak taglétszáma ennek megfelelően, ugyan nagyon lassú ütemben, de 
folyamatosan csökkent az elmúlt években. Alapesetben a pénztárváltás motivációja, hogy a 
pénztártag a jobb hozamteljesítményt elérő, vagy a kisebb költségekkel, hatékonyabban 
működő pénzárat részesíti előnyben, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az előbbi mutatók 
tekintetében a pénztártagok nem „érzékenyek”.  

A választható portfóliós rendszer velejárója, a pénztárváltás. Ez a pénztártag számára a 
nyugdíjcélú megtakarítások optimalizálásának fontos eleme, amennyiben az olyan 
információkon alapul, amelyek relevánsak a pénztárak közötti választásban. A 2008. évi 
magánnyugdíjpénztári teljesítmények bizonyosan szintén hozzájárultak a pénztártagság 
mobilitásának növekedéséhez. A pénztárváltásokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban 
megengedett időszak leteltét követően (6 hónap) megismétlődő pénztárváltások, a 
pénztártagok „irányított” átléptetése komoly aggályokat vet fel, ráadásul hátrányos helyzetbe 
hozzák a pénztártagokat, mivel az a hozamgarancia elvesztését eredményezheti. 
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Az ágazati, munkáltatói hátterű pénztárak tagsága – sok esetben ezek ráadásul zárt pénztárak 
– elsődlegesen a támogató vállalkozás munkavállalói közül kerülnek ki, ezért a taglétszám 
jelentősebb növekedése nem következhetett be. Másrészről ez biztosítéka volt az ágazati, 
munkáltatói pénztárak taglétszám oldali stabilitásának. A munkáltatói, ágazati kasszák 
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esetében a „támogató” munkáltató hozzájárulásának köszönhetően – tagdíj kiegészítések, 
működési célú adományok – a pénztártagok olyan kedvező kondíciókat kapnak (működési 
célú tagdíjlevonás nagyon alacsony, ügyfélszolgálat, és információ-áramlás hatékony), hogy 
ezek ügyfélmegtartási mutatói nagyon jók. A független pénztárak taglétszáma már a második 
éve csökken, az új belépők száma az átlaghoz viszonyítva csekély, míg a pénztárt váltó tagok 
aránya magas volt.  

A magán-nyugdíjpénztári szabályozás új eleme a 2010. január 1. napjától bevezetett, 
inflációhoz igazodó hozamgarancia bevezetése, amely a pénztártagok hosszú távú 
megtakarításainak értékmegőrzését – a pénztártagok kedvezőtlen hozamteljesítményből eredő 
kockázatát, az inflációval megegyező hozam garantálásával – hivatott optimalizálni, 
biztosítani. A tényleges hozam infláció alatti különbözetét a nyugdíjba vonulás időpontjában a 
Pénztárak Garancia Alapjából térítik meg. Elveszti azonban az a pénztártag a hozamgaranciát, 
akinek pénztári átlépései, illetve portfolióváltásai között 2010. január 1. napját követően 
kevesebb, mint 5 év telik el. Az új szabály célja többek között, hogy a pénztári átlépésekkel 
kapcsolatban a pénztártagok nagyobb felelősséggel járjanak el, és az anyagi érdekeltség 
megteremtésével a gyakori pénztári átlépések ellen ösztönöz. A pénztári átlépések kapcsán 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a döntéssel járó felelősség és annak minden 
(anyagi)következménye a pénztártagot terheli. 

Taglétszám változás összetevői összesen 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Taglétszám időszak elején 2 813 267 2 843 028 2 860 523 2 907 871 
Időszak alatti változás 29 761 17 495 47 348 -29 634 
Új belépő 23 326 26 298 44 435 30 345 
Átlépő más pénztárból 55 917 49 077 50 039 50 038 
Átlépő más pénztárba 44 041 53 531 42 952 67 853 
Visszalépett 4 223 3 195 2 460 28 274 
Elhalálozott 653 664 781 741 
Egyéb megszűnés 565 490 933 13 149 
Taglétszám időszak végén 2 843 028 2 860 523 2 907 871 2 878 237 
Más pénztárba átlépő tagok aránya 1,57% 1,88% 1,50% 2,33% 
Felosztó-kirovó rendszerbe visszalépők aránya 0,15% 0,11% 0,09% 1,42% 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 2009. évben mindössze 64 970 fővel, 
2,3%-al növekedett. Az elmúlt évek növekedési ütemétől elmaradó eredmény a globális 
gazdasági válság foglalkoztatásra gyakorolt hatására, illetve egy egyszeri elemre, a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés lehetőségével élő tagok 
elvándorlására vezethető vissza. 

A foglalkoztatás drámai visszaesésével a pályakezdő, új belépők száma jelentősen csökkent, 
2009. évben az új belépők száma 124 404 fő volt, szemben a 2008. évi 232 483 fővel. 

A visszalépések taglétszámhoz viszonyított aránya rendre nagyon alacsony, negyedévente 
átlagosan 0,1 %, azonban a kormányzati intézkedés hatására ez az arány a negyedik 
negyedévben 1,4%-ra emelkedett. Az adminisztrációs keretek miatt a visszalépésből származó 
taglétszámcsökkenés a következő negyedévben is magas lesz, mivel a visszalépési 
nyilatkozatok többségét az év utolsó napjaiban adták le az érintettek, így azok feldolgozása a 
következő negyedévre esik. A jogszabály vonatkozó rendelkezései szerint 123 ezer pénztártag 
volt jogosult a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre, amelyből 71 804 
pénztártag élt a lehetőséggel. Az elfogadott visszalépések száma 61 370 fő, a visszalépők 
egyéni számláinak piaci értéke 100,2 Mrd forint volt. 

A döntés egyrészt üdvözlendő, hiszen a rendszer indulásakor rossz döntést hozó pénztártagok 
– a belépéskor már tudott volt, hogy a nyugdíjba vonulás várható időpontja 10-15 év múlva 
lesz, így a felhalmozási időszak annyira rövid, hogy a vegyes rendszerből várható nyugdíjuk 
nem éri el a tisztán TB rendszerből várható nyugdíj összegét – anyagi következmények nélkül 
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korrigálhatták döntésüket. A 2009. évben a hozamok jelentősen javultak, a 2008. évi 
veszteségeket a pénztárak túlnyomó része ledolgozta, így ismét „vonzóvá” váltak a 
magánnyugdíjpénztári megtakarítások, aminek szerepe lehetett a visszalépésre vonatkozó 
egyéni döntések meghozatalában. 

Részben az előző bekezdésekben említett okokra visszavezethetően a tavalyi évben tovább 
nőtt a pénztárak közötti átlépések aránya. A más pénztárba átlépő tagok száma 208 377 fő, a 
2008. december 31. napi taglétszám 7,41%-a. Az életciklus alapú befektetések bevezetésével 
várható volt a pénztártagok mobilitásának növekedése, a 2008. évi teljesítmények ismeretében 
a pénztári átlépések számának növekedése.  

Az alábbi táblázat adatai szerint azonban vélhetően a tagok nem minden esetben „teljesítmény 
érzékenyek”, és a pénztári átlépések nem a jobb múltbeli hozamokat elérő, vagy magasabb 
hozampotenciállal rendelkező pénztárak irányába történnek. A tagszervezésben a 
legaktívabbak a biztosítói hátterű pénztárak, ahol a „támogató” intézmény ügynökhálózata 
egyre aktívabb a tagszervezésben. Az utolsó negyedévben jelentősen emelkedett a más 
pénztárba átlépők aránya, amelynek a magyarázata az üzleti év végével, az éves 
tervelőirányzatokkal összefüggő tagtoborzás intenzitása lehet. 

Taglétszám változás összetevői 2009. év Bank, Biztosító 
Munkahelyi, 

Ágazati 
Független 

A. Taglétszám időszak elején 2 677 359 54 385 81 523 
B. Időszak alatti változás 67 909 -853 -2 086 
B.1. Új belépő 121 321 1 207 1 876 
B.2. Átlépő más pénztárból 200 186 1 202 3 683 
B.3. Átlépő más pénztárba 200 598 1 659 6 120 
B.4. Visszalépett 36 050 1 141 1 305 
B.5. Elhalálozott 2 676 61 102 
B.6. Egyéb megszűnés 14 274 401 118 
C. Taglétszám időszak végén (A+/-B) 2 745 266 53 541 79 430 
D. Új belépők - Kilépők állományváltozása (B.1.-B4.-B.5.-B.6) 68 321 -396 351 
E. Átlépések állományváltozása (B.2.-B.3.) -412 -457 -2 437 
F. Állományváltozás összesen (D+6-E) 67 909 -853 -2 086 
G. Más pénztárba átlépő tagok aránya 7,49% 3,05% 7,51% 
H. Felosztó-kirovó rendszerbe visszalépők aránya 1,88% 2,10% 1,60% 

A pénztári átlépések aránya a banki, biztosítói háttérrel rendelkező, és a független pénztárak 
esetében több mint a duplája, a tagok mozgásának annyira nem kitett munkáltatói, ágazati 
pénztárakhoz viszonyítva. A pénztárt váltó tagok számosságát tekintve a legnagyobb 
mobilitás a pénzügyi csoportok által támogatott pénztárak esetében figyelhető meg.  

A pénztárváltások miatti állományváltozás minden pénztártípusban negatív, így a tagok 
átlépésének működési háttér alapján nincs egyértelmű nyertese. Az értékesítési csatornákhoz, 
ügynöki, értékesítési hálózatokhoz történő korlátozott hozzáférés hiányában a tagszervezés 
egyértelműen negatívan érintette a független pénztárakat.  

2.3.4. Magánpénztárak piaci pozíciója taglétszám alapján  

A piaci pozíciók az elmúlt évben nem változtak. A piacvezetők pénzügyi csoportok által 
támogatott pénztárak, amelyek tagszervezési tevékenysége nagyon intenzívvé vált az elmúlt 
évben. A munkáltatói, ágazati pénztárak piaci pozíciói stabilnak tekinthetők, de az elmúlt 
években taglétszámuk, minimálisan csökkent, 2009. évben 1,6%-al. A független 
magánnyugdíjpénztárak taglétszámuk 2,6%-át vesztették el a múlt évben. 
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Magánnyugdíjpénztári piaci részesedések 2008-20009. (fő)
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A piaci koncentráció továbbra is rendkívül magas. Mindössze 5 magánnyugdíjpénztár 
rendelkezett 2009. év végén 150 000 főnél nagyobb tagsággal. A pénztári taglétszám alapján 
az első öt piacvezető piaci részesedése 84,72%-ról 83,86%-ra csökkent 2009. év végére.  

Magánnyugdíjpénztárak - Piaci részesedések 2009.
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A Herfindahl-index3 2007. évi 1684-as értéke 2008. év végére 1736 pontra emelkedett, és 
közepes erősségű piaci koncentrációt mutat. Az index értéke 2009. évben 1654 pontra 
csökkent, így továbbra is közepes piaci koncentrációt jelez. A piaci koncentráció 2008. évi 
növekedésében, majd 2009. évi csökkenésében szerepet játszott, hogy a piaci szereplők száma 
2008. évben csökkent, illetve egy új piacra lépővel 2009. évben ismét emelkedett. A piaci 
pozíciók átrendeződése a piacvezetők piaci részesedésének csökkenéséhez vezetett.  

Az egyedi pénztári piaci pozíciókban jelentős változások zajlottak le, egyrészt a tagszervezés 
eredményének, másrészt a TB rendszerbe visszalépő tagok számának függvényében. A 

                                                 
3 A Herfindahl-Hirschmann Index (HHI)3 azt méri, hogy egy adott piac mennyire versenyző, illetve mennyire koncentrált. A mutatót a 
vállalatok részesedésének (0 és 100 közötti értékek) négyzetösszegével mérik, maga a HHI tehát 0 és 10.000 közé eshet, ahol a nullához tartó 
érték a tökéletes versenyt, míg a 10.000 a monopolpiacot jelenti. A Herfindahl-Hirschmann index (HHI) 1800 feletti értéke jelenti a piaci 
koncentráció magas, az 1000 és 1800 közötti értéke a közepes, az 1000 alatti pedig az alacsony fokát.  
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legnagyobb taglétszámcsökkenés a legnagyobb piaci szereplőket érintette 2009. évben. A piac 
átrendeződésének egyértelmű „nyertesei” a biztosítói háttérrel működő pénztárak, ahol a 
biztosító ügynökhálózatai nagyfokú aktivitást mutattak a tagszervezésben. 

Piaci pozíciók  Taglétszám Piaci részesedés 
 2008.Q4. 2009.Q4. 2008.Q4. 2009.Q4. Változás 
AEGON 607 248 596 483 20,55% 19,76% -0,79% 
Allianz 382 802 416 316 12,95% 13,79% 0,84% 
Aranykor 74 389 72 948 2,52% 2,42% -0,10% 
AXA 183 007 189 668 6,19% 6,28% 0,09% 
Budapest 34 595 32 386 1,17% 1,07% -0,10% 
DIMENZIÓ 13 322 12 909 0,45% 0,43% -0,02% 
ERSTE 57 665 61 314 1,95% 2,03% 0,08% 
Generali 3 326 33 054 0,11% 1,09% 0,98% 
Honvéd 23 909 24 069 0,81% 0,80% -0,01% 
ING 502 171 543 798 16,99% 18,01% 1,02% 
MKB 35 342 37 581 1,20% 1,24% 0,05% 
OTP 828 634 785 752 28,04% 26,02% -2,01% 
Premium 42 569 48 914 1,44% 1,62% 0,18% 
Quaestor 7 134 6 482 0,24% 0,21% -0,03% 
Vasutas 8 325 7 806 0,28% 0,26% -0,02% 
Villamosenergia-ipari Társaságok  8 829 8 757 0,30% 0,29% -0,01% 
Többi magánnyugdíjpénztár 142 110 141 047 4,81% 4,67% -0,14% 
Magánnyugdíjpénztárak összesen 2 955 377 3 019 284 100,00% 100,00% 0,00% 

 

2.4. Önkéntes nyugdíjpénztárak 

2.4.1. Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon 2008 – 2009. 

(piaci értéken, Mrd forint) 
Önkéntes nyugdíjpénztárak 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon 697,7 645,0 710,3 783,4 803,9 
STABILITÁS 635,0 587,2 647,2 717,6 736,4 
STABILITÁS/Önkéntes nyugdíjpénztár 91,02% 91,03% 91,12% 91,60% 91,61% 

A STABILITÁS (28 adatszolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár) az önkéntes nyugdíjpénztárak 
összesített vagyona alapján a szektor 91,6%-át reprezentálta 2009. év végén. Az önkéntes 
nyugdíjpénztári portfóliók piaci értéke 106,2 Mrd forinttal, azaz 15,22%-al 803,9 Mrd forintra 
emelkedett az elmúlt évben.  

STABILITÁS (piaci érték, ezerFt) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  447 317 882 413 059 335 456 228 543 508 436 183 522 906 589 
2. Ágazati, Munkahelyi 149 578 841 139 526 792 153 050 297 167 937 761 171 606 593 
3. Független 38 121 030 34 571 963 37 913 503 41 226 231 41 920 141 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 635 017 753 587 158 090 647 192 343 717 600 175 736 433 323 

 
STABILITÁS  Vagyon megoszlása működési háttér alapján 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  70,4% 70,3% 70,5% 70,9% 71,0% 
2. Ágazati, Munkahelyi 23,6% 23,8% 23,6% 23,4% 23,3% 
3. Független 6,0% 5,9% 5,9% 5,7% 5,7% 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Hasonlóan a magánnyugdíjpénztári területhez az önkéntes nyugdíjpénztári piac vagyon 
alapján számított legnagyobb súlyú szereplői is a pénzügyi csoportokhoz tartozó, banki, 
biztosítói háttérrel működő pénztárak. Ezek vagyona a STABILITÁS állomány 71,0%-át tette 
ki 2009. év végén. Egyes kis taglétszámú munkáltatói, ágazati, és független pénztárak a 
működési hatékonyság romlásával – 2008. évi vagyonkiáramlás, a tagdíjat nem fizető tagok 
számának növekedése, taglétszám, ebből adódóan a bevételek csökkenése, működési célra 
fordítható bevételek csökkenése – végelszámolásukat kérték, vagy beolvadtak banki, 
biztosítói hátterű pénztárba.  Az előbbieken túl a vagyonváltozásban a befektetési 
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tevékenységgel kapcsolatos eltérő kockázatvállalási hajlandóság befektetési eredményekben 
megmutatkozó hatása is lényeges tényező, a munkáltatói, ágazati, és független pénztárak nagy 
számban konzervatív befektetési politikával működnek, így hozamteljesítményük az 
egyébként kedvező tőkepiaci környezetben is elmarad az önkéntes nyugdíjpénztári ágban is 
választható portfóliós rendszert bevezető banki, biztosítói pénztárak eredményeitől. 

Egyes piaci szereplők megszűnése, a taglétszám eltérő mértékű változása, a 
mérethatékonyságból adódó előnyök, és befektetési teljesítmények következtében a banki, 
biztosítói hátterű pénztárak 2009. évi 19,8% vagyonnövekménye jelentősen meghaladja, a 
munkáltatói, ágazati pénztárak 12,7%, és a független pénztárak 8,8%-os vagyonváltozását. 
Mindezek azt eredményezték, hogy a munkáltatói, ágazati kasszák vagyonarányos piaci 
részesedése 23,3%-ra, a független pénztáraké 5,7%-ra csökkent. 

2.4.2. Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyon alapján mért piaci pozíciója 

Önkéntes nyugdíjpénztári piaci részesedések 2008-2009. (ezer Ft)
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A jelenlegi vezető piaci pozíciók az elmúlt öt évben nem változtak. Annak ellenére, hogy a 
taglétszám, illetve a pénztártagok jövedelmi helyzetének romlásával a befizetések összege 
csökkent, a fedezeti tartalékok terhére teljesített nem szolgáltatási jellegű kifizetések összege 
növekedett, a pénztárak befektetési teljesítményének javulásával a pénztári portfóliók piaci 
értéke is növekedni tudott. A piaci pozíciókban bekövetkező változásban elsősorban a 
befektetési tevékenység eredménye volt a meghatározó, és azok a pénztárak javítottak piaci 
pozícióikon, ahol vagy a választható portfóliók bevezetésével, vagy a befektetési politika 
változtatásával, nagyobb kockázati kitettséggel működtek az elmúlt évben.  



 15 

Önkéntes nyugdíjpénztári piaci részesedések 2009. 
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A piaci koncentráció értéke meg sem közelíti a magánnyugdíjpénztáraknál tapasztalt mértéket. 
A 2009. év végi adatok alapján a koncentráció, a már kifejtett okokból növekedett, ez évek 
óta folytatódó tendencia.  A pénztári vagyonok alapján az első öt piacvezető piaci részesedése 
– kizárólag ezek rendelkeznek 50 Mrd forintot meghaladó vagyonnal – 56,43%-ra módosult.  

Piaci pozíciók (ezer Ft) Portfólió piaci értéke Piaci részesedés 
 2008.Q4. 2009.Q4. 2008.Q4. 2009.Q4. Változás 
AEGON 81 985 723 95 388 632 11,57% 11,87% 0,30% 
Allianz 86 829 695 101 810 497 12,25% 12,67% 0,41% 
Aranykor 25 639 671 28 656 417 3,62% 3,56% -0,05% 
Aranykorona 8 795 180 9 062 560 1,24% 1,13% -0,11% 
Artisjus 858 160 1 140 887 0,12% 0,14% 0,02% 
AXA 29 544 694 31 970 741 4,17% 3,98% -0,19% 
Budapest 15 637 556 17 908 101 2,21% 2,23% 0,02% 
Chinoin 6 158 890 7 301 260 0,87% 0,91% 0,04% 
CIB 3 771 415 4 433 393 0,53% 0,55% 0,02% 
Danubius 2 410 979 2 763 254 0,34% 0,34% 0,00% 
ELMŰ 6 332 466 7 248 351 0,89% 0,90% 0,01% 
Első Hazai 714 304 796 091 0,10% 0,10% 0,00% 
ERSTE 10 944 530 13 801 007 1,54% 1,72% 0,17% 
Generali 9 713 439 11 612 759 1,37% 1,44% 0,07% 
Gyöngyház 7 421 715 7 367 279 1,05% 0,92% -0,13% 
Honvéd 29 595 548 36 153 671 4,18% 4,50% 0,32% 
ING 34 821 128 43 325 051 4,91% 5,39% 0,48% 
K&H 1 021 224 1 212 855 0,14% 0,15% 0,01% 
Mahagóni 397 205 0 0,06% 0,00% -0,06% 
Malév 2 645 059 0 0,37% 0,00% -0,37% 
MKB 77 655 710 83 938 814 10,96% 10,44% -0,52% 
Mobilitás 12 496 668 13 809 811 1,76% 1,72% -0,05% 
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók 3 889 145 4 479 296 0,55% 0,56% 0,01% 
OTP 95 392 768 117 504 739 13,46% 14,62% 1,16% 
Quaestor 318 252 363 560 0,04% 0,05% 0,00% 
Richter  10 158 238 11 477 924 1,43% 1,43% -0,01% 
Taurus  2 469 356 2 779 581 0,35% 0,35% 0,00% 
Településszolgáltatók 3 367 927 3 837 604 0,48% 0,48% 0,00% 
UNIQA  19 359 610 21 307 136 2,73% 2,65% -0,08% 
Vasutas 47 713 762 54 982 052 6,73% 6,84% 0,11% 
Villamosenergia-ipari Társaságok  70 549 789 67 422 581 9,96% 8,39% -1,57% 
Többi önkéntes nyugdíjpénztás 81 985 723 95 388 632 11,57% 11,87% 0,30% 
Összes önkéntes nyugdíjpénztár 708 609 806 803 855 904 100,00% 100,00% 0,00% 
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Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében az egy pénztártagra jutó vagyon – a 2007. évben 561 
ezer, majd 2008. évi 503 ezer forint – 2009. év végére 597 ezer forintra emelkedett. Az 
átlagos egy főre jutó vagyont befolyásoló tényezők közül az önkéntes nyugdíjpénztárak 
esetében ki kell emelni a válság megtakarításokra gyakorolt negatív hatását, a befektetési 
eredményeket, a nem szolgáltatási jellegű kifizetések továbbra is magas összegét, és nem 
utolsó sorban a munkáltatók szerepvállalását, pénztáraknak és tagoknak adott hozzájárulásait. 

Egy tagra jutó vagyon mértéke (ezer forint) 2008.Q4. 2009.Q4. 
AEGON 384,5 460,2 
Allianz 379,6 446,8 
Aranykor 579,2 666,7 
Aranykorona 951,9 1 017,6 
Artisjus 3 190,2 4 545,4 
AXA 407,2 440,0 
Budapest 590,9 723,4 
Chinoin 1 991,9 2 397,8 
CIB 772,0 914,9 
Danubius 736,6 890,8 
ELMŰ 2 070,1 2 519,4 
Első Hazai 2 177,8 2 397,9 
ERSTE 363,2 452,8 
Generali 254,2 288,5 
Gyöngyház 816,8 888,8 
Honvéd 684,6 856,9 
ING 434,9 527,9 
K&H 428,0 492,8 
MKB 700,2 815,6 
Mobilitás 1 332,6 1 609,7 
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók 911,2 1 121,8 
OTP 381,9 489,6 
Quaestor 476,4 569,0 
Richter  1 607,8 1 874,9 
Taurus  1 723,2 2 107,3 
Településszolgáltatók 654,2 780,6 
Vasutas 627,4 711,5 
Villamosenergia-ipari Társaságok  1 494,4 1 806,8 
STABILITÁS átlag 502,7 597,0 

Ebben az összehasonlításban a homogén pénztári tagsággal rendelkező, munkahelyi, ágazati 
pénztárak átlagai kiemelkedők. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a munkáltató bérezési 
rendszerében, a béren kívüli juttatások legfontosabb eleme az önkéntes pénztári 
megtakarítások támogatása. Az egyéni számlák végösszegében egyrészt meghatározó szerepe 
van a munkáltatói tagdíj kiegészítéseknek, másrészt a munkáltatói, ágazati pénztárak tagdíjait 
terhelő működési célú levonások mértéke alacsony, a munkáltatók pénztáraknak nyújtott 
működési támogatásai miatt, ami az egyéb hátterű pénztárakkal szemben jelentős 
költségelőnyt biztosít a pénztártagjaiknak. Habár a befektetési tevékenység kapcsán a 
konzervatív befektetések jellemzőek e körben, de a hozamokban a portfólió-kezelők közötti 
kockázatmegosztás, a piaci átlag alatti portfólió-kezelési díjak bizonyos mértékig 
kompenzálják a hozamteljesítményeket. 

2.4.3. Önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám 2008 – 2009. 

Önkéntes nyugdíjpénztárak 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám 1 370 430 1 365 576 1 354 895 1 337 737 1 328 414 
STABILITÁS  1 263 185 1 260 580 1 251 843 1 238 787 1 233 543 
STABILITÁS/Önkéntes nyugdíjpénztárak 92,17% 92,31% 92,39% 92,60% 92,86% 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma második éve csökken 2008. évben 15 000 fővel, 
majd a múlt évben 42 000 fővel. A STABILITÁS az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma 
alapján a szektor 92,86%-át reprezentálta a taglétszám alapján 2009. év végén.  
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STABILITÁS (fő) 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  1 057 347 1 055 319 1 050 021 1 039 771 1 035 625 
2. Ágazati, Munkahelyi 146 515 146 840 144 058 142 124 140 477 
3. Független 59 323 58 421 57 764 56 892 57 441 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 1 263 185 1 260 580 1 251 843 1 238 787 1 233 543 

 
Tagok megoszlása 2008.Q4. 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
1. Bank, Biztosító  83,7% 83,7% 83,9% 83,9% 84,0% 
2. Ágazati, Munkahelyi 11,6% 11,6% 11,5% 11,5% 11,4% 
3. Független 4,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 
4. ÖSSZESEN (1+2+3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A STABILITÁS önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszámából a banki, biztosítói háttérrel 
működő pénztárak 84,0%-al részesednek 2009. év végén. A pénztári végelszámolásoknak, 
fúzióknak köszönhetően az elmúlt évben tovább folytatódott a banki, biztosítói pénztárak 
részarányának növekedése. A taglétszám csökkenés a különböző hátterű pénztárakat 
különböző mértékben érintette. A legnagyobb, 4,1%-os taglétszámcsökkenés a munkáltatói, 
ágazati pénztáraknál következett be, a független pénztárak tagságuk 3,2%-át, míg a banki, 
biztosítói kasszák pénztártagjaik 2,1%-át veszítették el. 

Taglétszám változás összetevői 2009. év Bank, Biztosító 
Munkahelyi, 

Ágazati 
Független 

A. Taglétszám időszak elején 1 057 347 146 515 59 323 
B. Időszak alatti változás -21 722 -6 038 -1 882 
B.1. Új belépő 45 448 4 896 2 490 
B.2. Átlépő más pénztárból 9 967 387 190 
B.3. Átlépő más pénztárba 9 591 785 554 
B.4. Kilépett 30 982 4 470 1 746 
B.5. Szolgáltatásban részesült 30 977 5 796 2 139 
B.6. Elhalálozott 2 091 265 123 
B.7. Egyéb megszűnés 3 496 5 0 
C. Taglétszám időszak végén (A+/-B) 1 035 625 140 477 57 441 
Ebből: szüneteltető 35 782 147 58 
D. Új belépők - Kilépők állományváltozása (B.1.-B4.-B.5.-B.6.-B7) -22 098 -5 640 -1 518 
E. Átlépések állományváltozása (B.2.-B.3.) 376 -398 -364 
F. Állományváltozás összesen (D+6-E) -21 722 -6 038 -1 882 
G. Más pénztárba átlépő tagok aránya 0,91% 0,54% 0,93% 
H. Kilépők aránya 2,93% 3,05% 2,94% 

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság egyre nagyobb hányada válik jogosulttá szolgáltatások 
igénybevételére, így a rendszerből kilépő, nyugdíjcélú kifizetésben részesülő tagok száma 
növekedett. Ezt a folyamatot erősítette a 2008. évi veszteségek okozta bizalomvesztés, a 
válságnak a háztartások jövedelmi helyzetére gyakorolt hatása, ami egyrészt a tízéves 
várakozási idő leteltével a felhalmozott hozam, illetve tőke terhére teljesített kifizetésekre 
vonatkozó kérelmek számának növekedésével járt, másrészt e körben nőtt azok száma, akik 
megtakarításaik teljes likvidálása mellett döntöttek, figyelmen kívül hagyva a tőkerészre 
vonatkozó adójogszabályok következményeit a kifizetések összegére. A kilépők 
taglétszámhoz viszonyított arányának negyedéves változása azt jelzi, hogy a pénztártagok 
döntésének időzítése azokra a negyedévekre esett, amikor a pénztárak többsége részben, vagy 
egészben a 2008. évi veszteségeket ledolgozta. 

A tagszervezés szerepe az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében nem jelentős, illetve főként az 
új belépők akvirálására irányul. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok „pénztárváltási 
hajlandósága” jelentősen alulmúlja a magánnyugdíjpénztári tagokét, a tagok „ingerküszöbét” 
a rossz teljesítmények sem képesek átlépni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak vonzereje nem a 
pénztári teljesítményekben, sokkal inkább a munkáltatói tagdíj kiegészítések, és az 
öngondoskodás adórendszeren keresztüli állami támogatásának mértékében keresendő.   

Taglétszám változás összetevői  2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Időszak elején 1 263 185 1 260 580 1 251 843 1 238 787 
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Időszak alatti változás -2 605 -8 737 -13 056 -5 244 
Új belépő 16 456 15 729 9 046 11 603 
Átlépő más pénztárból 2 874 2 968 2 245 2 457 
Átlépő más pénztárba 1 786 2 967 3 382 2 795 
Szolgáltatásban részesült 14 156 11 085 8 244 5 427 
Elhalálozott 518 603 716 642 
Kilépett 4 693 11 493 11 640 9 372 
Egyéb megszűnés 782 1 286 365 1 068 
Időszak végén 1 260 580 1 251 843 1 238 787 1 233 543 
Más pénztárba átlépő tagok aránya 0,14% 0,24% 0,27% 0,23% 
kilépők aránya 0,37% 0,91% 0,93% 0,76% 

2.4.4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszám alapján mért piaci pozíciója 

Önkéntes nyugdíjpénztári piaci részesedések 2008-2009. (fő)
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Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma második éve csökken. A taglétszám alapján 
számított piaci részesedések stagnáltak, a piaci pozíciók növelése pénztári beolvadással, 
illetve a biztosítói ügynökhálózatok aktív szerepvállalásával volt lehetséges. A piacvezetők 
továbbra is pénzügyi csoportok által támogatott pénztárak. Az egyedi pénztári piaci pozíciók 
alakulásában döntő szerepe volt az önkéntes nyugdíjpénztárból kilépők számának. 
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Önkéntes nyugdíjpénztári piaci részesedések 2009.
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Az öt piacvezető pénztár közül a taglétszám csak négy pénztár esetében haladja meg a 
100 000 főt. A pénztári taglétszám alapján az első öt piacvezető piaci részesedése 2009. év 
végére 64,41%-ról 64,75%-ra emelkedett. A piaci szeplők száma, a pénztári megszűnések és 
beolvadások ellenére is magas maradt.  

Az egyedi pénztári piaci pozíciókban minimális változások zajlottak le, egyrészt a 
tagszervezés (új belépők, a pénztári átlépések az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében 
minimálisak), de leginkább az ügyfélmegtartási (kilépők kisebb aránya) képességek 
függvényében. A legnagyobb taglétszámcsökkenés a legnagyobb piaci szereplőket érintette 
2009. évben. A piac átrendeződésének 2009. évi „nyertesei” a biztosítói háttérrel működő 
pénztárak, ahol a biztosítók ügynökhálózatai támogatták a tagszervezést. 

Piaci pozíciók  Taglétszám Piaci részesedés 
 2008.Q4. 2009.Q4. 2008.Q4. 2009.Q4. Változás 
AEGON 213 213 207 282 15,56% 15,60% 0,05% 
Allianz 228 720 227 884 16,69% 17,15% 0,46% 
Aranykor 44 267 42 980 3,23% 3,24% 0,01% 
Aranykorona 9 240 8 906 0,67% 0,67% 0,00% 
Artisjus 269 251 0,02% 0,02% 0,00% 
AXA 72 547 72 669 5,29% 5,47% 0,18% 
Budapest 26 464 24 755 1,93% 1,86% -0,07% 
Chinoin 3 092 3 045 0,23% 0,23% 0,00% 
CIB 4 885 4 846 0,36% 0,36% 0,01% 
Danubius 3 273 3 102 0,24% 0,23% -0,01% 
ELMŰ 3 059 2 877 0,22% 0,22% -0,01% 
Első Hazai 328 328 0,02% 0,02% 0,00% 
ERSTE 30 133 30 477 2,20% 2,29% 0,10% 
Generali 38 212 40 249 2,79% 3,03% 0,24% 
Gyöngyház 9 086 8 289 0,66% 0,62% -0,04% 
Honvéd 43 228 42 193 3,15% 3,18% 0,02% 
ING 80 060 82 064 5,84% 6,18% 0,34% 
K&H 2 386 2 461 0,17% 0,19% 0,01% 
MKB 110 912 102 920 8,09% 7,75% -0,35% 
Mobilitás 9 378 8 579 0,68% 0,65% -0,04% 
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók 4 268 3 993 0,31% 0,30% -0,01% 
OTP 249 815 240 018 18,23% 18,07% -0,16% 
Quaestor 668 639 0,05% 0,05% 0,00% 
Richter  6 318 6 122 0,46% 0,46% 0,00% 
Taurus  1 433 1 319 0,10% 0,10% -0,01% 
Településszolgáltatók 5 148 4 916 0,38% 0,37% -0,01% 
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Vasutas 30 855 29 948 2,25% 2,25% 0,00% 
Villamosenergia-ipari Társaságok  31 928 30 431 2,33% 2,29% -0,04% 
Többi pénztár 107 245 94 871 7,83% 7,14% -0,68% 
Összes önkéntes nyugdíjpénztár 1 370 430 1 328 414 100,00% 100,00% 0,00% 

A Herfindahl-index 2007. évi 948 pontos értéke 2008. végére 1040 pontra emelkedett ami 
gyakorlatilag alacsony piaci koncentrációt mutat. Az index értéke 2009. évben alig változott, 
1049 pontra nőtt. A piaci koncentráció 2008. és 2009. évi növekedésében a piacról kilépők 
miatti „újraelosztás” játszott szerepet. A munkáltatói, ágazati kasszák zömmel zárt pénztárak, 
egyenlőre stabil működési feltételekkel, így a pénztári fúziók lehetősége korlátozottnak 
tekinthető. A végelszámolás, illetve beolvadás mellett azok a pénzárak döntöttek, ahol a 
taglétszám, és ezzel a működési célú tagdíjlevonások csökkenése a pénztár működési 
eredményében veszteséget okozott.   

3. Magánnyugdíjpénztárak 

Az elmúlt években a magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatban több kritikai 
észrevétel jelent meg, mint bármikor a vegyes nyugdíjrendszer indulása óta. A felmerült és 
társadalmi vitára is okot adó problémák szinte az összes nyugdíjpénztári kockázatot érintették. 
A kockázatok egy része azonban nem kizárólag a magánnyugdíjpénztárakat, az egész 
nyugdíjrendszert érintette. Több olyan vélemény is megjelent, ami az állami, felosztó-kirovó 
rendszert, és a magánnyugdíjpénztári rendszert, annak teljesítményét vetette össze, ami 
alapvetően rossz megközelítés. 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 
(továbbiakban: Mpt) úgy fogalmaz, hogy „az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a 
kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer útján 
gondoskodik időskor és megrokkanás esetén az állampolgárok biztonságáról.” A kötelező 
társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer tehát nem 
egymás alternatívái, hanem egy rendszer alapelemei. 

A 2008. évi magánnyugdíjpénztári veszteségekre hivatkozva, megint előkerültek a vegyes 
rendszerrel szemben hangoztatott ellenérvek, mint a vegyes rendszer bevezetésével kieső 
társadalombiztosítási bevételek költségvetési hiányra (társadalombiztosítási rendszer 
egyensúlyi problémái) gyakorolt hatása, a veszteségek miatt a várható nyugdíj színvonala 
eléri-e, a tisztán társadalombiztosítási rendszerből származó nyugdíj váromány összegét, hogy 
a magánnyugdíjpénztári rendszer nem váltotta be a tőkepiac fejlődésével kapcsolatos 
várakozásokat. A teljesség igénye nélkül feltett kérdések természetesen relevánsak. Ugyan 
ezeket a kérdéseket természetesen nem lehet feltenni, de a  társadalombiztosítási rendszer 
problémáival, hiányosságaival kapcsolatban ugyan úgy és ugyan olyan számban merülhetnek 
fel releváns kérdések. 

A vegyes rendszer bevezetésének legnagyobb előnye az lett volna, ha az, a felosztó-kirovó 
rendszerrel, de tágabb értelemben a költségvetéssel kapcsolatban is kikényszeríti azt a 
pénzügyi fegyelmet, amelynek hiánya végső soron majdnem államcsődhöz vezetett 2009. év 
elején. A magánnyugdíjpénztári veszteségek mértéke, a rendszer sajátjából adódóan pontosan 
nyomon követhető volt, ezért is kaphatott akkora publicitást. A „válságmenedzselés” során a  
társadalombiztosítási rendszer paramétereinek átalakítása – 13. havi nyugdíj eltörlése, 
korhatár-emelés, indexálás megváltoztatása – szükségszerű volt a fenntarthatóság 
megteremtéséhez, de arról már kevesen gondolkodtak el az érintettek (nem a jelenlegi, hanem 
a jövőbeni nyugdíjasok), hogy a jövőbeni nyugdíj várományukkal kapcsolatban mekkora 
veszteség érte őket. Kevesen vannak tisztában azzal a ténnyel, hogy a leendő nyugdíjuk 
felosztó-kirovó rendszerből származó részével kapcsolatban is érhet őket veszteség, mint arra 
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Gál Róbert tanulmánya4 rámutatott. A tőkepiac fejlődésével összefüggésben pedig végig kell 
gondolni, mennyire feltétele a tőkésített magánnyugdíjpénztári rendszernek egy jól működő 
tőkepiac, vagy egy induló rendszerrel szemben valóban reális elvárás lehetett-e, hogy a hazai 
állampapírpiac, vagy a tőzsde problémáit megoldja.  

A magán- (és önkéntes) nyugdíjpénztárak ún. hozzájárulással meghatározott 
nyugdíjrendszerek, amelyek alapvető tulajdonsága, hogy pénztártagok nyugdíjcélú 
megtakarításainak végösszege a jövedelmük arányában meghatározott befizetéseik, továbbá 
ezen megtakarításon elért hozam függvénye. A magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai 
„befektetési kockázatközösséget” alkotnak, azaz a befektetési kockázatokat, piaci 
kockázatokat a pénztártagok, jövőbeli nyugdíjasok viselik. A megtakarítási periódus, 
felhalmozási időszak a magánnyugdíjpénztárak esetében 40-45 év, önkéntes 
nyugdíjpénztáraknál minimum 10 év, amely időszak alatt a nyugdíjpénztári befektetések – a 
pénztártagok egyéni számláin felhalmozott megtakarításai – folyamatosan ki vannak téve a 
piaci kockázatoknak. A befektetési tevékenységen elért veszteség a fedezeti tartalékban lévő 
pénztári vagyon befektetésének az eredménye, az a pénztár működőképességét nem 
befolyásolhatja, mivel a befektetési kockázatot a pénztártag viseli, a befektetések eredménye 
az egyéni számlaegyenlegek változásában jelenik meg. 

A megfelelő teljesítményeknek kiemelkedő szerepük van, mivel az úgynevezett 
hozzájárulással meghatározott rendszerek, mint a magyarországi magán- és önkéntes 
nyugdíjpénztárak, teljes mértékben fedezett rendszerek, ami azt jelenti, hogy a felhalmozási 
időszakban a nyugdíjcélú befizetések, és az ezeken elért hozamok nyújtanak fedezetet a 
nyugdíjszolgáltatásra, amelynek mértéke a megtakarítási idő végén, az egyéni számlán 
felhalmozott megtakarítás mértékétől függ. Azaz nem megfelelő teljesítmények mellett a 
nyugdíjcélú megtakarításaink várható értéke nem lesz elegendő olyan szolgáltatás vásárlására, 
amellyel az életszínvonal a nyugdíjas években is fenntartható.  

A megtakarítások elégtelenek lehetnek abban az esetben is, ha a megtakarítási időszak nem 
elég hosszú, mivel ebben az esetben előfordulhat, hogy a vásárolható szolgáltatás értéke nem 
éri el a felosztó-kirovó rendszerben kapható nyugdíj összegét. A megtakarítások végösszegére 
komoly befolyást gyakorolnak a nyugdíjpénztár költségei. A pénztártagok tagdíjbevételeiből 
levonásra kerülnek (jogszabály, illetve a pénztár alapszabályában rögzített mértékben) a 
működési célú bevételek, a pénztári befizetések levonásokkal csökkentett hányada kerül a 
tagok egyéni számláján jóváírásra. A pénztártagot terhelő tényleges költség azonban két 
elemből áll, egyrészt a tagdíjat terhelő működési célú levonás (működési tartalékban kerül 
jóváírásra), és az egyéni számlát ezen felül terhelő működési (fedezeti alapból – 
vagyonarányosan meghatározott befektetéshez kapcsolódó díjak, elsősorban a portfólió-
kezelési, letétkezelési díjak) költségek. 

A nyugdíjpénztári befektetések teljesítménye a pénztárak által kialakított befektetési 
politikával, a globális és hazai gazdasági helyzet változásaival, a pénz- és tőkepiaci 
tendenciákkal, továbbá a portfóliókezelők teljesítményével van összefüggésben. Mind a 
pénztári szintű nettó hozamokat, mind a reálhozamokat olyan tényezők is – például infláció – 
befolyásolják, amelyek alakulására a pénztáraknak nincs befolyása, de a pénztárak feladata, 
ezen hatások mellett is biztosítani, optimalizálni a hosszú távú eredményességet. A 
pénztártagok tehát az infláció kockázatát is viselni kénytelenek, amely megtakarításaik 
reálértékére, így leendő nyugdíjukra is hatással van. 

A magánnyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások, illetve az önkéntes 
nyugdíjpénztárak esetében ezen túl a nem szolgáltatási jellegű – felhalmozott hozam, illetve 
                                                 
4 Gál Róbert Iván: Éves hozamok a társadalombiztosítási rendszerben Magyarországon (2010. január) 
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tőke terhére teljesített – kifizetésekre mindenkor megfelelő fedezettel kell rendelkeznie. Már 
tisztáztuk, hogy a magyarországi magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak, teljes mértékben 
fedezett rendszerek, a pénztártagok megtakarításait többszintű garanciarendszer védi, de a 
kifizetések ütemezése kapcsán – portfólión belüli likvid eszközök aránya – minimális 
likviditási kockázattal is számolni lehet. 

A pénztártagoknak viselniük kell a szabályozási kockázatot is. A mindenkori kormányzat a 
vonatkozó jogszabályok módosításával ad válaszokat a nyugdíjrendszer, illetve a gazdaság 
problémáira. Az olyan keretszabályozás esetében, mint a magán- és önkéntes pénztáraké a 
részletszabályozások gyakori módosítása olyan externális hatásokat is eredményezhet, 
amelyek az eredetileg jó szándékú szabályozás mellett is problémákat generálnak 
rendszerszinten, és akár a pénztártagok hátrányát – például a változások költséghatásain, a 
befektetési limitek engedte mozgástér szűkítésén keresztül – is okozhatják.  

Végül a pénztártagoknak számolni kell a demográfiai (egyrészt tisztában kell lenniük a 
biológiai korlátaikkal, nyugdíjas éveik várható hosszával, a várható élettartammal, amely 
alatt nyugdíjcélú megtakarításaik eredményeit élvezhetik, másrészt a demográfiai helyzetben 
bekövetkezett változások megtakarítások értékére gyakorolt hatásával) kockázatokkal. 

A 2008. és 2009. évek teljesítményei, a szabályozás, a működési környezet változásai, 
mindenképpen komoly hatást gyakoroltak a magánnyugdíjpénztárak jövőjére. 

3.1. Tőkemozgások 

STABILITÁS (ezer Ft) 2008.Q4. 2009.Q1 2009.Q2 2009.Q3 2009.Q4 
Portfólió piaci értéke 1 783 565 958 1 776 943 669 2 050 580 973 2 395 772 203 2 498 084 425 
Állományváltozás  -6 622 289 273 637 304 345 191 230 102 312 222 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak portfóliójának piaci értéke 714,5 Mrd forinttal, 
40,1%-al változott az elmúlt évben, és 1 783,6 Mrd forintról 2 498,1 Mrd forintra növekedett. 
Az állományváltozásban a kiemelkedő befektetési tevékenység, a 2008. évi értékéhez képest 
visszaeső (tagdíj)bevétel, a 2009. évi veszteséges működés,  továbbá a társadalombiztosítási 
rendszerbe visszalépő pénztártagok átutalásai jelennek meg.  

STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak (ezer Ft) 2009.Q1 2009.Q2 2009.Q3 2009.Q4 
Bevételek (befizetések) összesen 80 968 651 88 457 259 79 037 402 88 724 100 
Befektetési tevékenység eredménye (+/-) -79 044 066 191 827 773 268 085 695 69 296 266 
Vagyonkezelői, letétkezelői díjak ( - ) 2 749 301 3 211 845 3 436 691 3 613 818 
Egyéb, bef. tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások ( - ) 153 097 145 716 274 085 251 825 
Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen ( - ) 3 626 031 4 297 277 4 521 434 5 009 602 
Működési célú befektetési tevékenység eredménye (+/-) 144 769 154 788 137 815 95 206 
(Működés) Rendkívüli eredmény (+/-) 1 3 30 721 2 650 
Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és 
kiadásainak különbsége (+/-) -239 675 -929 803 -1 677 203 -1 872 402 
Pénztár által folyósított szolgáltatás ( - ) 1 068 146 1 008 628 664 573 619 962 
Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos 
kiadások( - ) 179 402 264 170 
Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt, más pénztárból 
átlépett tagok által hozott tagi követelés egyenlege (+/-) 2 132 881 2 803 899 11 675 622 -13 908 962 
Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok 
részére átutalt összeg ( - ) 2 988 096 12 748 3 201 775 30 529 259 
Összesen: -6 622 289 273 637 304 345 191 230 102 312 222 

A gazdasági válság hatásai – növekvő munkanélküliség, jövedelmek csökkenése – időben 
késleltetve jelentkeztek a nyugdíjpénztáraknál, ez a díjbevétel dinamikáját is érintette.  

A gazdaságélénkítő fiskális intézkedések, illetve a monetáris lazítás hatására –  a 2009. első 
negyedévi mélypontot követően – a tőkepiacokra áramló pénznek köszönhetően a piacokra 
visszatért a likviditás, a bizalom, és az év hátralévő részében az árfolyamok folyamatos 
emelkedése következett be. Ez a korrekció minden pénzügyi eszközre kiterjedt, így a 
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nyugdíjpénztári teljesítmények is kiemelkedők voltak. A STABILITÁS 
magánnyugdíjpénztárak 2009. évi befektetési eredménye 450,2 Mrd volt, ami azt jelentette, 
hogy szektorszinten a 2008. évi veszteségeket a pénztárak korrigálták. 

Az Mpt. vonatkozó rendelkezései szerint a fedezeti tartalék javára 2008. évben a pénztár a 
tagdíj, illetve tagdíjcélú támogatás legalább 94,5 százalékát, 2009. évtől 95,5 százalékát 
köteles jóváírni. A működési célú bevételek egyrészt a „költségplafon” bevezetésével, 
másrészt a jövedelmekkel arányosan csökkentek. A működési célú bevételek csökkenését 
nem kísérte a működéssel kapcsolatos költségek azonos irányú változása, ami mindenekelőtt a 
változatlanul magas adminisztrációs terhekre, valamint a tagtoborzáshoz kapcsolódó 
költségek magas arányára vezethető vissza. Mindennek következtében a működés mérleg 
szerinti vesztesége év végére -1,46 Mrd forintra emelkedett. 

Az állományváltozásban jelentős, de egyszeri tétel volt a társadalombiztosítási rendszerbe 
visszalépő pénztártagok 2009. negyedik negyedévi átutalásainak összege. A gazdasági válság 
hatására romló magánnyugdíjpénztári teljesítmények arra ösztönözték a kormányzatot, hogy a 
rendszer indulásakor a magánnyugdíjpénztári tagságot önként választó azon pénztártagok 
számára, akiknek a nyugdíjba vonulás a közeljövőben várható, lehetővé teszi a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést. 

3.2. Bevételek 

Magánnyugdíjpénztári bevételek 2008-2009. (ezer Ft)
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A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak 2009. évi bevétele 337,2 Mrd forint volt, ami -4,6 
Mrd forinttal, 1,34%-al kevesebb a 2008. (341,8 Mrd) évi bevételeknél. A bevételek 
alakulásában a növekvő taglétszám okozta bevétel növekedés nagyrészt kompenzálta a 
foglalkoztatás csökkenése, illetve a jövedelmek csökkenése okozta bevételkieséseket. A 
bevételek 2009. évi alakulását még mindig, a 2007. évi bevezetését követő második évben is 
nagymértékben befolyásolja, a központi járulék bevallás beszedési rendszer működésének 
hatékonysága. A tagdíjbevételek központosított elszámolása költség optimalizációs 
szempontból indokolt, azonban bevezetésének körülményei ez idáig csak részben váltották be 
a hozzá fűzött reményeket. A várt pénztári adminisztráció csökkenése elmaradt, mivel az 
elszámolási nehézségek miatt a pénztárak nem tudták csökkenteni adminisztrációs 
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erőforrásaikat. A tagdíjbeszedés változása – az APEH-nál és a pénztáraknál megjelenő új 
feladatra átállás nehézségei miatt – a 2007. évi tagdíjbevételek visszaeséséhez, majd a 
következő években az elhúzódó elszámolások miatt azok bevételen belüli növekedéséhez 
vezetett.  

STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak (ezer Ft) 2009.Q1 2009.Q2 2009.Q3 2009.Q4 
Bevételek (befizetések) összesen (1+2+3+4+5) 80 968 651 88 457 259 79 037 402 88 724 100 
1. Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 34 224 599 52 493 168 124 984 425 79 059 765 
1.1 Kötelező tagdíjbevételek 33 671 554 54 053 172 123 469 778 75 991 259 
1.2 Tagdíjkiegészítések 827 387 853 052 1 416 699 816 114 
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 649 835 662 960 998 627 611 625 
Tag saját tagdíjának kiegészítése 177 552 190 092 418 072 204 489 
2. Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű 
bevételek 134 572 204 552 267 089 197 549 
3. Azonosított, működési célra jóváírt bevételek  3 973 497 3 664 800 3 750 562 4 017 069 
Működési célú adomány, támogatás 2 500 0 11 500 6 159 
4. Azonosított, likviditási tartalékra jóváírt 
bevételek öszesen 38 155 65 002 101 289 58 017 
5. Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a 
tárgyidőszakban (állományváltozás) (+/-) 42 597 828 32 029 737 -50 065 963 5 391 700 
Működési célra jóváírt bevételek/ Bevételek 4,91% 4,14% 4,75% 4,53% 
Tagdíjkiegészítések/ Bevételek 1,02% 0,96% 1,79% 0,92% 

A működési célra jóváírt bevételek átlaga megfelel a jogszabály vonatkozó rendelkezései 
szerint levonható működési célú tagdíjlevonások, maximalizált 4,5%-os értékének. A 
munkáltató által a tagdíj – legfeljebb a tagdíjalap 10%-áig történő – kiegészítése, továbbá a 
tag saját tagdíjának kiegészítése a kötelező tagdíjbevételre vetítve, továbbra is alig haladja 
meg az 1%-ot. 

A negyedéves befizetések tehát tartalmazzák az azonosított egyéni számlán jóváírt tagdíjakat 
és az azonosítatlan befizetések állományváltozását is, amelyek befizetéseken belüli arányai a 
központi beszedés-bevallási rendszer működéséből eredően negyedévről-negyedévre 
változnak. Az azonosítatlan (függő tételek) befizetések állománya között kell a pénztáraknak 
többek között kimutatnia az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt 
tagdíjakat, késedelmi pótlékokat, önellenőrzési pótlékokat amelyek az adóhatóság által a 
bevallási időszakra vonatkozóan teljesített adatszolgáltatás adataihoz (bevallás) még nem 
rendelhetők, illetve az azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem 
osztható befizetések összegét. Az ilyen jogcímen szereplő bevételek a függő állomány 
negyedéves változását mutatják.  

A működési célra levont tagdíjbevételek aránya a munkahelyi, ágazati kasszák esetében a 
legkisebb.  A munkáltatók a működés során biztosítják a szükséges infrastuktúrát, illetve az 
adminisztratív feladatok kiszervezésével is költségmegtakarítást érhetnek el.  

Az egy főre jutó tagdíjbevételek jelentősen meghaladja az átlagot. A munkáltatók ösztönzési 
rendszerei támogatják a nyugdíjcélú megtakarításokat, így a tagdíj kiegészítések mértéke is 
kiemelkedő. 

STABILITÁS 2009. év (ezer Ft) Bank, Biztosító 
Munkahelyi, 

Ágazati 
Független Összesen 

Bevételek (befizetések) összesen (1+2+3+4+5) 312 740 597 13 409 527 11 037 288 337 187 412 
1. Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 264 842 796 16 772 449 9 146 712 290 761 957 
1.1 Kötelező tagdíjbevételek 262 778 158 15 202 007 9 205 598 287 185 763 
1.2 Tagdíjkiegészítések 2 552 028 1 257 925 103 299 3 913 252 
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés 1 614 546 1 222 759 85 742 2 923 047 
Tag saját tagdíjának kiegészítése 937 482 35 166 17 557 990 205 
2. Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj 
jellegű bevételek 825 644 3 908 -25 790 803 762 
3. Azonosított, működési célra jóváírt bevételek  14 343 067 538 336 524 525 15 405 928 
Működési célú adomány, támogatás 4 159 0 16 000 20 159 
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4. Azonosított, likviditási tartalékra jóváírt 
bevételek öszesen 178 350 75 014 9 099 262 463 
5. Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a 
tárgyidőszakban (állományváltozás) (+/-) 32 550 740 -3 980 180 1 382 742 29 953 302 
Működési célra jóváírt bevételek/ Bevételek 4,59% 4,01% 4,75% 4,57% 
Tagdíjkiegészítések/ Bevételek 0,97% 8,27% 1,12% 1,36% 
Átlagos taglétszám 2 736 659 54 121 81 635 2 872 415 
1 főre jutó bevétel (ezer Ft) 114,28 247,77 135,20 117,39 
1 főre jutó tagdíjbevétel (ezer Ft) 96,02 280,89 112,76 99,98 
1 főre jutó tagdíjkiegészítés (ezer Ft) 0,93 23,24 1,27 1,36 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak függő számláin kezelt azonosítatlan, bevallási 
adatokhoz nem rendelhető tagdíjak összege 2009. év végén 78,3 Mrd forint volt  9,2 Mrd 
forinttal kevesebb, mint az előző év végén. A harmadik negyedévben a pénztárak függő 
állományának nagyarányú csökkenése látható, ami a befizetett tagdíjak azonosításának és 
egyéni számlán történő elszámolása során tapasztalható hatékonyság javulásra utal. 

Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem 
rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok összege 2009. (ezer Ft)
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A függő tételek lejárati szerkezete is kedvezően alakult. A harmadik negyedévtől a 90 napon 
túli azonosítatlan tételek állománya jelentősen csökkent. Az éven túli azonosítatlan tagdíjak 
állománya azonban 9%-ra emelkedett. 

A választható portfóliós rendszer bevezetésével az azonosítatlan tagdíjbevételek befektetése a 
jogszabály vonatkozó rendelkezései szerint a legkisebb kockázatú pénzügyi eszközökbe 
történhet. Kockázat a pénztártag szempontjából, hogy a befizetések, az azonosítás, és a tagdíj 
fedezeti tartalékra jutó részének egyéni számlákon történő jóváírása közötti időben 
hozamveszteség éri azokat a pénztártagokat, akik a növekedési, vagy kiegyensúlyozott 
portfóliót választották, vagy oda kerültek besorolásra. 
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Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető 
tagdíjak lejárati szerkezete 2009.

79,84%

60,97% 65,21%
75,63%

9,92%

30,08% 15,67%
10,27%

6,34% 6,08%
13,69% 5,03%

9,06%
5,43%2,88%3,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Q1 Q2 Q3 Q4

90 napon belüli 91-180 nap közötti 181-360 nap közötti 360 napon túli
 

3.3. Költségek 

3.3.1. Költségek kategorizálása 

A nyugdíjpénztárak működése során felmerült költségeket két csoportra oszthatjuk fel. Az 
első csoportba tartoznak a nyugdíjpénztári befektetésekkel kapcsolatban felmerült 
költségtípusok, mint a portfólió-kezelési, díjak, a letétkezelési, továbbá a befektetési 
tevékenységgel összefüggésben felmerült egyéb – tranzakciós díjak, értéktári tevékenység 
díja, számlavezetési költség, stb. – díjak. A második csoportot a nyugdíjpénztárak 
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek alkotják, ezek elsősorban a pénztári 
adminisztrációval, annak működtetésével kapcsolatban merülnek fel, de ide tartoznak a 
tagszervezéssel, marketinggel és jogi tevékenységgel összefüggésben felmerült díjak is. 

A befektetési tevékenységhez kapcsolódó díjak változó költségek, azok vagyonarányosan 
merülnek fel, míg a működéssel kapcsolatos díjak, általános költségeknek számítanak. Mind a 
két kategórián belül vannak azonban olyan költségelemek, amelyek ellentmondani látszanak 
az előbbi egyszerű kategorizálásnak. A befektetésekkel kapcsolatban felmerült egyéb 
költségek ugyanis általában nem a vagyon arányában, hanem szerződésekben előre rögzített 
árakon kerülnek elszámolásra, de a működési költségek között is találunk olyan tételt, ami 
részben vagyonarányosan – például a felügyeleti díj – merül fel.  

A pénztárak bevételeiket (tagdíjak, tagdíjkiegészítések, támogatások) három tartalék között 
osztják fel. A három alap a tagok által igénybe vett szolgáltatások finanszírozására szolgáló 
fedezeti – a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és finanszírozására szolgál, az egyéni 
számlák összessége, a jövendő nyugdíjak fedezete – alap, a működési költségeket fedező 
működési alap és fizetőképességet biztosító – a másik két alap általános tartalékaként szolgáló 
– likviditási alap.  

A pénztár működtetésével kapcsolatos költségek forrása a működési alap. A befektetésekkel 
kapcsolatos költségeket annak az alapnak a terhére kell elszámolni, amellyel kapcsolatos 
felmerültek. Mivel a vagyon az egyéni számlákon halmozódik fel, így ezek a költségek 
többnyire a fedezeti alappal szemben kerülnek elszámolásra. A befektetésekkel kapcsolatos 
egyéb költségek, melyek nem vagyonarányosak a működési alapot terhelik.  
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A működési célú kiadásokra fordítható nem vagyonarányos díjaknak korlátot szab a 
tagdíjakból működési célra levont a működési tartalékban jóváírt bevétel összege. A további, 
vagyonarányosan meghatározott díjak, elsősorban a portfólió-kezelési, letétkezelési 
szolgáltatásokért fizetett díjak a fedezeti tartalék terhére kerülnek elszámolásra, azaz a tagok 
egyéni számláit terhelik. Ezek a költségek a működési célra a pénztártagtól a tagdíj előre 
meghatározott százalékában levont összegen felül kerülnek elszámolásra, közvetlenül a tagok 
egyéni számláival szemben. 

 A pénztártagot terhelő tényleges költség tehát két elemből áll, egyrészt a tagdíjat terhelő 
működési célú levonás (működési tartalékban kerül jóváírásra), és az egyéni számlát ezen 
felül terhelő befektetési (fedezeti alapból) költségek. 

A nyugdíjpénztárak működési hátterét biztosító jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel a 
jogalkotó a felmerült költségek, azok maximális mértéke tekintetében több kontrollt is 
alkalmaz. Ezek például a magánnyugdíjpénztárak esetében meghatározzák a tagdíjakat terhelő 
működési célú levonások, vagy a nyugdíjpénztárak által igénybe vett portfólió-kezelési 
szolgáltatások maximális – napi bruttó piaci értéke számtani átlagának 0,8 százaléka –  értékét, 
díját is.  

3.3.2. Magánnyugdíjpénztárak költségszerkezete 

STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak (ezer Ft) 2008. 2009. 
Működési célú bevételek összesen 17 416 516 15 290 786 
Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen 17 212 483 17 342 610 
Szokásos működési tevékenység eredménye 204 033 -2 051 824 
Működési célú befektetési tevékenység eredménye 556 068 560 943 
Rendkívüli eredmény 19 246 33 375 
Működés mérleg szerinti eredménye 779 347 -1 457 506 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak működési célú bevételei – a jogszabály által előírt 
működési tagdíjlevonás 4,5%-ra, továbbá a tagdíjbevételek 4,6%-os csökkenése miatt – 
jelentősen 12,2%-al maradtak el a 2008. évi működési célú bevételektől. A működéssel 
összefüggő ráfordítások minimális mértékben, 0,8%-al növekedtek. Ez továbbá a működési 
célú bevételek csökkenése a szokásos működési tevékenység és a működés mérleg szerinti 
eredményének drasztikus visszaesését eredményezte. A szokásos működési tevékenység 
veszteségét a működési tartalékokon elért hozam 561 millió forinttal, míg a rendkívüli 
eredmény 33 millió forinttal csökkentette. A vegyes rendszer indulása óta első alkalommal 
fordult elő, hogy a magánnyugdíjpénztárak működése veszteséges volt. A veszteség a 
működésben nem okozott, és nem okozhat a közeljövőben sem problémát, tekintettel arra, 
hogy az elmúlt években ilyen jogcímen felhalmozott tartalékok akár több évig elegendőek 
lennének akár hasonló nagyságrendű veszteségek finanszírozására. 

STABILITÁS  magánnyugdíjpénztárak (ezer Ft) 2008. 2009. 2009-2008. 2009/2008. 
1. Befektetések költségei 14 487 585 13 997 131 -490 454 -3,39% 
1.1. Portfólió-kezelési díj 12 441 287 12 270 123 -171 164 -1,38% 
1.2. Letétkezelési díj 809 407 891 267 81 860 10,11% 
1.3. Egyéb befektetésekkel kapcsolatos költség 1 236 891 835 741 -401 150 -32,43% 
2. Működéssel kapcsolatos költségek 17 212 483 17 342 610 130 127 0,76% 
2.1. Anyagköltség 49 564 53 386 3 822 7,71% 
2.2. Alkalmazottak munkabére és közterhei 1 897 667 1 905 200 7 533 0,40% 
2.3. Tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei 124 663 125 394 731 0,59% 
2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 2 047 877 2 933 882 886 005 43,26% 
2.5. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat díjai 9 333 568 7 707 979 -1 625 589 -17,42% 
2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda, reklám 368 942 449 391 80 449 21,81% 
2.7. Felügyeleti díj 370 464 629 003 258 539 69,79% 
2.8. Garancia díj 1 130 238 1 174 478 44 240 3,91% 
2.9. Egyéb  működési költségek 1 889 500 2 363 897 474 397 25,11% 
3. Összes költség 31 700 068 31 339 741 -360 327 -1,14% 
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Átlagos taglétszám (naptári negyedévek számtani átlaga) 2 650 442 2 864 294 213 852 8,07% 
1 főre jutó költség 11,96 10,88 -1,08 -9,06% 

Az elmúlt évben a STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak befektetésekkel és pénztári 
működéssel kapcsolatos költségei 360 327 ezer forinttal, azaz 1,14%-al csökkentek. Az 
összköltségen belül a befektetésekkel és működéssel kapcsolatos költségek aránya érdemben 
nem változott, 44,7-55,3%-ra módosult. Az összköltségen belül jelenleg is a működési célú 
költségek dominálnak, a pénztári vagyon növekedésével azonban a jövőben a 
vagyonarányosan fizetett díjak válnak meghatározóvá. A működési költségek kis mértékben 
emelkedtek az adminisztrációs költségek nagymértékű csökkenése – a választható portfóliós 
rendszer és az elszámoló egységes nyilvántartással összefüggő beruházások lezárultak – 
ellenére.  

STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak 2008. 2009. 
2. Működéssel kapcsolatos költségek  100,00% 100,00% 
2.1. Anyagköltség 0,29% 0,31% 
2.2. Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei 11,02% 10,99% 
2.3. Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei 0,72% 0,72% 
2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 11,90% 16,92% 
2.5. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak 54,23% 44,45% 
2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 2,14% 2,59% 
2.7. Felügyeleti díj 2,15% 3,63% 
2.8. Garancia díj 6,57% 6,77% 
2.9. Egyéb  működési költségek 10,98% 13,63% 

A működéssel kapcsolatos költségtípusok belső arányai jelentős változást jeleznek az elmúlt 
évben.  

Továbbra is jelentős költségtétel a bér, illetve a bérjellegű kiadások összege. E költségtípus 
aránya az elmúlt évben gyakorlatilag megegyezett a 2008. évi arányokkal. Abszolút értéken a 
bérjellegű kiadások minimális mértékben emelkedtek, a bérkiáramlás dinamikája tehát 
elenyésző volt. 

A Felügyeleti díj mind relatív, mind abszolút értelemben emelkedett. A felügyeleti díj két 
részből áll, egy állandó költségelemből, illetve egy a pénztári vagyon arányában fizetett 
díjtételből. Mivel a magánnyugdíjpénztári vagyon a múlt évben 39,4%-al emelkedett, ezért az 
utóbbi, felügyeleti díj változó elemének összege is jelentősen, illetve a felügyeleti díj 
működési költségeken belüli aránya is jelentősen emelkedett.  

A garancia díjat a magánnyugdíjpénztárak a tagdíjbevétel százalékában kalkulálják. A 
garanciadíj összege minimális mértékben, 44 millió forinttal haladta meg a 2008. évi értéket. 

A magánnyugdíjpénztárak legjelentősebb költségtétele továbbra is az adminisztrációval 
összefüggő kiadások összege. Az elmúlt évben az adminisztrációs és nyilvántartási 
feladatokat díjai -1 625 589 ezer forinttal, év/év alapon 17,4%al csökkentek. Az 
adminisztrációs kiadások, a magánnyugdíjpénztári adminisztratív változások informatikai és 
humánerőforrás igénye 2008. évben a elszámolási egység alapú nyilvántartások kialakítása és 
a választható portfóliós rendszer bevezetése miatt jelentős többletkiadásokat könyveltek el. 
Az adminisztrációs és nyilvántartási feladatok működési költségeken belüli aránya 44,5%-ra 
csökkent 2009. évben. A bérjellegű és az adminisztrációval összefüggésben felmerült 
költségek a működési költségek 56,2%-át teszik ki. 

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a tagszervezéssel és ezzel összefüggésben a 
marketing kiadások összege. Az elmúlt években a tagszervezés intenzitása folyamatosan 
növekedett, ezzel a pénztárt váltó pénztártagok volumene, és a tagszervezésre fordított 
kiadások összege emelkedett. A múlt évben a tagszervezéssel kapcsolatos költségek összege 
2,9 Mrd forintra növekedett, ami a 2008. évi ilyen célú kiadásokat 43,3%-al haladja meg. A 
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működési költségek közötti részaránya ezzel 16,2%-ra emelkedett, és az adminisztratív 
kiadások után a második legnagyobb költségelemmé vált. 

A működéssel kapcsolatos költségekből 13,6%-al részesednek a működéssel kapcsolatos 
egyéb költségek, amelyek végösszege 474 397 ezer forinttal, 25,1%-al emelkedett a múlt 
évben. Az egyéb működési kiadások a múlt évben meghaladták a bérjellegű költségek 
összegét.   

STABILITÁS 2009. év (ezer Ft) Bank, Biztosító 
Munkahelyi, 

Ágazati 
Független Összesen 

1. Befektetésekkel kapcsolatos költségek  13 430 796 223 204 343 131 13 997 131 
1.1. Portfólió-kezelési díj 11 830 630 135 292 304 201 12 270 123 
1.2. Letétkezelési díj 798 555 57 978 34 734 891 267 
1.3. Egyéb befektetésekkel kapcsolatos költség 801 611 29 934 4 196 835 741 
2. Működéssel kapcsolatos költségek  16 201 622 566 280 574 708 17 342 610 
2.1. Anyagköltség 45 096 7 022 1 268 53 386 
2.2. Alkalmazottak munkabére és közterhei 1 505 438 192 956 206 806 1 905 200 
2.3. Tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei 57 347 49 375 18 672 125 394 
2.4. Tagszervezéssel kapcsolatos költségek 2 861 808 1 025 71 049 2 933 882 
2.5. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díjak 7 523 989 48 347 135 643 7 707 979 
2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda, reklám 409 597 7 565 32 229 449 391 
2.7. Felügyeleti díj 551 439 57 743 19 821 629 003 
2.8. Garancia díj 1 102 640 36 691 35 147 1 174 478 
2.9. Egyéb  működési költségek 2 144 268 165 556 54 073 2 363 897 
3. Összes költség 29 632 418 789 484 917 839 31 339 741 
Átlagos tglétszám 2 728 170 54 227 81 897 2 864 294 
Portfólió piaci értékének átlaga 1 931 032 291 91 065 680 68 932 538 2 091 030 509 
Átlépők száma más pénztárba 200 598 1 659 6 120 208 377 
Új belépők száma 121 321 1 207 1 876 124 404 
Átlagos portfólió-kezelési díj 0,61% 0,15% 0,44% 0,59% 
Átlagos letétkezelési díj 0,04% 0,06% 0,05% 0,04% 
1 tagra jutó átlagos összköltség 10,86 14,56 11,21 10,94 
1 Egy Átlépőre jutó Tagszervezés 14,27 0,62 11,61 14,08 
2 Egy Átlépőre jutó Tagszervezés+Marketing 16,31 5,18 16,88 16,24 
4 Egy Új belépőre+Átlépőre jutó Tagszervezés 8,89 0,36 8,89 8,82 
5 Egy Új belépőre+Átlépőre jutó 
Tagszervezés+Marketing 10,16 3,00 12,92 10,17 

Az egy tagra jutó átlagos összköltségek szintje 2009. évben 10,9 ezer forintra csökkent, amely 
a 2008. évi értéknél 9%-al kisebb. A mutató működési háttér alapján jelentős eltérést mutat. A 
munkahelyi, ágazati pénztárak esetében a legmagasabb az egy tagra jutó átlagos összköltség 
értéke, amely az átlagot 33%-al haladja meg. Az ok a működési költségekre vezethető vissza, 
mivel a befektetésekkel kapcsolatos költségek szintje – az átlagnál alacsonyabb portfólió-
kezelési díjak miatt – jelentősen alatta marad az egyéb hátterű pénztárakénak. A munkahelyi, 
ágazati pénztárak esetében a működéssel kapcsolatos költségek az összköltség 71,7%-át 
teszik ki, ezen belül a legjelentősebb tétel a bérjellegű kiadások összege 24,4%-al. Az 
adminisztrációs és nyilvántartási feladatok az összköltségből csak 6,1%-al részesednek. 

A tagszervezésre és marketingre fordított átlagos kiadások színvonalában is megmutatkoznak 
a nagyobb taglétszámú banki, biztosítói pénztárak mérethatékonyságból fakadó 
költségelőnyei. A tagszervezésre fordított átlagos költségek összege a munkahelyi, ágazati 
pénztárak esetében elenyésző, ami egyértelműen jelzi, hogy a munkahelyi, ágazati kasszák 
érdekeltsége a pénztári átlépések kapcsán – a működési feltételek eltérő volta miatt – 
minimális. A tagszervezésre és marketingre fordított kiadások esetében kiemelendő, hogy a 
taglétszámváltozásban az új belépők 124 407 és a más pénztárba átlépők 208 377 fős 
volumene ugyan nagy, az átlagos taglétszám 11,6%-át teszi ki, ugyanakkor összességében a 
működéssel kapcsolatos költségek 16,92%-át fordítják a pénztárak közvetlenül új tagok 
toborzására és „ügyfélmegtartásra”.   



 30 

3.3.3. Magánnyugdíjpénztárak díjterhelése 

A tagdíjbefizetéseket érintő működési célú levonások, valamint a pénztári vagyon 
befektetésével kapcsolatban felmerülő költségek (fedezeti tartalékot, a tagok egyéni számláit 
terhelő) összegének a pénztár vagyonához történő viszonyításával számítható a pénztári 
megtakarítások díjterhelése. A díjterhelési mutató célja, hogy a pénztártagokat terhelő 
működési célú levonásainak, és a befektetési költségek mértékét a pénztár vagyonára vetítve, 
egy számba kifejezve mutassa meg. A díjterhelési mutató szintén nem azonos a 
tagdíjlevonások működési célú részével, mivel az első esetben a tagdíjbefizetés, a második 
esetben a pénztári vagyon százalékában kifejezett értékről van szó. 

Díjterhelési mutatók STABILITÁS Bank, Biztosító Ágazati, Munkahelyi Független 
2008.Q1. 0,42% 0,43% 0,22% 0,29% 
2008.Q2. 0,41% 0,42% 0,24% 0,35% 
2008.Q3. 0,40% 0,40% 0,27% 0,38% 
2008.Q4. 0,46% 0,46% 0,35% 0,46% 
2008. évi teljes díjterhelés 1,68% 1,72% 1,08% 1,48% 
2009.Q1. 0,37% 0,38% 0,22% 0,36% 
2009.Q2. 0,33% 0,34% 0,22% 0,38% 
2009.Q3. 0,30% 0,31% 0,17% 0,25% 
2009.Q4. 0,29% 0,31% 0,17% 0,32% 
2009. évi teljes díjterhelés 1,30% 1,33% 0,78% 1,30% 

A STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak 2009. évi átlagos díjterhelési mutatójának értéke 
1,30% volt, ami a 2008. évi értéknél 22,6%-al kisebb. A bank és biztosítói hátterű kasszák 
esetében a legnagyobb továbbra is az átlagos díjterhelés mértéke. A legkedvezőbb költség 
kondíciókat továbbra is a munkáltatói, ágazati pénztárak biztosítják tagjaiknak. A munkáltatói, 
ágazati pénztárak esetében a díjterhelési mutató kitűnően reprezentálja, hogy a munkáltatók 
által átvállalt működési költségek milyen mértékben befolyásolhatják az átlagos díjterhelést.  

Díjterhelés
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Az elmúlt évben a magánnyugdíjpénztárak díjterhelési mutatóinak értékét egyrészt a második 
negyedévtől kezdődően a kiváló befektetési teljesítmények befolyásolták, amelynek 
következtében a  pénztári vagyon kiemelkedő mértékben emelkedett. Másrészt a 
költségoldalon a működéssel kapcsolatos – tehát nem vagyonarányos – kiadások csak 
minimális mértékben emelkedtek, a működési célra jóváírt bevételek 12,2%-os csökkenése 
mellett, illetve az előző évhez viszonyítva a vagyonarányos, portfólió-kezelési költségek is 
csökkentek 1,4%-al.  

A befektetési és működési díjterhelés aránya a működési háttér alapján nagyon eltérő. A 
befektetési díjterhelés mértéke a munkáltatói és független pénztárak esetében jelentősen 
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alacsonyabb, amelynek magyarázata a portfólió-kezelési díjak eltérő mértékében keresendő, 
azaz ezek a pénztárak alacsonyabb díj mellett tudtak portfólió-kezelési szolgáltatásokat 
igénybe venni. 
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3.4. Szolgáltatási kiadások 

Magánnyugdíjpénztára (ezer forint) 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 2009. év 
Egyösszegű kifizetés 1 068 146 1 008 628 664 573 619 962 3 361 309 
Járadékszolgáltatás 0 0 0 0 0 
Pénztár által folyósított szolgáltatás 1 068 146 1 008 628 664 573 619 962 3 361 309 
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások 179 402 264 170 1 015 
Összesen 1 068 325 1 009 030 664 837 620 132 3 362 324 

 
A magánnyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások összege továbbra is minimális. A 
STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások összege 2009. évben 
3,4 Mrd forint volt, ami  36,5 %-al magasabb a 2008. évi 2,5 Mrd forint szolgáltatás 
összegénél.  

A pénztár a pénztártag részére a nyugdíjszolgáltatást a pénztártag által választott típusú 
járadékszolgáltatásként nyújtja, vagy a feltételek fennállta esetén egyösszegű kifizetésként 
teljesíti.  

A pénztár egyösszegű kifizetést teljesít a pénztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett 
halála esetén a kedvezményezett részére, illetve annak a nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagnak 
a kérésére, akinek a nyugdíjkorhatár eléréséig a különböző pénztárakban eltöltött és 
összeszámított tagsági jogviszonya nem haladja meg a 180 hónapot. 

A magánnyugdíjpénztárak által folyósított szolgáltatások kivétel nélkül a pénztártag, illetve 
annak kedvezményezettje részére folyósított egyösszegű nyugdíjszolgáltatás volt. 
Járadékszolgáltatás kifizetésére – pénztár által folyósított nyugdíjszolgáltatás teljesítésére, 
vagy biztosítóintézettől járadékszolgáltatás vásárlására – nem került sor. 

3.5. Befektetések – Portfólió 

A nyugdíjpénztári portfóliók összetétele, állományváltozása a bemutatott időszak 
tőkemozgásait és a portfóliókban elhelyezett pénzügyi eszközök átértékelődéséből adódó 
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változásokat foglalja magában. Az adatok visszatükrözik a befektetési politikák 
eredményességét, az eszközallokáció, illetve annak változása hogyan hatott a pénztári 
teljesítményekre. A rendelkezésre álló, negyedéves jelentésekben szereplő adatok azonban 
nem elegendőek – benchmarkok nagyon eltérőek, összesített adatokra nem kellő 
hatékonysággal alkalmazhatók; egyedi tranzakciók adatai nem ismertek – annak 
számszerűsítésére, hogy az eszközallokáció, az eszközcsoportok, és egyedi értékpapír 
kiválasztása milyen mértékben hatott a hozamra. 

A befektetési politikában bekövetkezett változásokat, a portfóliók 2009. évi eszközallokációs 
döntések folyamatát, a rövid trendeket nyomon lehet követni az állományváltozásból, a 
portfólió belső összetételének változásából. 

Az Mpt. vonatkozó rendelkezései 2009. január 1. napjától minden magánnyugdíjpénztár 
számára kötelezővé tették a választható portfóliós rendszer (VPR) – életciklus alapú 
befektetések – bevezetését. A fenti időponttól kezdődően „homogén” módon, minden pénztár 
számára ugyanazon feltételrendszer mellett kell működni, amely lehetővé teszi a 2009. évi 
befektetési teljesítmények korrekt összehasonlítását.  

Az életciklus alapú befektetési portfóliók (választható portfóliós rendszer) bevezetése 
mindenekelőtt azt a célt szolgálta, hogy megfelelő módon kezelje az alacsony 
kockázatvállalás mellett elért befektetési teljesítmények, és ezzel a megtakarítások nem 
megfelelő színvonala jelentette kockázatokat a pénztártagok számára. A 2009. január 1. 
napjától a magánnyugdíjpénztárak számára kötelezően bevezetett rendszerben a három 
választható portfolió kockázati kitettsége jelentősen eltér egymástól, méghozzá olyan módon, 
hogy a nyugdíjhoz közeledve, az idő előre haladtával jelentősen csökken a kockázat mértéke. 
Az időperiódus legnagyobb hányadában a hozam optimalizálása az elsődleges cél, míg a 
nyugdíj előtti utolsó években alacsony veszteségkockázat és megfelelő likviditást biztosítása, 
a megtakarítások értékmegőrzése jelenti a prioritást. 

Az életciklus alapú befektetések bevezetésével a magánnyugdíjpénztári portfóliók kockázati 
kitettsége az elmúlt két – a magánnyugdíjpénztárak nagy számban már 2008. évben 
bevezették a választható portfóliós rendszert, illetve a többiek a 2009. január 1. napi kötelező 
bevezetése előtt megkezdték a portfóliók eszközösszetételével kapcsolatos döntések 
végrehajtását – évben érzékelhetően emelkedett.  

A pénzügyi-gazdasági válság következményeire tekintettel 2008. év végétől a kormányzat 
számos, a magánnyugdíjpénztári befektetéseket is érintő intézkedést hozott. Ezek közül a 
legnagyobb hatásúnak értékelhető a magánnyugdíjpénztári portfóliók befektetési korlátainak 
teljesítésére vonatkozó 2009. június 30. napi határidő eltolása két évvel. Az életciklus alapú 
befektetések bevezetésének fontos eleme volt, hogy az egyes portfóliók befektetési 
lehetőségeinek nem kizárólag felső, maximum határt szabtak, hanem a kiegyensúlyozott és 
növekedési portfóliók esetében a kockázatvállalás minimális mértékét szabták meg. A 
jogszabály módosítással lehetővé vált a minimális kockázatvállalás mértékére vonatkozó 
szabályok figyelmen kívül hagyása, a részvény, illetve részvény típusú pénzügyi eszközök 
alulsúlyozása. A jogszabály módosításának időpontja egybeesett a magyar állampapírpiac 
2008. évi krízisével, ezért joggal feltételezhető, hogy a jogszabályba a 2008. évi 
veszteségekre hivatkozva olyan ösztönzőket építettek, amely a magánnyugdíjpénztári 
befektetéseket az alacsonyabb kockázatúnak ítélt – a gyakorlatban az állampapírok kockázata 
abban az időszakban közelítette a részvényekét – állampapírok felé terelte. 

A másik jelentős változás a. 2009. augusztus 7. napjától hatályos devizamegfeleltetési 
szabályok bevezetése. Ez alapján a növekedési portfolió vagyonának 35, kiegyensúlyozott 
portfolió vagyonának 20, a klasszikus portfolió vagyonának 5 százaléka lehet nem forintban 
denominált eszközökben, így külföldi részvényekben és állampapírokban. Azok a pénztárak, 
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amelyek a rendelet hatálybalépésekor nem feleltek meg a fenti arányoknak a klasszikus és a 
kiegyensúlyozott portfolió tekintetében, 2009. december 31-ig kellett elérniük a limiteket. A 
növekedési portfolió esetében 2010. szeptember 30-ig kell a szabályoknak megfelelni, ha a 
hatálybalépéskor ez nem volt biztosított,  de 2009. december 31.-ét követően legfeljebb az 
egyéni számlák  fedezetéül szolgáló tartalék 45 %-a lehet külföldi értékpapírokban.  

A deviza befektetések korlátozása visszalépésként értékelhető a szabályozásban, és leginkább 
fiskális szempontok érvényesítése, mintsem az árfolyamkockázatok kezelése húzódhat a 
háttérben. Azt ugyanis a kvantitatív előírások helyett, fejlettebb kockázatkezelési előírásokkal, 
például a nyitott devizapozíciók szabályozásával hatékonyabban lehet megoldani. Az új 
előírások ismét csak a hazai állampapír befektetésekre ösztönöznek – a hazai részvények a 
szűk kínálat miatt nem jelentenek optimális megoldást – egy globális környezetben. A 
nemzetközi diverzifikáció, egyrészt alapvető kockázatkezelési módszer, másrészt jelentős 
hozzáadott értékkel bír, mivel lehetővé teszi, hogy a pénztártagok ne legyenek egyoldalúan 
kiszolgáltatva a hazai gazdaság teljesítményének, részesülhessenek a jobban prosperáló 
gazdaságok, pénz- és tőkepiacok hozamából. A módosítás mivel szűkíti a diverzifikációs 
lehetőségeket, ellentmond a Markovitz hatékony portfóliók elméletének is, mivel adott 
esetben ugyanolyan elvárt hozamú portfóliót nem az elérhető legalacsonyabb kockázatú 
eszközök kombinációjaként tud a pénztár felépíteni. 

A pénzügyi válság „begyűrűzésének” egyik fontos tanulsága, hogy az államháztartás 
finanszírozásában a belföldi megtakarítások növelésével csökkenthető a finanszírozás 
kockázata, de erre a nyugdíjpénztári vagyon, jelenlegi méreténél fogva, önmagában nem 
jelenthet megoldást.  

3.5.1. Magánnyugdíjpénztári tartalékok 

Magánnyugdíjpénztári tartalékok 2009.  
STABILITÁS 
2009. év (ezer Ft) 

Fedezeti portfolió 
összesen 

Működési 
portfolió 

Likviditási és 
kockázati portfolió 

Azonosítatlan 
befizetések Összesen 

2009.Q1 1 662 484 554 8 814 101 2 353 811 103 291 203 1 776 943 668 
2009.Q2 1 900 834 483 9 622 424 2 713 645 137 410 421 2 050 580 972 
2009.Q3 2 295 987 179 10 255 954 3 102 653 82 223 039 2 395 772 210 
2009.Q4 2 384 742 805 13 943 495 3 931 936 95 466 189 2 498 084 425 

A magánnyugdíjpénztár bevételeiből és a bevételeiből képzett tartalékokból finanszírozza 
kiadásait. A gazdálkodás során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások fedezetének 
biztosítására, a szolgáltatások szinten tartására, illetve fejlesztésére, valamint a gazdálkodás 
költségeinek fedezetére fordíthatja, abból tartalékokat képez.  Az egyéni számla és a 
szolgáltatási tartalékok, valamint a hozzájuk kapcsolódó biztonsági tartalékok kizárólag a 
pénztártagok követeléseinek kielégítésére használhatók fel, a pénztár, illetve a pénztártagok 
más kötelezettsége fejében nem foglalhatók le és nem zárolhatók, A működési és likviditási 
tartalék összege jelentős, 2009. év végén 17,9 Mrd forint, de a tartalékokon belüli részaránya 
átlagosan 0,7% volt. Az azonosítatlan befizetések piaci értéke év végére csökkent, 
tartalékokon belüli aránya 3,8%-ra módosult. 

A fedezeti tartalék az egyéni számlákból – a tagok felhalmozási időszakban fennálló 
követelésének összege – és a szolgáltatási tartalékokból áll. A pénztár az egyéni számlát a 
tagok részére a felhalmozási időszakban vezeti, és a szolgáltatásokat szolgáltatási 
tartalékokból finanszírozza.  

STABILITÁS 
2009. év (ezer Ft) 

Klasszikus 
portfolió 

Kiegyensúlyozott 
portfolió 

Növekedési 
portfolió 

Szolgáltatási 
tartalék 

Fedezeti portfolió 
összesen 

2009.Q1 24 578 217 360 014 717 1 277 869 814 21 806 1 662 484 554 
2009.Q2 29 513 529 403 368 782 1 467 941 815 10 357 1 900 834 483 
2009.Q3 39 450 174 479 790 224 1 776 735 533 11 248 2 295 987 179 
2009.Q4 40 741 925 468 865 682 1 875 095 050 40 148 2 384 742 805 
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A felhalmozási időszakban lévő tagok egyéni számláján lévő megtakarítás - a 
nyugdíjkorhatárig hátralévő idő, illetve a jogszabály adta kereteken belül a tag döntése alapján 
- a választható portfóliók valamelyikébe kerül elhelyezésre. A választható portfóliók értéke a 
portfóliót választó tagok száma, az egyéni számlákon jóváírt tagdíjak, és a befektetéseken 
elért teljesítmény függvénye. A fedezeti tartalékból a Klasszikus portfólió 1,70%-al, a 
kiegyensúlyozott portfólió 19,7%-al, a Növekedési portfólió 78,6%-al részesedett a múlt év 
végén. 

3.5.2 Eszközösszetétel 

A Klasszikus portfólió eszközösszetételét a jogszabályi előírásokon túl a leendő 
járadékszolgáltatás is befolyásolja. Amennyiben a járadékszolgáltatás pontos feltételei 
ismertek lennének, a portfóliót a leendő kifizetések függvényében lehetne optimalizálni, 
egyszerű biztosításmatematikai elvek alapján.  

Az összesített portfólión belül a legnagyobb részesedéssel a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok részesedtek 90,85%-al év végén. A portfólión belüli részarány éven belül szinte 
semmit nem változott.  

A készpénzállomány év végére a portfólión belül 5,15%-ra emelkedett, miközben a 
befektetési jegyek és jelzáloglevél részaránya csökkent. 

Klasszikus Portfólió  2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Portfolió összesen (ezer Ft) 24 578 217 29 513 529 39 450 174 40 741 925 
Portfolió összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
1. Bankszámlák és készpénz összesen (1.1+1.2+1.3) 4,29% 3,83% 3,21% 5,15% 
1.1. Házipénztár (forint és valuta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.2. Pénzforgalmi számla és befektetési számla 3,42% 1,65% 2,66% 4,59% 
1.3. Lekötött betét 0,87% 2,18% 0,54% 0,56% 
2. Ép. összesen (2.1+2.2+2.3+2.4) 96,45% 94,66% 94,37% 93,92% 
2.1. Kötvények 90,99% 90,91% 89,50% 90,85% 
2.1.1 Magyar állampapír 90,30% 90,27% 88,48% 89,12% 
2.1.2 Külföldi állampapír 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 
2.1.3 Magyar vállalati kötvény 0,49% 0,31% 0,43% 0,90% 
2.1.4 Külföldi vállalati kötvény 0,15% 0,12% 0,35% 0,35% 
2.1.5 Magyar hitelintézeti kötvény 0,04% 0,20% 0,23% 0,41% 
2.1.6 Külföldi hitelintézeti kötvény 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 
2.2 Részvények 0,52% 0,58% 0,93% 0,43% 
2.2.1 Magyar részvény 0,17% 0,14% 0,45% 0,15% 
2.2.2 Külföldi részvény 0,36% 0,44% 0,49% 0,28% 
2.3 Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési ép. 1,93% 0,98% 1,63% 0,71% 
2.3.1 Magyar befektetési alap 1,48% 0,54% 0,79% 0,46% 
2.3.2 Magyar ingatlan befektetési alap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2.3.3 Külföldi befektetési alap 0,45% 0,44% 0,84% 0,26% 
2.3.4 Külföldi ingatlan befektetési alap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2.3.5 Egyéb kollektív befektetési ép. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2.4 Jelzáloglevél 3,00% 2,20% 2,30% 1,92% 
2.4.1 Magyar jelzáloglevél 2,82% 2,03% 2,30% 1,92% 
2.4.2 Külföldi jelzáloglevél 0,19% 0,17% 0,00% 0,00% 
3. Határidős ügyletek -0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 
4. Opciós ügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5. Repóügyletek 0,27% 1,61% 0,68% 1,64% 
6. SWAP ügyletek 0,09% 0,00% 0,01% 0,00% 
7. Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
8. Ép-kölcsönzési ügyl. származó köv. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
9. Kockázatitőkealap-jegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
10. Egyéb, tőzsdén szabályozott piacon jegyzett ép. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
11. Követelés értékpapír ügyletekből 3,93% 1,96% 2,86% 3,81% 
12. Kötelezettségek ép. ügyletekből -5,01% -2,06% -1,13% -4,52% 

A klasszikus portfólió esetében a kockázatelutasítás mértékét jelzi, hogy a részvény és 
részvénytípusú eszközökre vonatkozó maximum 10% limitet a pénztárak a kedvező tőkepiaci 
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környezetben sem használták ki. Az adatszolgáltatók közül 7 pénztár egész évben nem tartott 
nagyobb kockázattal bíró eszközöket a portfóliójában. Az átlagos 2009. évi részvényállomány 
legmagasabb egyedi értéke alig haladta meg a 6%-ot. 

Klasszikus Portfólió - Részvényarány 2009.
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A Kiegyensúlyozott portfólió eszközösszetételében szintén a hitelviszonyt megtestesítő 
pénzügyi eszközök súlya a legnagyobb. Mindenekelőtt az „olcsó pénznek” betudható, 
kedvező globális környezetnek, illetve az MNB kamatcsökkentési sorozatának eredményeként 
a hazai állampapírok látványos árfolyam emelkedést produkáltak az elmúlt évben. A 
Kiegyensúlyozott portfólió eszközösszetételében a magyar állampapírok aránya év végén 
elérte a 71%-ot. Ezzel egyidejűleg nagymértékben csökkent a készpénzállomány. A 
befektetési jegyek és jelzáloglevelek portfólión belüli aránya kis mértékben 1,1%, illetve 
1,5%-al5 csökkent az elmúlt évben. A befektetési jegy állomány a magyar állampapírokat 
követően a legjelentősebb súlyú eszközosztály a portfólióban, részaránya 2009. év végén 19% 
volt. A pénztárak a kockázatos eszközökre vonatkozó jogszabályi limitek kihasználását 
közvetett részvénypiaci befektetések, befektetési alapok vásárlásával, portfólióba történő 
elhelyezésével valósítják meg. 

Kiegyensúlyozott Portfólió  2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Portfolió összesen (ezer Ft) 360 014 717 403 368 782 479 790 224 468 865 682 
Portfolió összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
1. Bankszámlák és készpénz összesen (1.1+1.2+1.3) 2,99% 3,25% 1,79% 1,35% 
1.1. Házipénztár (forint és valuta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.2. Pénzforgalmi számla és befektetési számla 2,55% 2,74% 1,53% 1,08% 
1.3. Lekötött betét 0,44% 0,51% 0,26% 0,28% 
2. Ép. összesen (2.1+2.2+2.3+2.4) 99,44% 96,05% 98,02% 102,16% 
2.1. Kötvények 67,64% 68,90% 70,06% 73,47% 
2.1.1 Magyar állampapír 63,64% 65,08% 66,70% 70,98% 
2.1.2 Külföldi állampapír 0,17% 0,76% 0,88% 0,21% 
2.1.3 Magyar vállalati kötvény 1,12% 0,73% 0,65% 0,32% 
2.1.4 Külföldi vállalati kötvény 1,02% 0,87% 0,77% 0,66% 
2.1.5 Magyar hitelintézeti kötvény 0,77% 0,60% 0,51% 0,96% 
2.1.6 Külföldi hitelintézeti kötvény 0,92% 0,87% 0,55% 0,33% 
2.2 Részvények 6,86% 5,93% 4,84% 6,35% 
2.2.1 Magyar részvény 2,58% 2,04% 2,11% 3,44% 
2.2.2 Külföldi részvény 4,29% 3,88% 2,73% 2,91% 

                                                 
5 Az állományokban bekövetkezett változás a 2009. március 31. és december 31. időpontok közötti változásokat jelenti. Ennek oka, hogy a 
kötelező átállás időpontját követően az első szektorszintű adat csak az első negyedév végével vált ismertté. 
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2.3 Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési ép. 20,15% 17,28% 19,64% 19,08% 
2.3.1 Magyar befektetési alap 13,05% 11,45% 12,69% 11,58% 
2.3.2 Magyar ingatlan befektetési alap 0,63% 0,56% 0,54% 0,74% 
2.3.3 Külföldi befektetési alap 5,99% 5,11% 6,27% 6,60% 
2.3.4 Külföldi ingatlan befektetési alap 0,41% 0,12% 0,10% 0,10% 
2.3.5 Egyéb kollektív befektetési ép. 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 
2.4 Jelzáloglevél 4,79% 3,94% 3,48% 3,26% 
2.4.1 Magyar jelzáloglevél 4,75% 3,91% 3,47% 3,25% 
2.4.2 Külföldi jelzáloglevél 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 
3. Határidős ügyletek -0,24% 0,04% 0,00% -0,02% 
4. Opciós ügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5. Repóügyletek 0,44% 1,42% 0,00% 0,31% 
6. SWAP ügyletek 0,02% 0,00% -0,01% 0,00% 
7. Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
8. Ép-kölcsönzési ügyl. származó köv. 0,00% 0,00% 0,60% 0,03% 
9. Kockázatitőkealap-jegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
10. Egyéb, tőzsdén szabályozott piacon jegyzett ép. 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 
11. Követelés értékpapír ügyletekből 4,04% 1,37% 2,84% 9,80% 
12. Kötelezettségek ép. ügyletekből -6,69% -2,14% -3,25% -13,64% 

A Kiegyensúlyozott portfólió közvetlen részvénykitettsége továbbra is alacsony, 2009. év 
végén mindössze 6,4%. 

Kiegyensúlyozott Portfólió - Részvényarány 2009.
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A részvénybefektetések belső arányaiban a múlt évben jelentős változás következett be, a 
magyar részvények aránya hosszú idő elteltével haladja meg a külföldi részvények portfólión 
belüli részesedését. A részvény és részvény típusú befektetések 2009 évi átlaga pénztáranként 
jelentős eltéréseket mutat. A múlt évben a pénztárak majd mindegyike megfelelt a 
jogszabályban rögzített minimális 10%-os limitre vonatkozó előírásnak. 

A Növekedési portfólióban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – állampapírok, vállalati, 
hitelintézeti kötvények – súlya átlagosan 45% volt 2009. évben, míg a közvetlen részvény 
befektetések, továbbá a jelzáloglevelek portfólión belüli részaránya kis mértékben csökkent. 
Évek óta tartó folyamat, hogy a befektetési jegy, kollektív befektetési értékpapírok állománya 
nő, és a eszközállomány második legnagyobb elemét alkotják, részesedésük év végén 37,2% 
volt. Az összesített portfólióban ingatlan továbbra sem került elhelyezésre, míg az egyéb 
alternatív befektetési formák, mint a kockázati tőkejegy mértéke kimutathatatlan. A 
származtatott eszközök, repó ügyletek súlya (negyedév végi állományok) az adatok alapján 
elhanyagolható. Az értékpapír ügyletekből származó követelések, kötelezettségek állománya 
év végére – a tranzakciók elszámolásából adódóan – megközelítette a portfólió 5%-át. 
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Növekedési Portfólió  2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Portfolió összesen (ezer Ft) 1 277 869 814 1 467 941 815 1 776 735 533 1 875 095 050 
Portfolió összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
1. Bankszámlák és készpénz összesen (1.1+1.2+1.3) 1,70% 3,05% 0,99% 1,35% 
1.1. Házipénztár (forint és valuta) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.2. Pénzforgalmi számla és befektetési számla 1,49% 2,36% 0,82% 1,21% 
1.3. Lekötött betét 0,21% 0,69% 0,16% 0,14% 
2. Ép. összesen (2.1+2.2+2.3+2.4) 102,16% 95,68% 98,12% 99,76% 
2.1. Kötvények 45,90% 43,91% 42,73% 44,28% 
2.1.1 Magyar állampapír 40,65% 38,73% 38,68% 40,54% 
2.1.2 Külföldi állampapír 0,20% 1,11% 0,59% 0,33% 
2.1.3 Magyar vállalati kötvény 0,87% 0,60% 0,42% 0,22% 
2.1.4 Külföldi vállalati kötvény 1,38% 1,13% 0,92% 0,91% 
2.1.5 Magyar hitelintézeti kötvény 0,69% 0,51% 0,42% 0,68% 
2.1.6 Külföldi hitelintézeti kötvény 2,11% 1,83% 1,70% 1,61% 
2.2 Részvények 17,05% 15,50% 15,80% 15,10% 
2.2.1 Magyar részvény 6,26% 5,51% 6,39% 7,31% 
2.2.2 Külföldi részvény 10,79% 9,99% 9,41% 7,79% 
2.3 Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési ép. 34,34% 32,20% 35,99% 37,18% 
2.3.1 Magyar befektetési alap 20,66% 20,54% 22,80% 23,29% 
2.3.2 Magyar ingatlan befektetési alap 0,94% 0,99% 0,94% 1,26% 
2.3.3 Külföldi befektetési alap 11,95% 10,25% 11,78% 12,14% 
2.3.4 Külföldi ingatlan befektetési alap 0,70% 0,36% 0,41% 0,39% 
2.3.5 Egyéb kollektív befektetési ép. 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 
2.4 Jelzáloglevél 4,87% 4,07% 3,59% 3,20% 
2.4.1 Magyar jelzáloglevél 4,85% 4,05% 3,58% 3,19% 
2.4.2 Külföldi jelzáloglevél 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 
3. Határidős ügyletek -0,52% 0,08% 0,01% -0,02% 
4. Opciós ügyletek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5. Repóügyletek 0,44% 1,03% 0,00% 0,07% 
6. SWAP ügyletek 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 
7. Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
8. Ép-kölcsönzési ügyl. származó köv. 0,00% 0,15% 0,51% 0,04% 
9. Kockázatitőkealap-jegy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
10. Egyéb, tőzsdén szabályozott piacon jegyzett ép. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
11. Követelés értékpapír ügyletekből 3,41% 2,14% 1,85% 3,54% 
12. Kötelezettségek ép. ügyletekből -7,21% -2,14% -1,48% -4,74% 

Az állományokban bekövetkezett abszolút változások a legnagyobb mértékben a hitelviszonyt 
megtestesítő pénzügyi eszközöket érintették. Ezek állománya 243,8 Mrd forinttal növekedett. 
A magyar állampapírok portfólión belüli részaránya tipikus példája, hogy a 
magánnyugdíjpénztárak magyar állampapír kitettségének csökkenésével kapcsolatos 
„riogatás” mennyire alaptalan. Ugyan a portfólión belüli részaránya ezeknek az eszközöknek, 
40,5% nem változott, de abszolút értéken a magyar állampapír állomány 240,7 Mrd forinttal 
emelkedett. Az állományváltozás tükrözi az állampapírpiacon az adott időszakra jellemző 
nagy mértékű árfolyam korrekciót is, és a változás mértéke alátámasztja, hogy a pénztárak az 
állampapírpiacon folyamatosan vevőként voltak jelen. 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány növekedésével egyidejűleg 65,4 Mrd 
forinttal növekedett a részvény, és a kötvényeknél is nagyobb mértékben, 258,3 Mrd forinttal 
a befektetési jegy állomány. 

A leglátványosabb a befektetési jegy állományban végbement változás. A negyedik negyedév 
kivételével – a fentiekben a részvények azonos időszaki állományváltozásával azonos okból – 
az állomány jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy a pénztárak részvénykitettségüket nem 
közvetlen részvény befektetésekkel, hanem közvetett módon befektetési alapok vételével 
valósították meg. A portfólió-kezelők leghatásosabb indoka a méret- és költséghatékonyság, 
azaz már kisebb befektetéssel jól diverzifikált portfóliót vásárolnak a pénztárak, alacsony 
egyszeri költség – forgalmazási díj – mellett. A másik érv, hogy nincs megfelelő hazai 
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elemzői kapacitás az egyedi részvénykiválasztáshoz, befektetési alapok vételével ez is 
kiküszöbölhető.  

A magyar magánnyugdíjpénztári portfóliók mérete – a legkisebb pénztár is 3 Mrd forintot 
meghaladó vagyonnal rendelkezik – a mérethatékonysági megfontolásokat (egy részvényből 
csak kis mennyiségeket tud egy pénztár vásárolni, és elaprózott, néhány darabból álló 
részvényportfóliót építeni) jelenleg már nem lehet komolyan venni. A hazai eszközökkel, így 
a részvényekkel kapcsolatban felmerült elemzői támogatás sem megfelelő érv, mivel egy 
profi portfólió-kezelőnek legalább a hazai piac vonatkozásában ezekkel a kompetenciákkal 
rendelkeznie kell. A költséghatékonyság tekintetében az összehasonlítás szintén értelmetlen. 
Az egyszeri tranzakciós költség valóban kisebb, vagy egyáltalán nem is kell azt vétel esetén 
fizetni, de azzal tisztában kell lenni, hogy a befektetési alapok díjstruktúrájában sokszor a 
tolerálható mértéket meghaladó folyamatosan felmerülő költségekkel kell számolni, amelyek 
a befektetési jegy napi eszközértékében jelennek meg.  

Befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír állomány 
STABILITÁS magánnyugdíjpénztárak   (ezer Ft) 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Klasszikus Portfólió 475 168 287 773 644 296 291 122 
Kiegyensúlyozott Portfólió 72 525 901 69 708 301 94 223 558 89 447 404 
Növekedési Portfólió 438 805 213 472 609 586 639 480 340 697 095 823 
Összesen 511 806 282 542 605 660 734 348 194 786 834 349 

Év végére a hazai befektetési alapok portfólión belüli részaránya minden portfólió típus 
esetében jelentősen meghaladta a külföldi befektetési alapokét. A hazai részvény alapok 
mellett nagy számban helyeztek el a portfóliókban kötvény, garantált és abszolút hozam 
elérését célzó befektetési alapok által forgalomba hozott befektetési jegyeket is. Jellemző – de 
szerencsére nem általános – hogy a portfólió-kezelő a saját maga által kezelt befektetési 
alapokat helyezi el a pénztári portfólióban. A már említett előnyök és hátrányok mellett 
megjegyzést érdemel, hogy az egyedi alapkiválasztás ugyan illeszkedhet egy pénztár 
befektetési politikájához, de arra már megfelelő minősítési rendszer hiányában nincs garancia, 
hogy az adott alap a kategóriáján belül megfelelő teljesítményt nyújt. További probléma lehet, 
hogy turbulens piaci környezetben, amivel 2009. első negyedév végéig számolni kellett, a 
forgalmazási – visszaváltási – feltételek miatt a piaci trendekhez képest csak jelentős 
időveszteséggel lehetséges a portfóliók átalakítása. 

Az előírt minimális részvénykitettséget is nehéz elérni, kizárólag hazai részvények 
elhelyezésével a portfóliókban. A befektetési alapokon keresztül, a külföldi tőkepiacokra 
történő befektetés az összes felsorolt előnnyel jár. Egyrészt a részvényalapok valamely 
indexet követnek le, így a pénztári portfóliók földrajzi, deviza, értékpapír diverzifikációja nő.  

A részvény állomány 65,4 Mrd forintos változása a múlt év második negyedévétől a 
tőkepiacokon lezajló árfolyam korrekciónak tudható be. A Növekedési portfólió részvény 
állományának piaci értéke ezzel 283,2 Mrd forintra emelkedett, amelyből a hazai részvények 
137,1 Mrd forinttal részesedtek.   
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Növekedési Portfólió - Átlagos Részvényarány 2009.
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A Növekedési portfólió átlagos részvény aránya – az átlag tartalmazza a közvetlen 
részvénybefektetések mellett a befektetési jegy és kollektív értékpapír állományt, az 
ingatlanalapok kivételével – jelentős eltéréseket mutat. A pénztárak jelentős számban éltek a 
jogszabály kockázatos eszközök feltöltési kötelezettségének elhalasztására vonatkozó 
lehetőséggel, és nagyobb részvénytranzakciók csak a harmadik és a negyedik negyedévben 
történtek. 

A közvetlen részvény befektetések aránya a magánnyugdíjpénztári portfólióban, az 
előzőekben említett okokból továbbra is rendkívül alacsony. Év végén a 313,2 Mrd forint 
állományból a hazai részvények 153,3 Mrd forinttal részesedtek. A fedezeti portfólió esetében 
ez 6,4%-os arányt jelent, ami nem mondható kifejezetten magasnak. 

Részvény állomány 
STABILITÁS (ezer Ft) 2009.Q1. 2009.Q2. 2009.Q3. 2009.Q4. 
Klasszikus portfólió 127 915 170 966 367 873 174 005 
Kiegyensúlyozott portfólió 24 713 713 23 910 022 23 224 939 29 783 705 
Növekedési portfólió 217 864 136 227 584 747 280 713 593 283 223 392 
Összesen 242 705 764 251 665 735 304 306 405 313 181 102 
Fedezeti portfólió 1 662 484 554 1 900 834 483 2 295 987 179 2 384 742 805 
Teljes magánnyugdíjpénztári portfólió 1 776 943 669 2 050 580 973 2 395 772 203 2 498 084 425 
Részvény/Fedezeti portfólió 14,60% 13,24% 13,25% 13,13% 
Részvény/Teljes portfólió 13,66% 12,27% 12,70% 12,54% 

Egy optimálisan diverzifikált részvény portfólió esetében a portfólióban elhelyezett 
részvények számosságára több számítás is született. A legkisebb elemszámú portfólió, 
amelytől az diverzifikáltnak számít, és az egyedi értékpapír kockázatokat már kezeli, a 
legoptimistább számítások szerint minimum 20 részvényt tartalmaz. A hazai szabályozás 
gyakorlatilag e logika mentén született, és az általános befektetési szabályok szerint egy 
részvény portfólión belüli súlya nem haladhatja meg az 5%-ot. A legnagyobb részvényalapok 
ennél lényegesen nagyobb számban, akár több száz, tartalmaznak részvényeket, ahol az 
egyedi papírok súlya az 1%-ot sem éri el.  

Ha elfogadjuk a diverzifikáció legkisebb elfogadható mértékére vonatkozó feltevéseket, 
könnyű belátni, hogy a hazai tőzsdei kínálat mellett a kockázatkezelés e minimális elvárásait 
kifejezetten nehéz lenne teljesíteni. A hazai kínálati oldalon, a Budapesti Értéktőzsde 
értékpapír listáján 21 „A”kategóriás részvény szerepel, ami ha az értékpapír kiválasztás során 
olyan jellemzőket is figyelembe veszünk, mint a likviditás kérdése, úgy a hazai parkett 5-6 
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szereplősre szűkíthető. Talán ezen gyakorlati megfontolások késztették a jogszabályalkotót, 
hogy a „likvid” részvények esetében eltérő általános szabályt állított, amely szerint a likvid 
papírok esetében azok portfólión belüli súlya 10% lehet. Még ilyen feltételek mellett is nehéz 
az elemi diverzifikációs, kockázatkezelési módszereknek csak hazai eszközök alkalmazásával 
megfelelni, főképpen ha földrajzi régiók, és stratégiák szerint is diverzifikált portfóliót 
kívánnak a pénztárak kialakítani. Az elmúlt év végére vonatkozó adatok szerint a 
magánnyugdíjpénztári részvényportfólióban legnagyobb súllyal szereplő hazai részvények, a 
megfelelő likviditással rendelkező EGIS, MOL, MTelekom, OTP és Richter voltak. Ezek 
egyikének aránya sem érte el a Fedezeti portfólió 2%-át. 

2009.Q4 
(ezer Ft) 

Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Összesen 

 db Piaci érték db Piaci érték db Piaci érték db Piaci érték 

 ANY                  93 82 231 186 204 832 1 409 255 1 248 600 1 640 534 1 453 514 
 DANUBIUS             24 85 2 021 7 154 20 537 72 701 22 582 79 940 
 ECONET                1 891 221 1 891 221 
 EGIS                 27 508 26 755 503 262 234 531 4 442 564 261 313 4 946 334 
 FHB                  233 303 86 669 112 756 618 325 816 151 705 227 929 210 
 FOTEX                329 125 91 513 34 775 1 439 186 557 646 1 531 028 592 546 
 GSPARK               2 854 2 312 113 003 91 532 525 531 425 679 641 388 519 523 
 LINAMAR                92 449 160 862 663 709 1 154 853 756 158 1 315 715 
 MOL                  1 480 25 160 252 150 4 286 550 2 273 909 38 932 703 2 527 539 43 244 413 
 TELEKOM             6 615 4 842 3 349 498 2 451 833 28 997 307 21 467 662 32 353 420 23 924 337 
 OTP                  3 779 20 617 820 331 4 475 725 5 814 484 31 987 700 6 638 594 36 484 042 
 PANNERGY               103 458 82 766 823 749 668 999 927 207 751 765 
 RABA                   68 629 47 148 543 444 373 347 612 073 420 495 
 RFV                    12 258 58 851 242 449 1 163 997 254 707 1 222 848 
 RICHTER              171 7 335 79 005 3 389 315 732 744 31 710 777 811 920 35 107 427 
 SYNERGON               17 699 13 540 265 499 203 106 283 198 216 646 
 TVK                  43 146 6 805 23 137 200 215 686 851 207 063 710 134 
 ZWACK                  1 350 22 673 13 670 229 587 15 020 252 260 
 BIF                     156 246 114 841 1 047 147 769 653 1 203 393 884 494 
 ELMU                   315 9 088 1 035 29 860 1 350 38 948 
 EMASZ                  1 340 29 078 5 297 125 361 6 637 154 439 
 FREESOFT               5 860 11 978 23 570 48 177 29 430 60 155 
  61 515  16 131 696  137 116 195  153 309 406 

 Az egyes tőzsdei cégek oldaláról vizsgálva a közepes és kis kapitalizációjú cégekben a 
magánnyugdíjpénztárak összesített befolyásának mértéke kiemelkedően magas. 

2009.Q4 Kapitalizáció Részesedés Befolyás mértéke 
 ANY                   13 108 059 900 1 453 514 000 11,09% 
 DANUBIUS              29 330 446 980 79 940 000 0,27% 
 EGIS                  146 449 299 150 4 946 334 000 3,38% 
 FHB                   85 866 013 010 929 210 000 1,08% 
 FOTEX                 26 874 987 000 592 546 000 2,20% 
 GSPARK                8 611 655 940 519 523 000 6,03% 
 LINAMAR               14 929 200 000 1 315 715 000 8,81% 
 MOL                   1 776 814 228 000 43 244 413 000 2,43% 
 MTELEKOM              763 287 541 476 23 924 337 000 3,13% 
 OTP                   1 527 680 054 560 36 484 042 000 2,39% 
 PANNERGY              16 843 724 000 751 765 000 4,46% 
 RABA                  9 256 257 402 420 495 000 4,54% 
 RFV                   11 522 400 000 1 222 848 000 10,61% 
 RICHTER               799 548 149 400 35 107 427 000 4,39% 
 SYNERGON              7 118 120 745 216 646 000 3,04% 
 TVK                   82 588 866 200 710 134 000 0,86% 
 ZWACK                 33 590 000 000 252 260 000 0,75% 
 BIF                   18 986 667 000 884 494 000 4,66% 
 ELMU                  175 247 622 850 38 948 000 0,02% 
 EMASZ                 66 194 135 700 154 439 000 0,23% 
 FREESOFT              3 842 720 000 60 155 000 1,57% 

3.5.2. Eszközösszetétel – devizapozíciók 

A portfóliók devizakitettsége, a külföldi befektetések aránya 2009. év végére csökkent. A 
hazai, forintban denominált eszközök aránya továbbra is jelentős, a teljes 
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magánnyugdíjpénztári portfólióban 2009. év során a forint eszközök részesedése nem 
csökkent 70% alá. Az új devizamegfeleltetési szabályok hatására a forintban denominált 
eszközök aránya 78%-ra emelkedett. A külföldi tranzakciók, befektetések elszámolása 
jellemzően euróban és amerikai dollárban történt, de jelentős, 4%-ot elérő az egyéb 
devizákban kibocsátott portfóliókban elhelyezett eszközök súlya is.  

STABILITÁS 2009.Q1 2009.Q2 2009.Q3 2009.Q4 
HUF 71,54% 73,29% 73,28% 77,73% 
EUR 13,47% 12,26% 11,84% 10,98% 
GBP 0,36% 0,21% 0,23% 0,20% 
USD 9,04% 9,27% 10,01% 9,83% 
CHF 0,19% 0,07% 0,05% 0,03% 
JPY 0,21% 0,21% 0,03% 0,00% 
Egyéb 5,19% 4,69% 3,98% 3,92% 
Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Az összesített magánnyugdíjpénztári portfolió földrajzi diverzifikációja érdemben nem 
változott, a legnagyobb súllyal továbbra is az európai eszközök bírnak. A hazai pénzügyi 
eszközök (forintban és devizában denominált) részesedésének mértéke 77%-ról 82,6%-ra 
emelkedett 2009. év végére.  

Befektetések földrajzi régiók szerint 
STABILITÁS 2009.Q1 2009.Q2 2009.Q3 2009.Q4 
EU zone 92,47% 92,89% 91,95% 91,79% 
Europe (exclusive EU) 0,18% 0,06% 0,03% 0,01% 
USA-Canada 4,59% 5,14% 6,09% 6,99% 
Asia-Pacific 0,20% 0,19% 0,00% 0,01% 
Other 2,55% 1,72% 1,92% 1,67% 

A külföldi devizában denominált eszközök portfóliókon belüli arányára vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint a klasszikus portfólió 5%, kiegyensúlyozott portfólió 20%, 
a növekedési portfólió 35%-ot meg nem haladó részét lehet ilyen eszközökbe elhelyezni. 

Klasszikus portfóliók külföldi pénzügyi eszközeinek aránya 2009.Q3-Q4.

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Q3 Q4
 

A Klasszikus portfóliókban a pénztárak túlnyomó része forinttól eltérő devizában denominált 
eszközöket nem tartalmazott. Azok a pénztárak, amelyek éltek a külföldi diverzifikáció 
lehetőségével a jogszabály hatályba lépése előtt sem rendelkeztek a jogszabályi limitet 
meghaladó mértékben külföldi eszközökkel. 
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Kiegyensúlyozott portfóliók külföldi pénzügyi eszközeinek aránya 2009.Q3-Q4.
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A Kiegyensúlyozott portfóliókra vonatkozó jogszabályi limitet meghaladóan a jogszabály 
kihirdetésekor csak egy magánnyugdíjpénztár rendelkezett devizaeszközökkel. A 
kiegyensúlyozott portfóliók devizakitettsége egy esetben sem éri el a jogszabályi korlát 
mértékét. A befektetésekre vonatkozó devizakorlátozások bevezetését követően a 
devizaeszközök aránya a legtöbb pénztár esetében emelkedett.  

Növekedési portfóliók külföldi pénzügyi eszközeinek aránya 2009.Q3-Q4.
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A Növekedési portfólió devizakitettségére vonatkozó szigorúbb (35%) korlátozásoknak a 
pénztárak mindegyike megfelelt év végén. Az egyedi pénztárak szintjén a korlátozás csak két 
pénztárat érintett, és azok közül is csak egy rendelkezett 45 % feletti mértékben külföldi 
értékpapírokkal, de ebben az esetben sem éltek a 2010. szeptember 30. napjáig érvényes 
kedvezőbb limit kihasználásával. 

3.6. Hozam 

A nyugdíjcélú megtakarítások végösszege a befizetések összegének, az ezeken elért 
hozamteljesítménynek, és a felhalmozási időszak hosszának a függvénye. Megfelelően hosszú 
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megtakarítási időszakot feltételezve a megtakarítások végösszegére a befektetéseken elért 
hozamoknak van a legnagyobb hatása. Mivel a megtakarításaink jövőbeni értéke elsősorban a 
befektetéseken elért hozam függvénye, ezért a hozamokban elért 1%-os növekedés jelentősen 
eltérítheti a nyugdíj várományunk összegét. A megtakarítási időtávnak is fontos szerepe van, 
mivel egy 40-45 év felhalmozási időszakot feltételezve, a megtakarításaink várható értékére, 
végösszegére az első évtized teljesítményeinek – a megtakarításaink abszolút értékének 
alacsony színvonala miatt – kis hatása lesz, az elért hozamnak csak 10-15%-a esik az első 10 
évre. 
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A fenti feltételezést, legalábbis az első 10 év vonatkozásában a fenti adatok is alátámasztják. 
A magánnyugdíjpénztári vagyon olyan mértékben növekedett az elmúlt években, hogy 
napjainkra elérte azt a méretet, amely mellett abszolút értelemben is kiemelkedő hozamokat 
lehet elérni. A másik fontos változás, hogy az életciklus alapú befektetések bevezetésével a 
kockázati kitettség növelésével az elérhető hozam nagysága is változott. A pénzügyi piacokon 
a kockázat mérhető és szimmetrikus fogalom, ami azt jelenti, hogy a nagyobb kockázat, a 
nagyobb veszteség és nagyobb nyereség lehetőségét jelenti. Ez a szimmetrikus jelleg, pedig 
abból adódik, hogy e pénzügyi piacokon a kockázat nem más, mint a várható hozamok 
szórása. 

Az elkövetkező években a vagyonváltozásban már nem a pénztári (tagdíj)bevétel lesz a 
meghatározó, hanem a befektetési teljesítmény. Ez azt eredményezi, hogy kedvező piaci 
környezetben a magánnyugdíjpénztári vagyon exponenciális növekedése várható. Egyrészt a 
méret, másrészt a kockázatvállalás mértékében bekövetkezett változás hatásai fedezhetők fel a 
2008. és 2009. évi bevételek és befektetési teljesítmények összehasonlításában.  

3.6.1. 2009. évi teljesítmény 

A 2009. évi magánnyugdíjpénztári teljesítményekre a végletek voltak jellemzőek. A 
gazdasági világválság – jelen pillanatban úgy tűnik – 2009. első negyedévben érte el a 
mélypontját. A stabilizációs, gazdaságélénkítő intézkedések – többek között a FED 
kvantitatív lazító intézkedései – a második negyedévtől látványosan éreztették hatásukat. 
Visszatért a tőkepiacokra a likviditás, erősödött a befektetői bizalom.  
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A 2009. év fiskális és monetáris intézkedései egyenlőre növekedési pályán tartják a 
gazdaságot, a reálgazdaság alkalmazkodása (az azonnali költségcsökkentési programok 
kivételével) viszonylag lassú folyamat. A bizalom és a növekedési kilátások fenntartása 
érdekében egyenlőre tovább tart a jegybanki pénznyomtatás, és a toxikus eszközökre, 
állampapírokra vonatkozó vásárlási programok, az adórendszeren (egyszeri adóvisszatérítés, 
roncsprémium) keresztüli lakossági ösztönzők. A „kvázi” ingyen pénz túlnyomó része a 
tőkepiacokra áramlott, és az árfolyamok „visszapattanását” okozta. A piacokon maradó 
többlet likviditás az eszközárakat a múlt évben magasan tartotta, alacsony volatilitás mellett. 
A háztartások alkalmazkodása a fejlett országokban, és meglepő módon Magyarországon is 
rendkívül gyors volt, a háztartások nettó megtakarítókká váltak. 

A globális piacokon és a hazai tőkepiacon 2009. március és november hónapok között az 
optimista hangulat töretlen volt, az indexek látványos emelkedést produkáltak. Ahogy 2008. 
évben az összes pénzügyi eszköz szinkronizált leértékelődését láttuk, úgy az elmúlt évben az 
árfolyamok erősödése is szinte minden eszközosztályt érintett. A kiváló nemzetközi 
befektetői hangulatnak köszönhetően a hazai állampapír piac is stabilizálódott, majd a hazai 
monetáris lazítás eredményeként jelentős árfolyam emelkedés zajlott le. 

A kiváló 2009. évi teljesítményeknek köszönhetően a STABILITÁS Pénztárszövetséghez 
csatlakozó magánnyugdíjpénztárak vagyonának piaci értéke 39,6 százalékos növekedés 
mellett 1783,5 Mrd forintról 2498,1 Mrd forintra emelkedett. Ebből 2009. év végén a 
magánnyugdíjpénztári fedezeti tartalék összesített értéke 2384,7 Mrd forint, amely 1,71%-a a 
Klasszikus, 19,67%-a a Kiegyensúlyozott, és 78,62%-a a Növekedési portfólió között oszlott 
meg. A magánnyugdíjpénztári választható portfóliós rendszerben a Klasszikus portfólió 
12,11%, a Kiegyensúlyozott portfólió 17,75%, a Növekedési portfólió 25,95% vagyonnal 
súlyozott átlaghozamot ért el a múlt évben.  

Klasszikus portfólió  vagyonnal súlyozott nettó hozamai 
Időperiódus Súlyozott átlag Hozam Időszak vége 

Maximum Minimum Vagyon piaci értéken (e Ft) Portfóliók száma 
2009.Q1 -6,92% 1,80% -11,18% 24 578 217 16 
2009.Q2 9,70% 15,10% 2,26% 29 513 529 16 
2009.Q3 8,28% 11,89% 3,10% 39 450 174 16 
2009.Q4 1,40% 2,48% 0,15% 40 741 925 16 
2009. 12,11% 18,00% 8,84% 40 741 925 16 

 
Kiegyensúlyozott portfólió vagyonnal  súlyozott nettó hozamai  

Időperiódus Súlyozott átlag Hozam Időszak vége 
Maximum Minimum Vagyon piaci értéken (e Ft) Portfóliók száma 

2009.Q1 -7,11% -1,66% -9,74% 360 014 717 16 
2009.Q2 11,27% 14,88% 3,24% 403 368 782 16 
2009.Q3 11,68% 14,75% 6,14% 479 790 224 16 
2009.Q4 2,01% 3,45% 1,16% 468 865 682 16 
2009. 17,75% 22,69% 5,08% 468 865 682 16 

 
Növekedési portfólió vagyonnal súlyozott nettó hozamai  

Időperiódus Súlyozott átlag Hozam Időszak vége 
Maximum Minimum Vagyon piaci értéken (e Ft) Portfóliók száma 

2009.Q1 -4,00% 0,05% -9,04% 1 277 869 814 16 
2009.Q2 11,28% 21,18% -0,07% 1 467 941 815 16 
2009.Q3 14,17% 19,36% 5,91% 1 776 735 533 16 
2009.Q4 3,26% 4,14% 1,83% 1 875 095 050 16 
2009. 25,95% 34,18% 9,15% 1 875 095 050 16 

 

A választható portfóliós rendszer – a 2008-2009. évi adatok tükrében – adekvát választ adott 
az eltérő életkorokban feltételezhető befektetési preferenciákra, kellően hosszú megtakarítási 
időtávot feltételezve, kockázatosabb eszközök tartása mellett nagyobb hozamkilátásokkal 
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rendelkező portfólió kialakítására van lehetőség, a rendszer előnyei a 2009. évi hozamokban – 
a hátrányokat részben 2008. évben megtapasztalhattuk – már érződnek. 

Bár a kockázati profilban az új befektetési szabályok miatt jelentős változás következett be, a 
továbbra is magas hazai állampapír állomány miatt, azok árfolyamhatása elsődleges a 
teljesítmények alakulásában. A magánnyugdíjpénztári választható portfóliók negyedéves 
átlaghozamait, illetve a hazai állampapír és részvénypiac teljesítményét bemutató grafikonok 
jól mutatják – az állampapír piaci problémák enyhülésével a pénztári hozamok is jelentősen 
javultak – a fenti összefüggést. 

Magánnyugdíjpénztári portfóliók negyedéves nettó hozamai VS. MAXC 

 
Magánnyugdíjpénztári portfóliók negyedéves nettó hozamai VS. BUX 

 
       
A leggyakrabban használt benchmark indexek teljesítményei 2009. évben 

Indexek Index értéke Hozam 
 2008.12.31. 2009.12.31. 2009. 

MAXC 347,8543 396,9653 14,12% 
BUX 12 241,69 21 227,01 73,40% 
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A nyugdíjpénztáraknak mindenekelőtt a pénztártagok érdekében kell eljárnia, ez előzőekre 
tekintettel kívánatos lenne a nemzetközi tőketranszfer, diverzifikáció további szélesítése, 
mivel azzal lehetővé válna, hogy a pénztártagok ne legyenek kiszolgáltatva egyoldalúan a 
hazai gazdaság teljesítményének, részesülhessenek a jobban prosperáló gazdaságok, pénz- és 
tőkepiacok hozamából. 

Az egyedi magánnyugdíjpénztári teljesítmények szórása számottevően növekedett az előző 
évekhez képest, amely a portfoliók eszközállományának jelentős eltéréseire vezethető vissza. 
A jogszabályváltozások a pénztárakat a befektetési politikájuk módosítására ösztönözték, és a 
választható portfóliós rendszer eredeti kockázatvállalásra vonatkozó limitjeinek történő 
késleltetett megfelelést eredményezett. Az eredeti szabályok szerint is jelentős eltérések 
lehetnek az elvileg uniformizált azonos választható portfóliók között. A 2008. év megmutatta, 
hogy a kockázatos eszközök néhány százalékkal eltérő súlyozása a hozamokban már igen 
jelentős eltérést eredményez. Az elszámoló egységes nyilvántartás, és az erre vonatkozó 
tájékoztatási szabályok a tagok tájékoztatásának hasznos és eredményes eszköze, de a napi 
árfolyamok változásából nem minden esetben lehet pontos következtetéseket levonni az 
eszközösszetételre. 

Klasszikus portfóliók hozamai 

 
A Klasszikus portfóliók esetében a hozamok jelentős szórást mutatnak, ami első látásra 
meglepőnek tűnhet, hiszen a kockázatvállalásra vonatkozó felső limit csak 10%. A magasabb 
kockázatvállalás jobb teljesítményhez vezetett. A részvény és részvény típusú eszközöket a 
portfólióban el nem helyező pénztárak teljesítményei között is rendkívül nagy, több 
százalékpontos eltérések vannak. Több pénztár a legalacsonyabb kockázatú, rövid futamidejű 
eszközökkel töltötte fel a portfólióját, ami alacsony hozamingadozást, de a vállalt kockázattal 
arányos alacsony, pénzpiaci hozamot eredményezett. 

A fentiekből az következik, hogy a viszonylag alacsony kockázatvállalás mellett is nagy 
eltérések lehetnek a teljesítményekben, ami a nyugdíjhoz legközelebb állók megtakarításaiban 
5 év alatt is komoly differenciákhoz vezet, vagy egy jelenlegihez hasonló válság a 
megtakarításaik értékében jelentős veszteségeket okozhat. Ennek okán a STABILITÁS 
Pénztárszövetség már tett javaslatot a választható portfóliók számának növelésére, a 
vállalható kockázat mértékének nagyobb differenciálására, egy abszolút az értékmegőrzésre 
fókuszáló portfólió bevezetésére, amely még nem figyelembe vételre a jogalkotás során. 
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Kiegyensúlyozott portfóliók hozamai 

Az átlagos részvényarányra vonatkozó számítások a közvetlen és közvetett részvény 
befektetési formák adatait is tartalmazza. Az elért hozamok és a hozzájuk kapcsoló 
kockázatok nem minden esetben tükrözik annak szimmetrikus jellemzőit. A Kiegyensúlyozott 
és Növekedési portfóliók hozamadataiból, a kockázatvállalás mértékéből az a következtetés 
vonható le, hogy a közvetlen befektetési formák – befektetési alapok, kollektív befektetési 
értékpapírok – nem minden esetben részvény típusú befektetések, és alátámasztja azt a 
feltételezész, hogy az alacsonyabb kockázattal bíró eszközosztályok esetében is közvetett 
befektetési formákat választanak a portfólió-kezelők, ami a portfólió, vagy pénztárváltások 
kapcsán a transzparencia kívánatos mértkének csökkenését eredményezi.  

Növekedési  portfóliók hozamai 

 
A 2009. évi egyedi magánnyugdíjpénztári teljesítményeket a múlt évben a következő 
befektetési döntések támogatták:  



 48 

• A befektetési szabályok diktálta magasabb kockázatvállalás a Növekedési és 
Kiegyensúlyozott portfóliók esetében,  

• a részvény felülsúlyozás mellett a megfelelő részvénypiaci időzítés, 
• aktívan kezelt  állampapír portfólió,  
• az év elejére jellemző magas kamatkörnyezet kiaknázása, 
• nemzetközi diverzifikácó. 

Az átlag alatti rossz egyedi teljesítmények az alábbi döntéseknek köszönhetőek: 
• a hazai fizetőeszköz további gyengülésére játszani év elején, 
• túlzott óvatosság, részvény alulsúlyozás, rossz időzítéssel részvény eladások, 
• állampapírok esetében a portfólió hátralévő átlagos futamidejének csökkentése, rövid 

lejáratú papírok felülsúlyozása. 

3.6.2. Hosszú távú teljesítmények 

A magánnyugdíjpénztárak feladata, hogy a kockázatok vállalásával, optimalizálásával 
biztosítani tudják a befektetési időtávnak megfelelő hosszú távú eredményességet. A 
magyarországi befektetési szabályok liberálisak voltak, amelyek kellő keretet, rugalmasságot 
biztosítottak a hosszú távú eredményesség eléréséhez.  

A magánnyugdíjpénztárak átlagos hosszú távú teljesítményei a választható portfóliós rendszer 
bevezetésének eltérő időpontja miatt hosszú ideig nem lesznek konzisztensen 
összehasonlíthatóak. 

A választható portfóliós rendszert 2009. január 1. napjával bevezető pénztárak adataiból számított átlaghozamok  

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Infláció dec/dec 10,08% 6,82% 4,80% 5,70% 5,50% 3,30% 6,50% 7,40% 3,50% 5,60% 
Klasszikus 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -16,09% 12,11% 
Kiegyensúlyozott 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -16,09% 17,75% 
Növekedési 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -16,09% 25,95% 

A választható portfóliós rendszert 2008. évben  bevezető pénztárak adataiból számított átlaghozamok  

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Infláció dec/dec 10,08% 6,82% 4,80% 5,70% 5,50% 3,30% 6,50% 7,40% 3,50% 5,60% 
Klasszikus 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -6,28% 12,11% 
Kiegyensúlyozott 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -14,57% 17,75% 
Növekedési 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -26,39% 25,95% 

A hosszú távú átlaghozamok tekintetében a nyugdíjhoz közel álló korosztályok 
(Kiegyensúlyozott, Klasszikus portfóliók) számára az életciklus alapú befektetési rendszer 
előnyei egyértelműen megmutatkoznak a 10 éves átlaghozamokban. A választható portfóliós 
rendszer megfelelő módon kezelte a nyugdíjhoz közel álló korosztályok preferenciáit 
megtakarításaik értékmegőrzésére.  

10 éves átlag hozam 2000-2009. 

Portfólió VPR bevezetés 2009. évtől VPR bevezetés 2008. évtől 
Klasszikus 5,92% 7,10% 
Kiegyensúlyozott 6,45% 6,64% 
Növekedési 7,17% 5,77% 

A Növekedési portfóliót választó, vagy életkor alapján oda besorolt pénztártagoknak a 
teljesítmények megítélése során arra kell fókuszálnia, hogy a rövid időperiódusokra 
vonatkozó hozamok, a megtakarítások értékében bekövetkezett változások csak pillanatképek. 
Magasabb kockázatvállalással magasabb profit érhető el hosszú távon, a piac így honorálja az 
ezzel járó „izgalmat”, rövid távú értékváltozásokat, vagy a 2008. évihez hasonló válság 
okozta sokkokat. Jól szemlélteti ezt, hogy szektorszinten a magánnyugdíjpénztárak 
korrigálták a 2008. évi veszteségeiket.  
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Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az egyes pénztárak mindegyike, és minden 
választható portfólióban pozitív hozamot tud felmutatni ebben az elmúlt két évre vonatkozó 
összehasonlításban. A 10 éves átlaghozamok alakulása azonban alátámasztja az előbbi 
feltételezést, mivel a hosszú távú átlagok alakulásában a magasabb kockázatvállalás 
arányosan jelentősen magasabb pozitív változást eredményezett a Növekedési portfólió 10 
éves átlaghozamában. 

Portfólió 10 éves átlag hozam (1999-2008.) 10 éves átlag hozam (2000-2009.) 
Klasszikus 7,62% 7,10% 
Kiegyensúlyozott 6,63% 6,64% 
Növekedési 5,05% 5,77% 

A táblázatban az 1999-2008. közötti időszakra vonatkozó adatok az összehasonlíthatóság miatt csak a 2008. évben már választható portfóliós 
rendszert működtető magánnyugdíjpénztárak adatai alapján számított értékek. A pénztárak nem egy időpontben indultak el a választható 
portfóliós rendszerrel, ezért egy jó ideig nem megoldott az adatok összehasonlíthatósága. 

A 10 éves átlagos hozamok alapján megállapítható, hogy a magánnyugdíjpénztári 
megtakarítások a nyugdíjhoz már közel álló pénztártagok megtakarításainak reálértékét 
megőrizték. A magasabb kockázatokat felvállalható portfóliók esetében a hosszú távú 
teljesítmények kedvező változása előrevetíti, hogy a 2008. évi nagy veszteségek az 
elkövetkező években a 10 éves átlagokban is „kisimulnak”. 

A teljesítmények megítélésekor a hosszú időtávra jellemző hozamadatokat érdemes 
figyelembe venni. Ezekben a hozamingadozások „eltűnnek” (például a 2008. évi sokk), és 
alapvetően a portfólió-kezelő teljesítményének megítélését teszik lehetővé, mégis alapvető a 
megtakarítási időszak hosszúságához igazodó hozamadatok ismerete. A pénztártagoknak a 
hosszú távú átlagokra kell figyelemmel lenniük, és döntéseik – pénztár, vagy portfólió váltás 
– meghozatalakor nem csak az ingadozó éves hozamteljesítményre (még kevésbé az 
elszámoló egységek napi árfolyamaira) kell alapozniuk. 

Habár a választható portfóliós rendszer bevezetése rendkívül sok kritikát kapott – többek 
között a bevezetés időpontját illetően – érdemes feltenni a „Mi lett volna ha..? kérdést. 

Milyen teljesítményeket tudnának a magánnyugdíjpénztárak felmutatni, ha az életciklus alapú 
befektetési rendszer már működött volna az elmúlt 10 évben. Ez a múltbeli tőkepiaci 
teljesítmények ismeretében – sok egyszerűsítő feltétel mellett – közelítőleg számítható. 

Az elmúlt évtizedet jellemző eszközösszetétele – a magyar eszközök portfólión belüli 
részaránya – alapján elegendő ha a számításokban a magyar tőkepiac teljesítményeit – az 
egyszerűség kedvéért nem élünk a nemzetközi diverzifikáció lehetőségével – és a 
magánnyugdíjpénztári választható portfóliók eredeti, kockázatvállalásra vonatkozó előírásait 
vesszük alapul. A számításban az egyes portfóliókban a kockázatos eszközök, részvények 
aránya 10%-os lépésközzel növekszik.  

A leggyakrabban használt benchmark indexek teljesítményei 

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
BUX -11,00% -9,15% 9,36% 20,28% 57,17% 40,98% 19,53% 5,60% -53,34% 73,40% 
MAXC 11,55% 11,71% 10,11% 1,17% 13,44% 8,75% 6,73% 6,42% 3,30% 14,12% 

Kizárólag a hazai tőkepiac teljesítményeit szemlélve, azok már rövid távon is visszaigazolnak 
néhány feltételezést. Egyrészt a részvénypiac 10 éves teljesítménye – még Magyarországon is 
– meghaladja az állampapírok teljesítményét, és most ne foglalkozzunk a különbség 
mértékével, hogy az mennyire áll arányban a vállalt kockázattal. Bár e tekintetben a múltban 
az állampapírpiac okozott meglepetéseket, elegendő a 2003-ban, 2008. év őszén, és a múlt év 
márciusában történtekre gondolni. Ezek ismeretében nehéz lenne azt feltételezni, hogy a hazai 
állampapírpiac kockázatai olyan távol esnének a hazai részvénypiac kockázatától.  

A következő szemléletes tanulság a diverzifikáció hasznosságára, a különböző 
eszközosztályok közötti kockázatmegosztás elengedhetetlenségére irányítja a figyelmet. 
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Azokban az években amikor a tőzsde rossz teljesítményt nyújtott, az állampapírok ahhoz 
mérten jelentős hozamokat produkáltak.   

10 éves átlag 2000-2009. 
Tény 

Infláció 5,90% 
MAXC 8,65% 
BUX 9,18% 
Klasszikus  7,10% 
Kiegyensúlyozott  6,64% 
Növekedési  5,77% 

Feltételezések alapján számított értékek 
Klasszikus (10/90)) 9,21% 
Kiegyensúlyozott (20/80) 9,67% 
Kiegyensúlyozott (30/70) 10,03% 
Kiegyensúlyozott (40/60) 10,28% 
Növekedési (50/50) 10,42% 
Növekedési (60/40) 10,45% 
Növekedési (70/30) 10,35% 

A számadatokból az a következtetés vonható le, hogy a választható portfóliós rendszer 
bevezetésének nem volt más alternatívája. A legrelevánsabb kockázat, amellyel egy 
pénztártag szembekerül, a megtakarításainak elégtelenségével, leendő nyugdíjának érétkével 
kapcsolatos. Az életkorhoz, nyugdíjjogosultságig hátralévő időhöz igazodó befektetési 
rendszer képes kezelni ezt a kockázatot. 

Az elmúlt években több tanulmányban is feldolgozták, hogy a magánnyugdíjpénztáraknak 
milyen mértékű reálhozamot kell elérnie, hogy a vegyes rendszer tagjainak a 
társadalombiztosítási rendszerből kieső nyugdíját az pótolni tudja. A számítások 
végeredménye nagy szórást mutat, a konszenzus 2,5-3,5% között volt. Azt hozzá kell tenni, 
hogy az elmúlt évben a társadalombiztosítási rendszer „kiigazítása” (nyugdíjkorhatár emelése, 
indexálás megváltoztatása, stb.) olyan negatív hatással jár a TB rendszerből származó nyugdíj 
várható összegére, hogy a fenti számításokat ez alapján jelentősen módosítani (lefelé) 
szükséges. Ez alapján a magánnyugdíjpénztári teljesítmények már sokkal vonzóbbnak fognak 
tűnni. 

A választható portfóliós rendszert 2008. évben  bevezető pénztárak adataiból számított átlaghozamok  

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Infláció dec/dec 10,08% 6,82% 4,80% 5,70% 5,50% 3,30% 6,50% 7,40% 3,50% 5,60% 
Klasszikus 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -6,28% 12,11% 
Kiegyensúlyozott 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -14,57% 17,75% 
Növekedési 6,66% 6,62% 6,70% 3,51% 16,83% 12,51% 8,21% 5,80% -26,39% 25,95% 
BUX -11,00% -9,15% 9,36% 20,28% 57,17% 40,98% 19,53% 5,60% -53,34% 73,40% 
MAXC 11,55% 11,71% 10,11% 1,17% 13,44% 8,75% 6,73% 6,42% 3,30% 14,12% 

A múltbeli teljesítmények leginkább arra mutatnak rá, hogy a magánnyugdíjpénztáraktól, és a 
portfólió-kezelőktől nem a rövid távú teljesítményeket kell számon kérni, hanem a befektetési 
politikák következetes végrehajtását. A hosszú távú teljesítmények ugyanis azt jelzik, hogy 
nem az elmúlt két év, igaz szélsőséges, teljesítményeivel van baj – az ugyanis hosszú 
befektetési időtáv esetén természetes – hanem az azt megelőző években elért hozamokkal, 
amelyek hazai viszonylatban is jelentősen elmaradtak a lehetőségektől. 

A befektetési politikák, befektetési összetétel rövid távú piaci trendekhez történő utólagos 
módosítása jelentős veszteségeket okoz, csakúgy mint a portfólió-kezelési stratégiák közötti 
„bolyongás”. Hosszabb távon mindegy, hogy aktív, vagy passzív stratégiát választunk, mivel 
a piaci átlagot nem lehet felülteljesíteni, az egyensúly irányába ható tényezők ugyanis előbb 
vagy utóbb működésbe lépnek. 


