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Szabályozott nyugdíjpénztári tagszervezés  
Év végéig elkészül a Stabilitás Pénztárszövetség Magatartási kódexe 

A Stabilitás Pénztárszövetség megkezdte tagjai számára egy Magatartási kódex kidolgozását, amely 

többek között a nyugdíjpénztári be- illetve átléptetések körüli esetleges anomáliák 

visszaszorítására is választ jelenthet.  

A Stabilitás Pénztárszövetség már megkezdte egy Magatartási kódex kidolgozását, amely várhatóan 

november végére készül el. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a tegnapi napon 

kiadott vezetői körlevélben foglaltakat a levél áttanulmányozását követően a szövetség szintén 

figyelembe veszi majd a kódex megfogalmazása során – közölte Juhász Istvánné, a Stabilitás 

Pénztárszövetség főtitkára. A Magatartási kódexben a szövetség lefekteti a pénztárak számára az 

üzletszerzési, valamint az ügyfeleikkel szemben elvárt magatartási szabályokat, és felhívja a 

pénztárak figyelmét a PSZÁF vezetői körlevelében megfogalmazott ajánlásokra a jövőbeni 

marketingakciók vonatkozásában.  

A tagok tudatos pénztárválasztása alapvetően pozitív és értékes eleme a pénztári rendszernek. Az 

átlépés lehetősége azonban a tagok pénztárak közötti gyors fluktuációjában érdekelt közvetítői 

rendszer kialakulását is elindította, amely a pénztártagokat esetenként a tudatos fogyasztói 

döntésekkel ellenkező irányba befolyásolja.  

A pénztárak tevékenységét önkorlátozó módon szabályozó Magatartási kódex kidolgozása során a 

szövetség a tagszervező ügynökökkel szemben elvárt magatartási szabályokat is megfogalmaz. 

„Bízunk benne, hogy ezzel megelőzhető lesz az, hogy a tagszervező, a jutalék érdekében 

indokolatlanul bíztassa a tagot újabb pénztárba való átlépésre” – mondta Juhász Istvánné. 

A Stabilitás Pénztárszövetség kiemelt feladatának tekinti a tagi érdekek védelmét, a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatását a tisztességes piaci magatartás betartásával, és elítél minden olyan 

tagszervezési módszert, amely megtévesztésen alapul. A szövetség Alapszabályában is hangsúlyos 

célkitűzésként szerepel a fogyasztói érdekvédelem, amelynek megfelelően eddig is és a jövőben is 

mindent elkövet a pénztártagok teljeskörű tájékoztatása érdekében. Többek között a 2010. október 

14-15-én megrendezésre kerülő Nyugdíj, Egészségügy és Pénztárkonferencián is kiemelt témaként 

szerepel majd a fogyasztóvédelem és a tagszervezés – mondta zárásként a főtitkár. 
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A Stabilitás Pénztárszövetségről 

Öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséget, 

ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral bővült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén 

elsődleges feladatának tekinti, hogy összefogja az időskori anyagi biztonság erősítésére és az 

egészségmegőrzés területén a társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények 

kialakításával és működésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. Ma már a Szövetség 70 tagja 

kezeli a hazai magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 100 százalékát, vezeti az önkéntes nyugdíjpénztári 

tagok több mint 92 százalékának számláját, és tagjai között tudhatja az egészségpénztári tagok vagyonának 

közel 90 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az 

Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik 

legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 

szabályozása terén. 

 

A Stabilitás Pénztárszövetség hírei elérhetőek a Facebookon is! 

http://www.facebook.com/pages/Budapest/Stabilitas-Penztarszovetseg/113786485308560

