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Egyre erısödik az egészségpénztári érdekvédelem 

 
Az Egészségpénztárak Országos Szövetsége csatlakozik a Stabilitás Pénztárszövetséghez 

 
 
Az Egészségpénztárak Országos Szövetsége, az egészségpénztárak egyik fı 
képviseleti szövetsége a több éves kiváló együttmőködést követıen április 1-jével 
csatlakozik a Stabilitás Pénztárszövetséghez. Nagy Csaba, a Stabilitás 
Pénztárszövetség elnöke a bıvülés kapcsán hangsúlyozta, hogy a munkáltatói 
egészségpénztári befizetések adómentességének megırzése érdekében kiemelt 
szerepe lehet az egészségpénztárak egységes fellépésének. 
 
 
Az Egészségpénztárak Országos Szövetsége, az egészségpénztárak egyik fı képviseleti 
szövetsége a több éves kiváló együttmőködést követıen április 1-jével csatlakozik a 
Stabilitás Pénztárszövetséghez. A csatlakozással az érintett egészségpénztárak 
együttmőködése tovább mélyül, így egyre eredményesebben valósulhat meg az 
egészségpénztárak érdekvédelme. A Szövetség tagjai a bıvüléssel a hazai 
egészségpénztári tagok közel 90 %-ának nyújtanak pénztári szolgáltatást, és így az 
egészségpénztári vagyon több mint 91 %-át kezelik. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség és az Egészségpénztárak Országos Szövetsége 
együttmőködése több évre nyúlik vissza. A 2006 októberében aláírt együttmőködési 
megállapodással a két érdekvédelmi tömörülés a különbözı egészségpénztárak 
szolgáltatási gyakorlatának összehangolását tőzte ki céljául. Annak érdekében, hogy az 
egységesebb egészségpénztári szolgáltatással növekedhessen az öngondoskodás 
biztonsága és az egészségpénztári rendszer mőködésének hatékonysága, a két fél a tavalyi 
Pénztárkonferencián csatlakozási szándéknyilatkozatot írt alá. A nyilatkozatot követıen idén 
április 1-tıl az EPOSZ tagjaival, a Postás Egészségpénztárral, a Vitamin 
Egészségpénztárral, a Honvéd Egészségpénztárral, a Wellness Egészségpénztárral és a 
Vasutas Egészségpénztárral bıvül a Stabilitás Pénztárszövetség. 
 
A csatlakozás kapcsán Nagy Csaba, a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke megjegyezte: 
„Már ısszel, a szándéknyilatkozat aláírásakor is hangsúlyoztam az egészségpénztári szféra 
szorosabb együttmőködésének jelentıségét, és sajnos jelen helyzet talán még jobban 
igazolja akkori törekvésünket. Sok bizonytalanság jellemzi manapság az egészségpénztári 
szolgáltatások piacát és a helyzet egységes és határozott fellépést igényel. Az EPOSZ 
csatlakozásával a Stabilitás tagpénztárai képviselik immár az egészségpénztári tagok több 
mint 90 %-át. A Szövetség, tagjaival közösen a lehetı legtöbb fórumon fellép annak 
érdekében, hogy az egészségpénztári befizetés a munkáltató által adható adómentes 
juttatások között maradjon.” Bolvári László, az EPOSZ elnöke hozzátette: „Az 
egészségpénztári szolgáltatásoknak óriási szerepe van az öngondoskodás területén; a 
társadalombiztosítási ellátások kiegészítésével az egészségpénztári rendszer hozzájárul az 
egészségmegırzéshez és az egészségtudatos életmód kialakulásához. Biztos vagyok 
benne, hogy a jövıben egy Szövetségként még hatékonyabban képviselhetjük az 
egészségpénztárak és tagjaik érdekeit.” 
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Háttéranyag 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség 
 
Öt piacvezetı magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás 
Nyugdíjpénztári Szövetséget, ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral 
bıvült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsıdleges feladatának tekinti, hogy 
összefogja az idıskori anyagi biztonság erısítésére és az egészségmegırzés területén a 
társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények kialakításával 
és mőködésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét.  

Ma már a Szövetség tagpénztárai kezelik a hazai magánnyugdíjpénztári tagok 
megtakarításainak több mint 90 %-át, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 80 
%-nak számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok több mint 90 %-át. 
Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az 
Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelı Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az 
Európai Unió egyik legjelentısebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú 
megtakarítások fejlesztése és szabályozása terén. 

Tagpénztárak: 
Egészségpénztárak 

• Allianz Hungária Egészségpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár 
• AXA Önkéntes Egészségpénztár 
• Dimenzió Egészségpénztár 
• Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 
• Honvéd Egészségpénztár 
• K&H Medicina Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 
• Postás Egészségpénztár 
• Tempo Egészségpénztár 
• Vasutas Egészségpénztár 
• Vitamin Egészségpénztár 
• Wellness Egészségpénztár 

Nyugdíjpénztárak 

• Aegon Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• CHINOIN Önkéntes Nyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• ELMÜ Nyugdíjpénztár 
• Elsı Hazai Nyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
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• Mobilitás Nyugdíjpénztár 
• MKB Nyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 

Pénztárszolgáltatók 

• Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 
• Optisoft Nyrt. 
• Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt. 
• OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 

Egyesületek 

• Dimenzió Biztosító Egyesület 

További információ 

Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 880 3081 
E-mail: kovacs.katalin@cafepr.hu 
 


