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TAGPÉNZTÁRI ÚTMUTATÓJA 

a teljes költségmutató (TKMnyp) alkalmazásáról, a TKMnyp-ről szóló ügyféltájékoztatásról 
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I. BEVEZETŐ – TKMNYP SZABÁLYOZÁSÁNAK KIALAKULÁSA, STÁTUSZA 

A Magyar Nemzeti Bank 20/2019. (IX.20.) számú ajánlásának (Ajánlás) előkészületeiben az Önkéntes 
Pénztárak Országos Szövetsége (továbbiakban Öposz vagy Pénztárszövetség) támogatólag részt vett, 
hiszen a Pénztárszövetség messzemenőlegesen elkötelezett abban, hogy a hosszú távú, megtakarítási 
jellegű, nyugdíjcélú pénztári termék választását megelőzően az ügyfelek, pénztártagok hozzájussanak 
azokhoz az információkhoz, melyek lehetővé teszik a megalapozott fogyasztói döntés meghozatalát. 

Mindez egybevág a nyugdíjpénztárak iránti fogyasztói bizalom megerősítésének, illetőleg 
fenntartásának stratégiai kérdésével, ami egybeesik a nyugdíjpénztárak hosszú távú érdekeivel is. 

A Magyar Nemzeti Banknak a pénztári TKMNYP bevezetéséről szóló 20/2019. (IX.20.) számú, 2020. 
január 1-vel hatályba lépő ajánlása e célkitűzések megvalósításának egyik sarokköve. 

Az Ajánlás alkalmazását a Pénztárszövetség feltétlen iránymutatónak jelöli meg tagpénztárai 
számára. 

A Pénztárszövetség által létrehozott jelen TKMNYP Tagpénztári útmutató kiadásának célja, hogy 
elősegítse az Öpt tv.-ben és az Ajánlásban foglaltak egységes alkalmazását, a fenti célkitűzések 
elérése érdekében. TKMNYP Tagpénztári útmutató feladata, hogy az Ajánlásban foglalt módszertanok, 
értelmezési kérdések, választható eljárások területén a nyugdíjpénztári szektor egységes értelmezést 
mutasson, ezzel is biztosítva a teljes szektorra jellemző egységes eljárást, megteremtve a szektoron 
belüli (az egyes hazai önkéntes nyugdíjpénztárak) összehasonlítását, ill. a szektoron kívüli, többi 
hosszú távú, megtakarítási jellegű termékek költségeivel történő összevetést. 

TKMNYP Tagpénztári útmutatóban foglaltak nem lehetnek ellentétesek az Öpt tv-ben, ill. az Ajánlásban 
foglaltakkal, kizárólag azokat kiegészítő szabályokat tartalmaznak. 

A TKMNYP számítás az alábbi célokat szolgálja: 

- növekszik a nyugdíjpénztári termékek átláthatósága, 
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- az egységes mutató révén a szektoron belüli, azaz a különböző pénztárak által kínált 
termékek költségszintje könnyebben összehasonlíthatóvá válik, 

- az egységes mutató révén a szektoron kívüli, többi hosszú távú, megtakarítási jellegű 
termék költségszintje is könnyebben összehasonlíthatóvá válik, 

- az átláthatóság és az összehasonlíthatóság abban segít, hogy az ügyfél még inkább 
megalapozott, informált döntést hozzon a nyugdíjpénztári termék választásakor, 

- a Pénztárszövetség kiemelt célja továbbá az ügyfélközpontú piac további erősítése. 

 

II. SZAKMAI ÖNSZABÁLYOZÁS DEKLARÁLÁSA, CSATLAKOZÁS FORMÁJA 

A törvényi, illetve ajánlási szintű szabályozás mellett is fontos ugyanakkor, hogy TKMNYP Tagpénztári 
útmutatóval érintett tagpénztárak továbbra is fenntartsák az önszabályozás bizonyos, az Ajánlással 
nem konkuráló elemeit, melyek az alábbiak. 

- Egységes és összehasonlítható TKMNYP tájékoztatás az ügyfelek felé. 

- TKMNYP Munkabizottság, mint konzultatív testület működtetése. 

Jelen TKMNYP Tagpénztári útmutatót kiegészíti a TKMNYP Munkabizottság döntéseit tartalmazó 
Döntvénytár. 

A TKMNYP Tagpénztári útmutatóban foglaltakat önkéntesen alkalmazhatja Magyarország területén 
működő minden önkéntes kölcsönös kiegészítő nyugdíjpénztár Öposz tagságtól függetlenül. 

Amennyiben valamely pénztár a TKMNYP Tagpénztári útmutatóhoz deklaráltan csatlakozik, úgy a 
csatlakozást követően a TKMNYP Tagpénztári útmutatóban rögzítettek kötelező érvényűek a 
csatlakozó nyugdíjpénztár számára. A csatlakozási szándékot az Öposz elnökségéhez, vagy 
főtitkárának kell jelezni. A csatlakozás nyilatkozat formájában (TKMNYP Tagpénztári útmutató) 
történik, melyben a csatlakozó nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) hivatalosan deklarálja 
csatlakozási szándékát az Öposz TKMNYP Tagpénztári útmutatójához (A nyilatkozat szövegét a 2. sz. 
melléklet tartalmazza.) A cégszerűen aláírt csatlakozó nyilatkozatokat az Öposz nyilvántartásba veszi 
és azokat dokumentációs rendszerében megőrzi. Az önszabályozásban résztvevő nyugdíjpénztárak 
listáját az Öposz a honlapján is megjeleníti, és a listát folyamatosan karbantartja. 

Az Öposz a TKMNYP Tagpénztári útmutatóban foglalt szabályozás egységes és egyértelmű értelmezése 
és alkalmazása érdekében folyamatosan együttműködik a nyugdíjpénztári szektor felügyeletét ellátó 
Magyar Nemzeti Bankkal (MNB), ideértve azt is, hogy a TKMNYP Tagpénztári útmutatóval 
kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja a felügyeleti feladatokat ellátó hatóságot a változásokról. 

Azok a csatlakozó nyugdíjpénztárak, amelyek nem tagjai az Öposznak, tanácskozási joggal részt 
vehetnek az Öposz TKMNYP Munkabizottsági ülésein. 

A TKMNYP önszabályozásban való részvétel megszűnik az alábbi esetekben: 

- a nyugdíjpénztár tevékenységi engedélyének visszavonása esetén az MNB határozat dátumával 

- a csatlakozási szándék nyugdíjpénztár általi visszavonása esetén az Öposz tudomására jutásával. 

 

III. TKMNYP EGYSÉGES MEGJELENÍTÉSE AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA, 

A TKMNYP Tagpénztári útmutatóhoz csatlakozott, vagy az abban foglaltakat követő nyugdíjpénztárak 
kiemelten fontosnak tartják, hogy az ügyfelek, pénztártagok felé történő tájékoztatás a TKMNYP-ről 
egységes és így összehasonlítható legyen. Jelen TKMNYP Tagpénztári útmutató ezért tartalmazza az 
ügyfelek, pénztártagok felé kommunikálható tájékoztató standard szövegét, melynek használatát a 
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csatlakozó nyugdíjpénztárak vállalják. Ezt a dokumentumot, ill. az abban foglaltakat a csatlakozó 
pénztárak a TKMnyp ügyfél, ill. tagi kommunikációjuk során használják. 

Az egységesen alkalmazandó ügyféltájékoztatók standardizált szövegét az 1. sz. melléklet 
tartalmazza, melynek alapelemei a következő: 

▪ TKMNYP fogalmának, a TKMNYP használat céljának bemutatása. 

▪ Típuspéldához kötődő információk 

o Az Ajánlásban rögzített típuspélda bemutatása, mellyel a TKMNYP számítás történik. 

o Figyelemfelhívás arra, hogy a nyugdíjpénztár a TKMNYP jelölést alkalmazza. 

o Figyelemfelhívás arra, hogy a típuspélda feltevéseitől való eltérés a TKMNYP értékek 
akár jelentős változását is eredményezheti. 

▪ Költségek 

Ismertetésre kerülnek a figyelembe vett költségek. 

▪ TKMNYP értékek bemutatása 

A tagpénztárak, illetve TKMNYP Tagpénztári útmutatóhoz csatlakozott pénztárak aktuális TKMNYP 
értékeit az Öposz is megjeleníti honlapján. A nyugdíjpénztárak ezért kötelesek a TKMNYP értékekben 
történő változásokat az MNB felé történő adatközléssel egyidejűleg az Öposz felé is lejelenteni, a 
szövetség által rendszeresített adatlap segítségével. A változásokat a nyugdíjpénztár az ügyfél 
(leendő pénztártag) számára átadandó dokumentumokon is köteles átvezetni, amennyiben azok 
tartalmazzák a TKMNYP értékét. 

 

IV. TKMNYP MUNKABIZOTTSÁG 

A TKMNYP Tagpénztári útmutatóhoz csatlakozó nyugdíjpénztárak fontosnak tartják azt is, hogy a 
TKMNYP értékek a fogyasztó érdekében egységesek és összehasonlíthatóak legyenek. Ennek 
megfelelően működtetik TKMNYP Munkabizottságot annak érdekében, hogy az évek során 
felhalmozódott szakmai tapasztalatokkal segíteni tudják a rendszer folyamatos működtetését és 
szükség szerinti továbbfejlesztését. 

A TKMNYP Munkabizottság üzleti titok kezelésére nem jogosult, A TKMNYP Munkabizottság feladata, 
hogy segítse a közös jogértelmezést és konzultatív testületként működjön a tagpénztárak és a 
hatóságok felé egyaránt, különös tekintettel az alábbiakra. 

▪ Amennyiben kérdés merül fel az Ajánlás vagy jelen TKMNYP Tagpénztári útmutató konkrét 
alkalmazására vonatkozóan, minden nyugdíjpénztárnak lehetősége van előzetesen 
módszertani kérdéseket feltenni, amelyet a TKMNYP Munkabizottság köteles megválaszolni az 
ügyrendjében rögzített határidőn belül. A TKMNYP Munkabizottság állásfoglalásai nem 
lehetnek ellentétesek az Ajánlással. Ezek a döntések a jelen TKMNYP Tagpénztári útmutató 
mellékletét képező Döntvénytárban kerülnek rögzítésre. A Döntvénytárban kerülnek 
közzétételre mindazon közérdekű információk is, melyek segítik a tagpénztárakat, csatlakozó 
pénztárakat a TKMnyp napi alkalmazásában, eljárás kialakításában (Tájékoztatás) 

▪ Annak érdekében, hogy a TKMNYP Munkabizottság képes legyen megalapozott és érdemi 
álláspont kialakítására, folyamatosan monitoroznia kell a piacot. Ennek érdekében a TKMNYP 
Munkabizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a publikus nyugdíjpénztári TKMNYP 
értékeket és azok publikus változását. 

▪ Amennyiben a tapasztalatok ezt indokolják, a TKMNYP Munkabizottság javaslatot tehet a 
TKMNYP alkalmazás részletszabályainak további pontosítására, melyet az Öposz előzetes 
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Elnökségi jóváhagyást követően terjeszthet az MNB felé. Amennyiben az MNB ezt igényli, a 
TKMNYP Munkabizottság a hatóság felé is rendelkezésre áll konzultációra. 

A TKMNYP Bizottság, létszáma legalább 3 és legfeljebb 9 fő. A tagokat az Öposz elnöksége jelöli a 
tagpénztárak által javasolt szakértők közül. A TKMNYP Munkabizottság mandátuma az Öposz 
választott testületeinek mandátumához igazodik. TKMNYP Munkabizottság - amennyiben 
szükségesnek látja - egy külön dokumentumban rögzített ügyrend alapján végzi működését. A TKMNYP 
Munkabizottság Ügyrendjének kidolgozása a TKMNYP Munkabizottság hatáskörébe tartozik, az 
Ügyrendet az Öposz elnöksége hagyja jóvá. A TKMNYP Munkabizottság ügyrendje nem lehet ellentétes 
jogszabállyal, illetve a jelen Szabályzattal. 
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1. sz. melléklet 

Standard TKMNYP ügyféltájékoztató dokumentum 

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL (TKMNYP) 

 

Tisztelt Pénztártagunk! 

Annak érdekében, hogy Ön az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításával kapcsolatos költségekről 
átfogó képet kapjon, kiszámoltuk a pénztári Teljes költségmutatót (TKMNYP). 

A TKMNYP számítása a Magyar Nemzeti Bank 20/2019 számú ajánlása alapján, egységes módszerrel 
történik minden önkéntes nyugdíjpénztár esetében annak érdekében, hogy a TKMNYP értékek 
összehasonlíthatóak legyenek. 

Mi a TKMNYP? 

Az Ön tájékoztatását szolgáló mutatószám, amely egyetlen százalékos érték segítségével mutatja 
meg a jövőbeni befizetéseket terhelő, összes felmerült költséget.  

Például egy 20 éves időtartamra szóló 1,3%-os TKMNYP mutató azt jelenti, hogy a jelenlegi érvényes 
költséglevonásokkal (pl. a befizetésekből levont költségeket, a belépéskor és kilépéskor felszámított 
díjat, a vagyonkezeléssel összefüggő minden költséget) az adott pénztári portfólió a következő 20 
évben évente 1,3%-os átlagos hozamot kell, hogy elérjen ahhoz, hogy a levont költségeket 
„megtermelje”. Ha az adott portfólió hozama meghaladja az 1,3%-os értéket, az a többlet már az Ön 
nyeresége.  

A TKMNYP elsődleges célja az egyes hazai önkéntes nyugdíjpénztárak költségszintjének 
összehasonlítása, egyben támogatja a különböző nyugdíjcélú termékek költségeinek összevetését is. A 
számítás során alkalmazott feltételezések: 

- a pénztártag a belépéskor 35, 45, illetve 55 éves, így az ehhez az életkorhoz tartozó 
megtakarítási időszakok 30, 20, illetve 10 év; 

- a nyugdíjba vonuláskor igényelt szolgáltatás: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás; 

- havonta 25 000 Ft tagdíjbefizetés  

- a 20/2019 sz. MNB ajánlás 10. pontja szerinti kockázatmentes hozamgörbe. 

A TKMNYP számítása során a pénztár figyelembe veszi az összes, pénztár által felszámított költséget 
(befizetésből levont költségek, vagyonkezeléssel összefüggő közvetett és közvetlen költségek, és a 
szolgáltatás igénybevételekor felszámított díjak). 

TKMNYp értékek 

Portfólió év  év  év 

1. portfólió     

…    

…    

…    

…    
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FIGYELEM! 

Fontos tudnivaló, hogy a TKMNYP értékek egy típuspéldának megfelelő számítás eredményeit tükrözik. 
A számítás nem veszi figyelembe az egyedi, pénztártagtól függő jellemzőket, így például a havi 25 000 
Ft-tól elérő befizetéseket, a portfólióváltást, az adóvisszatérítés összegét, illetve a kifizetésekhez 
kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket sem. 

A TKMNYP számítása azt is feltételezi, hogy a tagsági jogviszony az adott tartam alatt mindvégig 
fennmarad, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik. Mindezért a TKMNYp érték 
csak megközelítő tájékoztatást nyújt, de nem azonos az Ön egyéni, nyugdíjpénztári megtakarítási 
számlájának konkrét költségeivel. A tagsági jogviszony alatt, az eltérő tagdíjbefizetés, a megtakarítás 
tartama, illetve szolgáltatási igény (pl. 10 év utáni hozamfelvétel) függvényében a tényleges költségek 
lényegesen eltérhetnek a közölt TKMNYP értékektől. 

A Magyar Nemzeti Bank honlapján közli az egyes pénztárak által közölt TKMNYP értékeket. 
(http://tkm.mnb.hu/) 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a TKMNYP fontos, de nem az egyetlen lényeges eleme az önkéntes 
nyugdíjpénztári megtakarításnak. A jövőbeni nyugdíjkifizetés nagyságára jelentős hatással van a 
pénztár, illetve az adott portfólió hosszú távú hozama. A hosszú távú megtakarítások (mint az önkéntes 
nyugdíjpénztári megtakarítás) rugalmasan alkalmazkodnak a változó élethelyzethez, az adott Pénztár 
által nyújtott kényelmi szolgáltatások, illetve az ügyfélkiszolgálás minősége is befolyásolja a 
pénztárválasztást. 

A TKMNYP csak a megtakarítás költségei szerinti összevetésre ad lehetőséget, ugyanakkor a befektetési 
kockázatokat és az elért hozamokat illetően nem ad információt. A befektetési kockázatokról a Pénztár 
Befektetési politikájából tájékozódhat, míg a rövid és hosszabb távú múltbéli hozamok szintén 
elérhetőek és összehasonlíthatóak (honlap:……hu). 
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2. sz. melléklet: 

Csatlakozó nyilatkozat 

(TKMNYP Tagpénztári útmutató) 

 

NYILATKOZAT 

az Öposz TKMNYP Tagpénztári útmutatóhoz történő csatlakozásról 

 

Alulírott 

………………………………………………………………………………………………………… (csatlakozó nyugdíjpénztár neve) 
…………………………………………………………………………………………………………. (székhelye 
……………………………………………………………………………………………………….. (nyilv.tartásba vételi száma/ 

kijelenti és jelen nyilatkozat aláírásával megerősíti, hogy 

a.) csatlakozni kíván az Öposz TKMnyp önszabályozásához, 

b.) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Öposz TKMNYP Tagpénztári útmutatóját, 

c.) vállalja az abban a csatlakozó tagok számára meghatározott kötelezettségek teljesítését. 

Tudomásul vesszük, hogy részvételünk a TKMnyp önszabályozásban a jelen nyilatkozat benyújtásának 
napján veszi kezdetét, az Öposz a csatlakozás tényét a honlapján közzéteszi, és erről a Magyar 
Nemzeti Bankot is tájékoztatja. 

 

Kelt………………………, év………….hónap…………...nap 

       …………………………………………………………… 

(csatlakozó pénztár cégszerű aláírása) 
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3. sz. melléklet: 

TKMNYP MUNKABIZOTTSÁG DÖNTVÉNYTÁRA 

(TKMNYP Tagpénztári útmutatóval kapcsolatosan) 

 

A TKMNYP Munkabizottságnak az Ajánlás vagy a TKMNYP Tagpénztári útmutató konkrét alkalmazására 
vonatkozóan iránymutatásainak, döntéseinek összefoglalója. A döntvénytárban foglaltakat lehetőség 
szerint az MNB-vel egyeztetni szükséges. Ennek meglétét az adott iránymutatás vagy döntés során fel 
kell tüntetni. 

 

Döntvény_1 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

Sikerdíjas vagyonkezelési szerződés esetén a sikerdíj figyelembevételének kérdése. Válasz: 
visszamenőleg 3 éves időtartam adatai, módszer: a kifizetett sikerdíj %-ban kifejezett 
értékének számtani átlagolása. 

Döntvény_2 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

A portfólióban elhelyezett befektetési alapok költségeinek (közvetett költségek) kérdése. 
Alapja: TER (MNB által – várhatóan évente február hónap körül - közzétett adat). Év végi 
záróállomány alapján. Tekintettel arra, hogy az alapok is februárban számolják a TER-t, a 
tavalyi is használható. 

Döntvény_3 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

Előre mutató, szerződésben rögzített vagyonkezelői díj változás figyelembevételének 
kérdése: a vagyonkezelési díj szerződésben rögzített jövőbeli változását javasolt figyelembe 
venni a TKMNYP számítás során. 

Döntvény_4 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

Adójóváírás kérdése: az adójóváírással korrigált költségmutató számítás eredményét TKMNYP 
elnevezés alatt nem lehet bemutatni, bár a szövegben lehet utalni az adójóváírás kedvező 
hatására 

Döntvény_5 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

Az Ajánlás 1. sz. mellékletének részét képező TKMNYP számító tábla módosíthatóságának 
kérdése: Az Ajánlás mellékletének részét képező TKMNYP számító tábla módosítható, ez 
esetben kéri az MNB a pénztár erről szóló tájékoztatását 

Döntvény_6 (2020.01.29) – MNB-vel egyeztetve 

TKMNYP növelő „puffer” alkalmazhatóságának kérdése: a pénztárak a TKMNYP számítása során 
szabadon alkalmazhatnak biztonsági ráhagyást (ún. puffert) magasabb TKMNYP 

meghatározására és publikálására annak érdekében, hogy egyes paraméterek (pl. közvetett 
befektetési költségek) változása miatt a TKMNYP értékben jelentkező eltérések bizonyos 
mértékére tekintettel nem szükséges a TKMNYP módosítása, újbóli közzététele. Javasolt 
nagysága 2-3 bázispont 

 

Tájékoztatás_1 (2020.01.29) 

Az MNB a TKM számítását nem ellenőrzi teljeskörűen, ilyen ellenőrzésre véletlenszerűen, 
illetve az 5 éves átfogó vizsgálatok keretében kerül sor 


