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Úton az egységes pénztári szféra felé 
 

A Stabilitás Pénztárszövetség felvállalja a pénztárszolgáltatók érdekképviseletét is 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség az egy pénztári szövetség elképzelés célkitőzéseinek 
megfelelıen elsıként augusztus 25-én három, majd szeptember 15-tıl további két 
pénztárszolgáltatóval bıvítette tagjainak körét. A Szövetség új tagjai: az AEGON Magyarország 
Pénztárszolgáltató Zrt., az AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt., az Elsı Hazai 
Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt., az Optisoft tulajdonában lévı Controll-Soft Zrt., valamint az 
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség júniustól módosította alapszabályát, így már az önkéntes 
egészség- és nyugdíjpénztár, illetve magánnyugdíjpénztár részére kiszervezett tevékenységet 
végzı szolgáltatók is kérhetik felvételüket. Nagy Csaba, a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke 
elmondta, „A pénztártagok minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében nagyon 
fontosnak tartom, hogy a pénztárak mellett szolgáltatóikat is bevonjuk a szabályozási környezet 
kapcsán felmerülı véleményezı és javaslattevı tevékenységünkbe. A pénztári szolgáltatók 
felvétele része annak a bıvülési folyamatnak, amellyel megvalósulhat a teljes pénztári szféra 
egységes érdekképviselete.” 
 
A pénztárszolgáltatók kiszervezett tevékenység keretében hatékony, szakszerő szolgáltatást 
nyújtanak a nyugdíj- és egészségpénztáraknak. Szerepük mind a jogszabályi környezet 
elıkészítésében, mind a minıségi pénztári szolgáltatás megteremtésében igen jelentıs. Annak 
ellenére, hogy szakmai érdekeik jellemzıen megegyeznek a pénztárakéval, ez idáig önállóan 
képviseltették magukat a pénzügyi szférában. 
 
A bıvüléssel a Stabilitás tagjai között tudhatja a pénztári szolgáltatási piac öt elismert és 
jelentıs piaci részesedéssel bíró résztvevıit; 2008 augusztusától az AON Tanácsadó és 
Pénztárszolgáltató Zrt. az Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt.,,az Optisoft 
tulajdonában lévı Controll-Soft Zrt., majd szeptember közepétıl az AEGON Magyarország 
Pénztárszolgáltató Zrt. valamint az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. lettek Stabilitás tagok. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség hosszú távú célkitőzésének megvalósítása - miszerint a jövıben 
egyedüliként szeretné ellátni a teljes pénztári szféra érdekképviseletét – folytatódik.  Dr. Juhász 
Istvánné, a Stabilitás Pénztárszövetség fıtitkára folyamatosan egyeztet a leendı 
tagpénztárakkal és szolgáltatókkal. Tekintettel azonban arra, hogy a pénztárak közgyőlése ez 
év végén dönt legközelebb a csatlakozásról, újabb bıvülés csak az év végén várható. A 
pénztárszolgáltatók felvétele viszont évközben is folyamatosan történik. 
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Háttéranyag 
 
Stabilitás Pénztárszövetség 
 
Öt piacvezetı magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás 
Nyugdíjpénztári Szövetséget. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsıdleges feladatának 
tekinti, hogy összefogja az idıskori anyagi biztonság erısítésére hivatott hazai jogintézmények 
kialakításával és mőködésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. 
Egyúttal feladatának tekinti még, hogy a szervezési, üzemviteli módszerek kidolgozásában 
elımozdítsa a pénztárpiac fejlıdését, képviselje a Szövetség és tagjainak érdekeit a vonatkozó 
jogi és egyéb szabályozás kialakítása során. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten 
is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelı 
Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik legjelentısebb 
tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 
szabályozása terén. 
 
A Stabilitás Pénztárszövetség, felvállalva azt, hogy fórumot teremtsen a pénztári szférát érintı 
aktuális kérdésekrıl idén november 10-11-én, Farkas István a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 
elnökének fıvédnökségével megrendezi a hagyományos, éves pénztárkonferenciát. 
 
Tagpénztárak: 
 
Egészségpénztárak 

• Allianz Hungária Egészségpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár 
• AXA Önkéntes Egészségpénztár 
• Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 
• K&H Medicina Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 

 
Nyugdíjpénztárak 

• Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár 
• HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 
• MKB Nyugdíjpénztár 
• OTP Magánnyugdíjpénztár 
• OTP Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztár 
• Premium Magánnyugdíjpénztár 
• Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztár 

 
Pénztárszolgáltatók 

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

Az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. mögött a világ egyik vezetı biztosítási 
csoportja, a holland székhelyő AEGON áll, mely nyugdíjpénztári szolgáltatásaival a világ szinte 
minden területén jelen van.  
 
Az AEGON Nyugdíjalap-kezelı és Szolgáltató Kft-t 1995 szeptemberében az ÁB-AEGON 
Általános Biztosító Rt. leányvállalataként hozták létre. A cég mind a jogi-, mind a 
magánszemélyek igényeinek magas színvonalú kielégítését tőzte ki célul.  
 
Az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. látja el az AEGON Magyarország 
Nyugdíjpénztár teljes körő adminisztrációját és nyilvántartás-vezetését. Ennek keretében több 
pénztár beolvadásának technikai lebonyolítását is elvégezte. 
 
Az AEGON hátterő Nyugdíjpénztárak Közép- és Kelet-Európában ma már több mint 1,3 millió 
tag nyugdíjáról gondoskodnak, ebbıl az AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár két ágazatában együttesen közel 820 ezer tag vagyonát kezeli. 

Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 

Az Aon Corporation a világ egyik vezetı humán erıforrás tanácsadó, kockázatkezelési 
tanácsadó, illetve biztosításközvetítı cége, amely ügyfeleit 120 ország, 50 irodájában dolgozó 
36.000 alkalmazottja szolgálja ki.  
 
Az Aon Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. több mint 10 éve foglalkozik nyugdíjpénztárak 
nyilvántartásával, ügyvitelével, az évek során ügyfélkörét és tevékenységét folyamatosan 
bıvítette. A hagyományos adminisztrációs, nyilvántartási feladatok mellett, ügyviteli, jogi, 
aktuáriusi, befektetési jellegő, illetve tanácsadási szolgáltatást is nyújt.  
 
A társaság jelenleg 11 pénztár, többek között a Budapest Magánnyugdíjpénztár, és a Budapest 
Önkéntes Nyugdíjpénztár nyilvántartását látja el, emellett több pénztárnak nyújt tanácsadási 
szolgáltatást. Ügyfelei között a nyugdíjpénztárakon túl az egészségpénztárak egyaránt 
megtalálhatóak.  

Controll-Soft Zrt. 

Az Optisoft Nyrt 10 éves pénztárszolgáltatói tevékenységét 2008 év elején kiszervezte a 100 %-
ban saját tulajdonú Controll-Soft Zrt-be. A Controll-Soft Zrt. elsısorban egészségpénztári és 
önsegélyezı-pénztári szolgáltatói tevékenységet végez. Legfıbb partnere a Tempo 
Egészségpénztár. 

Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt. 

Az Elsı Hazai Pénztárszervezı és Mőködtetı Zrt. 1995. júniusi megalakulása óta tevékeny 
szereplıje a hazai nyugdíjpénztári piacnak. A Társaság a nyugdíjpénztári szolgáltatási piac 
egyik elismert és jelentıs piaci részesedéssel bíró résztvevıje.  
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A Társaság jelenleg hét nyugdíjpénztár gazdálkodási nyilvántartását vezeti, melynek keretében 
feladata a pénztárak gazdálkodásának könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, 
jelentések készítése, valamint aktuáriusi tanácsadás. Két nyugdíjpénztár részére további 
szoftveres szolgáltatatást nyújt. 
 
Az Elsı Hazai Pénztárszervezı Zrt. tulajdonosa az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár. 

OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 

Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az OTP Pénztárak (OTP Magánnyugdíjpénztár, OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztár, OTP Egészségpénztár) könyvelési és nyilvántartási feladatait látja el. Az általa 
kezelt pénztárak összes taglétszámát és vagyonát tekintve a cég jelenleg a legjelentısebb 
pénztári szolgáltató szervezet a piacon.  
 
 
További információ 
 
Kovács Katalin 
ügyfélkapcsolati igazgató 
Café PR 
Tel: (1) 450 5063 
E-mail: kovacsk@cafepr.hu 
 


