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Tagsági jogviszony létesítésének feltételei 
 
A nyugdíjpénztár tagja lehet az a természetes személy, aki: 
• A 16. életévét betöltötte (felső korhatár nincs, nyugdíjas is beléphet). 
• Belépési nyilatkozat (jelenleg v18) kitöltésével és pénztárba történő benyújtásával 

kezdeményezi tagsági jogviszonyának létrejöttét. 
• Az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően ismeri el. 
• Legalább az alapszabály szerinti egységes tagdíj megfizetését vállalja (2013.01.01-től havi      

4 000 Ft).  
• Befizeti az első tagdíjat (minimum 4 000 Ft). 
 
Belépésük szerint a tagok lehetnek 
 
• Új belépő (egyéni vagy vállalati pénztártag). 
• Másik pénztárból átlépő tag: Más önkéntes nyugdíjpénztárból, illetve 2007.01.01-től 

önsegélyező pénztárból (nyugdíjkorhatár betöltése esetén) átlépő tag. 
� Átlépés estén a belépési nyilatkozat mellé ki kell töltenie az átlépési kérelmet, melyet 

pénztárunk továbbít az átadó pénztár felé. 
� Önsegélyező pénztárból csak akkor engedélyezi a törvény az átlépést, ha a tag betöltötte a 

nyugdíjkorhatárt. Nyugdíjkorhatár betöltésének minősül: a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, 
amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar 
Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 
folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.  

• Beolvadó tag: Abban az esetben jön létre tagsági jogviszony, ha az egyik önkéntes 
nyugdíjpénztár úgy szűnik meg, hogy beolvad egy másik pénztárba. A beolvadó pénztár tagjai 
az átvevő pénztár tagjaivá válnak.  

• Az önkéntes nyugdíjpénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező tag egyszerre több pénztár 
tagja is lehet, azt később össze is vonhatja egy önkéntes nyugdíjpénztárba.  

• Pénztárak közötti átlépés esetén, illetve amennyiben valamely okból különböző 
nyugdíjpénztárakban fennálló tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítása 
szükséges, akkor az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők 
összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg 
eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe. 

 
Tagdíjfizetési lehetőségek 
 
• A tagdíj a pénztártagok által kötelezettségként vállalt rendszeresen fizetett pénzbeli 

hozzájárulás.  A munkáltató a törvényben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói 
hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhatja a tag tagdíjfizetési kötelezettségét 
(a tagdíjfizetési kötelezettséget a tag a Belépési Nyilatkozat aláírásával fogadja el). 

• A tagdíjfizetés típusa a díjat fizető „személye” szerint lehet egyéni vagy munkáltatói.  
o Egyéni tagdíjfizetés esetén a pénztártag önmaga fizeti a vállalt díjat a pénztár felé. 
o Munkáltatói tagdíjfizetés esetén a munkáltató részben vagy egészben átvállalhatja 

munkavállalója tagdíjfizetési kötelezettségét és a vállalt összeget utalja a pénztár felé a 
pénztárral kötött szerződés alapján. Amennyiben a Belépési Nyilatkozaton megjelölt 
tagdíjnak csak egy részét vállalja a munkáltató (nem a teljes összeget), úgy a tagnak 
egyéni módon a maradék tagdíj befizetése a kötelezettsége. 

 
Egyéni tagdíjfizetés 
 
• A tagdíj - minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét (egységes tagdíj) a pénztár 

alapszabálya határozza meg. Az egységes tagdíj mértéke 2013.01.01-től havonta 4 000 Ft. 
• Az ügyfél a belépési nyilatkozaton jelöli meg első alkalommal a vállalt tagdíj mértékét, a 

fizetés módját és gyakoriságát.  
• Ha az ügyfél a belépési nyilatkozaton nem jelöl meg díjfizetési módot, automatikusan csekket 

küld részére a pénztár. 
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• A vállalt tagdíj csak fix forint összeg lehet. 
• A vállat tagdíj mértéke, a fizetés gyakorisága és módja a későbbiekben megváltoztatható (a 

változás bejelentő nyomtatványon kell jelezni). 
• A vállalt tagdíj mértékén felül a pénztártag tetszőleges további tagdíjbefizetéseket is teljesíthet 

a nyugdíjpénztárba. 
• Az egyéni tagdíjat (amely nem minősül munkáltatói hozzájárulásnak vagy adománynak) – a 

tag munkáltatónak adott meghatalmazása alapján – a munkáltató is levonhatja az 
alkalmazottja munkabéréből és átutalhatja a pénztárnak. 

 
Egyéni tagdíjfizetési módozatok:  
 
• Postai csekk: 

� A tagsági okirattal egyidejűleg a tag által választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően 
egy évre elegendő névre szóló csekket küldünk a tagnak, amelyen teljesítheti a 
tagdíjfizetést.  

� Szükség esetén Ügyfélszolgálatot megkeresve (06-1-477-4890 / 8 menüpont), vagy az 
Online ügyfélszolgálaton az ügyfél további csekkeket tud igényelni. 

• Banki átutalás: 
� A tagnak rendszeres átutalási megbízást kell adnia saját bankjánál. 
� A közlemény rovatba a saját szerződésszámát vagy adóazonosító jelét kell írnia. 

• Csoportos beszedési megbízás: 
� Csoportos beszedési megbízás nyomtatványt kell kitöltenie a pénztártagnak. 
� „A Pénztártag (Szerződő) azonosítója a jogosultnál” mezőt új belépők esetén üresen kell 

hagyni, ezt a pénztár tölti ki. 
� A már pénztártagok esetén a mezőbe az N00 után a 8 jegyű szerződésszám írandó!   
� A pénztár minden hónap 3. munkanapján indítja a beszedést, mely kb. 10 nap múlva 

érkezik meg a bankokhoz és 12-e és 16-a között történnek meg a terhelések.  
 
Javasolt fizetési módok: átutalás és csoportos beszedési megbízás! 
 
Egyéni tagdíjak indexálása: 

 
• A pénztártag az egyénileg vállalt fix összegű tagdíjára kérhet indexálást.  
• Ez esetben a vállalt tagdíj évente az indexálást megelőző naptári évre vonatkoztatott, KSH 

által közzétett éves fogyasztói árindex + 2%-kal emelkedik, az így kapott összeget pedig a 
pénztár a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekíti. 

• Az indexálás célja, hogy segítsen megőrizni a befizetések, illetve megtakarítások reálértékét. 
• Az indexálás a pénztártag indexálási kérelmének aláírását követő hónap első napjától 

számított 12. hónapban esedékes, illetve ezt követően 12 havonta. 
• Az indexálással kapcsolatos módosításra a változás bejelentő nyomtatványon keresztül van 

lehetőség. 
 
Egyéni tagdíjak után érvényesíthető adó-visszatérítés: 
  
Az egyéni befizetéseket az állam adó-visszatérítés formájában 20%-kal kiegészíti.  
 
• Az önkéntes nyugdíjpénztárba, és az egészségpénztárba befizetett egyéni tagdíjakat, valamint 

az egyéni számlán jóváírt támogató adomány összegét az állam adó-visszatérítés formájában 
20%-kal kiegészíti. 

• A hatályos jogszabályok alapján az adó-visszatérítés felső határa 150 000 Ft/adóév*, 
amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztári tag az adóévben egészségpénztári befizetései után 
adó-visszatérítésről nem nyilatkozik. Ha a magánszemély az önkéntes (nyugdíjpénztár és 
egészségpénztár együtt) pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozatban is rendelkezik az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg 
együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot.  

• A kedvezményeknek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja, de elengedhetetlen feltétele, 
hogy az adóévben megfizetett személyi jövedelemadó az igényelt adó-visszatérítés összegére 
a fedezetet nyújtson. 
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* A 150 000 Ft-os felső határ együttesen érvényes az egyéni tagdíjak és a támogatói adomány 
után igénybe vehető adó-visszatérítésre 

 
Munkáltatói tagdíjfizetés 
 
• Munkáltatói (vállalati) tagdíjfizetésről abban az esetben beszélünk, ha a munkáltató részben 

vagy egészben átvállalja az általa alkalmazott pénztártag helyett a tagdíjfizetést.  
• Az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói tagja lehet az a természetes vagy jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (munkáltató), aki/amely 
munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja és erről a 
nyugdíjpénztárral szerződést köt (munkáltatói hozzájárulás). 
� Munkáltatónak minősül e tekintetben a társas vállalkozás is. (Társas vállalkozások: 

közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat,  az 
egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is,  a szabadalmi ügyvivői társaság, 
szabadalmi ügyvivői iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói 
munkaközösség,  az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég.) 

� Munkavállalónak minősül e tekintetben a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas 
vállalkozás személyesen közreműködő tagja is, valamint a közalkalmazotti, közszolgálati, 
illetve szolgálati jogviszonyban álló személyek.  

• A megkötött munkáltatói szerződések egyedi azonosítót kapnak: egy szerződésszámot, ami 8 
karakterű, numerikus, és 6-ossal kezdődik. 

 
A vállalati tagdíjfizetés formái a következők. 
 
Vállalati hozzájárulás: 
 
• Ha a munkáltató átvállalja munkavállalóitól az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetést, ezt 

minden olyan alkalmazottja után fizetnie kell, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban 
(közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll.  

• A munkáltatói hozzájárulásnak - a lenti korcsoportos támogatás kivételével - egységesnek, 
vagyis minden munkavállalóra azonos összegűnek vagy a munkabér azonos százalékában 
meghatározottnak kell lennie, amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott 
pénztártól függetlenül egységesen megállapítani.  

• Az átvállalás lehet fix összeg, munkabér bizonyos százaléka, vagy e kettő kombinációja is. 
• A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató 

meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. 
• 2013-tól a minimálbér 50%-áig (2014-től havi 50 750 Ft), valamint évi 500 000 Ft-ig 19,04 

%-os (az adóalap 1,19-szerese után 16% adó) mértékű személyi jövedelemadó és 16,66 %-os 
(az adóalap 1,19-szerese után 14%) EHO terheli az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói 
hozzájárulást, melyet a munkáltatónak kell megfizetnie. A munkáltatót terhelő költség 
tehát összesen 35,70%.  

• Amennyiben a munkáltató hozzájárulás címen fizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetés 
mértéke havonta meghaladja a minimálbér 50%-át vagy éves szinten az 500 000 Ft-ot, akkor 
a meghaladó rész után a munkáltatónak 19,04%-os (az adóalap 1,19-szerese után 16% adó) 
mértékű személyi jövedelemadó és 32,13%-os (az adóalap 1,19-szerese után 27%) EHO 
fizetési kötelezettsége keletkezik. A munkáltatót terhelő összes költség így 51,17%.  

• Az önkéntes pénztári tagdíjátvállalás összegét a munkáltató költségként elszá-
molhatja, és ez a költség a vállalat társasági adójának alapját csökkenti.   

• FONTOS! Amennyiben a munkáltató részben vagy egészben átvállalja a tagdíjat, a belépési 
nyilatkozat munkáltató adatai mezőt is ki kell tölteni, cégszerűen alá kell írni, illetve a tagdíj 
mértéke rovatnál is pontosan meg kell adni a hozzájárulás mértékét! 

 
Korcsoportos támogatás: 
 
• A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás egységes mértékétől - az életkorral növekedő 

mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 
éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a 
munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak 
részére megállapított munkáltatói hozzájárulást. 
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� Érintett pénztártagok köre: csak azon pénztártag alkalmazottak tekintetében lehetséges az 
eltérés, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. 

� Korcsoportonként egységesen térhet el: Azonos életkorú munkavállalóknak (pl. 54 évesek) 
csak azonos mértékű támogatás adható. 

� Életkorral növekedő mértékben lehetséges az eltérés: Idősebbek nem kaphatnak 
kevesebbet, mint a fiatalabbak. 

• Erről a kivételről a munkáltató és a pénztár közötti hozzájárulási szerződés 1. sz. 
mellékletében kell rendelkezni. 

 
Cafeteria: 

 
• Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetés része lehet a vállalatok béren kívüli juttatási 

(cafeteria) rendszerének. 
• A cafeteria keret felhasználásáról, az abban szerepelő elemek összetételéről és összegéről a 

munkavállalónak kell évente nyilatkoznia a munkáltató felé. Amennyiben a pénztártag a 
munkáltató belső szabályzata alapján a cafeteria rendszerben nyugdíjpénztári tagdíj 
hozzájárulást választ, a munkáltató cafeteria keretében fizeti meg a munkáltatói hozzájárulást 
a pénztár részére. 

• Abban az esetben amennyiben a pénztártag munkavállaló a cafeteria rendszerben nem a 
munkáltatói tagdíj hozzájárulást választja, írásban kéri a munkáltatótól a tagdíj hozzájárulás 
fizetésének részbeni vagy teljes szüneteltetését a tárgyidőszakra. 

• Amennyiben a munkavállaló igénybe veszi az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetést, mint 
béren kívüli juttatást, annak összegéről nyilatkoznia kell, melynek el kell érnie a mindenkori 
minimális tagdíj (jelenleg 4 000 Ft/hó) nagyságát. 

• A munkáltatónak a cafeteria rendszerben fizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetés után is 
19,04%-os kedvezményes mértékű adó és 16,66%-os EHO fizetési kötelezettsége van, 
amennyiben a befizetés összeg nem haladja meg havonta a minimálbér 50%-át vagy éves 
szinten az 500 000 Ft-ot. 

• Amennyiben a cafeteria rendszerben fizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetés összege 
meghaladja havonta a minimálbér 50%-át vagy éves szinten az 500 000 Ft-ot, akkor a 
meghaladó rész után a munkáltatónak 19,04%-os személyi jövedelemadó és 32,13%-os EHO 
fizetési kötelezettsége keletkezik. 

• Az adott összeget szintén elszámolhatja költségként a munkáltató.  
 
Támogatói adományok: 
 
• A pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy (kivéve az adóhatóságot 

a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében), aki (amely) eseti vagy 
rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a 
pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. 

• Adományt tehát természetes vagy jogi személy adhat.  
o A 2014.03.15-ig hatályos jogszabályok alapján tehát jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság (Pl.: betéti társaság, vagy közkereseti társaság) nem volt jogosult adomány 
nyújtására. 

o Fontos változás azonban, hogy a 2014.03.15-tól hatályba lépő Új Polgári Törvénykönyv 
értelmében a betéti társaság és a közkereseti társaság is jogi személynek minősülő 
gazdasági társaság. Ennek értelmében 2014.03.15-től a betéti társaság és a 
közkereseti társaság is jogosult adomány nyújtására.    

• A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a pénztár milyen célra és milyen módon 
használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az alapszabályban 
meghatározott tagsági körnek nyújtható.  

• Támogatás esetén a munkáltató kiemelhet egy-egy csoportot alkalmazottai közül, akiket 
adományban (támogatásban) kíván részesíteni. Az adományban részesíthető tagsági köröket a 
Pénztár Alapszabálya tartalmazza.  A tagsági körök egymással kombinálhatók. 

• Ez csak külön támogatói szerződés révén lehetséges, akkor is, ha már létrejött munkáltatói 
hozzájárulás fizetéséről (tagdíjátvállalásról) szóló keretszerződés a munkáltató és a pénztár 
között.  

• A munkáltató eseti és rendszeres adományt is adhat munkavállalóinak. Ebben az esetben a 
vállalatnak nincs adókötelezettsége, és az adomány összege korlátozás nélkül 
csökkenti az adózás előtti eredményt.  
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• A dolgozó egyéni számláján adományként jóváírt összeg a jóváírás időpontjában adóköteles 
egyéb jövedelemnek minősül, ezért a magánszemélynek ez után az összeg után 12,48% 
SZJA-t (a tag számláján jóváírt összeg 78%-ának 16%-a), valamint 21,06% EHO-t (a tag 
számláján jóváírt összeg 78%-ának 27%-a), összesen 33,54% adót és járulékot kell fizetnie. 
Az adóterhet az éves bevallásában kell megfizetni. 

• Ugyanakkor a támogatói adomány jogcímen jóváírt összegek az adó-visszatérítés 
szempontjából saját befizetéssel esnek egy tekintet alá, így a tagot erre vonatkozóan is 
megilleti az adó-visszatérítés lehetősége. Megfizetett adójából a jóváírás összegének 20%-át 
de legfeljebb évi 150 000 Ft*-ot az önkéntes pénztári egyéni számlájára utaltathat a NAV-nak 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) tett nyilatkozatával amennyiben az adóévben egészségpénztári 
befizetései után adó-visszatérítésről nem nyilatkozik. Ha a magányszemély az önkéntes 
pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik az 
adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg 
a 280 000 Ft-ot. 

• A kedvezményeknek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja, de elengedhetetlen feltétele, 
hogy az adóévben megfizetett személyi jövedelemadó az igényelt adó-visszatérítés összegére 
fedezetet nyújtson.  

 
* A 150 000 Ft-os felső határ együttesen érvényes az egyéni tagdíjak és a támogatói adomány 
után igénybe vehető adó-visszatérítésre 
 
Önkéntes pénztári tagdíjból történő levonások és a pénztár tartalékok közötti 
megosztási arányai  
 
Az önkéntes pénztári tagdíjból történő levonások és a befizetések pénztár tartalékai közötti 
megosztásának arányát a pénztár mindenkor hatályos Alapszabálya tartalmazza. Jelenleg az 
alábbi költséglevonási struktúra van hatályban: 
• 4000 Ft (egyszeri) kezdeti költség. 
• A tagdíjból történő levonás az éves befizetett összeg nagyságától függ, és sávosan változik, 

azaz az adott évi befizetés magasabb sávhatárba eső részéből alacsonyabb a levonás. 
 

A fedezeti tartalékba kerül a tagi egyéni számlán jóváírt összeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pl. 540 000 Ft éves tagdíjbefizetés esetén a 
• 0 - 10 000 Ft-ig terjedő tagdíjrész 90%-a (9000 Ft) 
• 10 001 - 120 000 Ft közé eső tagdíjrész 94%-a (103 400 Ft) 
• 120 001 - 500 000 Ft közé eső tagdíjrész 98%-a (372 400 Ft) 
• 500 000 Ft feletti tagdíjrész 99%-a kerül jóváírásra az ügyfél pénztári számláján (39 600 Ft) 
azaz 524 400 Ft kerül az ügyfél önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájára. 
 
Amennyiben a tag nem fizeti meg legalább a minimális egységes tagdíjat, akkor a megtermelődött 
időszaki hozamból levonásra kerül a minimáltagdíjra, illetve a megfizetés és a minimáltagdíj 
közötti különbözetre eső működési költségrész. 
Ezért javasoljuk, hogy az ügyfelek minden hónapban fizessék be a legalább a minimális tagdíjat 
(2014.01.01-től 4000 Ft/hó), vagy negyedéves gyakorisággal legalább 12 000 Ft-ot. 
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Az AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztárban választható portfóliók 
 
• Önkéntes pénztárunk hazánkban elsőként, 2001-ben alakította ki a többféle befektetési 

lehetőséget kínáló rendszerét. 
• Ötféle befektetési portfóliót kínáló rendszerünk célja, hogy ügyfeleink az életkoruknak és a 

kockázatviselési hajlandóságuknak megfelelő befektetési kombinációba helyezzék el 
nyugdíjcélú megtakarításaikat. 

 

 
 

• A fenti megoszlások az egyes portfóliók stratégiai eszközösszetételét mutatják, amelyektől a 
vagyonkezelő - a befektetési politikában megszabott keretek között - eltérhet. 

• Az Önkéntes Pénztári Választható Portfóliós Szabályzat, illetve a Befektetési Politika 
megtalálható pénztárunk honlapján 

 
Miért fontos a megfelelő portfólió megválasztása? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkéntes pénztári szolgáltatások 
 
Átlépés másik pénztárhoz: 
 
• A pénztártag - a lentiekben ismertetett egészség- vagy önsegélyező pénztárba való átlépés 

kivételével - csak azonos típusú pénztárba léphet át. A pénztártag tagsági viszonya megszűnik 
a más pénztárba történő átlépéssel.  
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• Egészség- vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés csak akkor lehetséges, ha  
� a várakozási idő nem telt még le (azaz 10 év tagsági jogviszony előtt) 
� a pénztártag munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, illetve  
� minimum 40%-os egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy 

évig javulás nem várható, valamint  
� erről a tényről az illetékes hatóság igazolását bemutatja. 

 
A 10 év várakozási letelte utáni lehetőségek: 
 
A pénztártag a várakozási idő (tagsági jogviszony létesítésétől számított 10 év) letelte után, de 
még a felhalmozási időszakban (a tagsági jogviszony létesítésétől a nyugdíjkorhatár 
betöltésének időpontjáig terjedő időszak) az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeghez való 
hozzáférés tekintetében választhat, hogy 
• a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, 
• a pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb háromévente egy alkalommal - az egyéni 

nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése 
előtt felveszi, 

• a pénztárból kilép, 
• tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a pénztárban hagyja. 
 
10 év várakozási idő letelte utáni kifizetés aktív korban (a várakozási idő letelte után, 
de még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt): 
 
• A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a várakozási idő letelte után (tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 10 év), de még a felhalmozási időszakban (a belépéstől a 
nyugdíjkorhatár betöltésének időpontjáig terjedő időszak) lehetősége van a pénztártagnak 
arra, hogy hozzáférjen megtakarításaihoz  

• A 10 év várakozási idő letelte előtt csak abban az esetben kérhet kifizetést a pénztártag, ha 
betöltötte a nyugdíjkorhatárt, ilyen esetben nyugdíjszolgáltatásként férhet hozzá 
megtakarításaihoz, mely kifizetésre más szabályok vonatkoznak. A nyugdíjkorhatár betöltése 
esetén nem jogosult a 10 év várakozási idő utáni kifizetésre. 

• Ennél a szolgáltatás típusnál (10 év utáni kifizetés) attól függően, hogy az ügyfél mikor, és a 
megtakarításának mely részét veszi fel (hozam vagy tőke), adó és járulékfizetési kötelezettség 
is felmerülhet. 

• A 10 év lejáratát követő, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéseket meg kell bontani 
hozamra és egyéb tagi követelésre (tőke). 

• A hozam adómentes bevétel (szja 1. mell. 6.4. pont). 
• A hozamon felüli rész egyéb jövedelemnek (szja tv. 28. § (1)) minősül, azzal a kiegészítéssel, 

hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál 
adóztatandó jövedelemként figyelembe venni: 
A tagi számlára 2007.12.31-ig jóváírt tételek esetén a tagsági jogviszony kezdetének évétől 
számított 
� a 10. év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,  
� a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át 
� a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,  
� a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át, 
� a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,  
� a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként 

figyelembe venni, 
� 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként 

figyelembe venni (szja tv. 28. § (8) bekezdés). 
• A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel 

nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése esetén 
� a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a 

jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el, 
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� a jövedelem megállapítása szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének - a 
jóváírást követő évet első évnek tekintve - az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét 
követő tízedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek 
kifizetését (juttatását) kell vélelmezni. 

• Az ilyen kifizetések után az szja előleget a nyugdíjpénztár a kifizetést megelőzően levonja és 
befizeti, a tagnak egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége (eho tv. 11.) keletkezik a 
megkapott összegből. Az EHO összegét az SZJA éves bevallással együtt kell bevallani és 
megfizetni a pénztártól kapott elszámolás alapján. 

 
A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag lehetőségei: 
 
A pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeghez a nyugdíjkorhatár elérése után 
nyugdíjszolgáltatás formájában hozzájuthat. 
 
Nyugdíjkorhatár betöltésének minősül: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
szerinti öregségi nyugdíjkorhatár elérése, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi 
nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, 
átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról 
szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), 
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési 
segélyben részesül.  
 
Azon pénztártagok nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának elbírásakor, akik részére 
rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg 2012. január 1-jét megelőző 
kezdő nappal, a szolgáltatás   igénylésének időpontjától függetlenül a 2011. december 31-én 
hatályos szabályokat kell alkalmazni (vagyis ezek a tagok is jogosultak nyugdíjszolgáltatás 
igénybevételére). 

 
A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy 
• egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat 

tovább nem fizeti, vagy 
• az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó 

részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy 
• a tagdíjat fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy 
• az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább 

nem fizeti. 
 

Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, illetve járadék formájában igénybe vett 
nyugdíjszolgáltatás:  
 
Nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj): A nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag részére, az 
egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére, az alapszabályban rögzített módozatoknak 
megfelelően választása szerint egy összegben vagy járadék formájában, illetőleg e kettő 
kombinációjaként történő pénzbeli kifizetés. 
 
Jogszabályi feltételek: 
• Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben foglalt, 

nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság feltételei 2012. január 1-vel módosításra kerültek, mely 
szerint nyugdíjszolgáltatásra akkor jogosult a pénztártag, amennyiben: 
� a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltötte, vagy 
� amennyiben öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti 
Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 
öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A 
nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül 
jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra; 

• Amennyiben a pénztártag ellátását (pl. korhatár előtti öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj, 
stb.,) - a 2012.01.01-i jogszabály módosítás következtében - valamelyik fent nevezett ellátás 
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formájában folyósítják tovább, a TB által kiállított igazolás/értesítés beküldésével igazolhatja 
az ellátásban való részesülését, illetve a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultágát.  

• Azok a pénztártagok akik részére rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak 
meg 2012. január 1-jét megelőző kezdő nappal, a szolgáltatás   igénylésének időpontjától 
függetlenül a 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni, amely értelmében 
ezek a tagok is jogosultak nyugdíjszolgáltatás igénybevételére. 

 
A nyugdíjszolgáltatás adóvonzata: 
 
A 2012. december 31-ig önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok 
esetében a nyugdíjszolgáltatás során történt kifizetése ADÓMENTES amennyiben  

• legalább 3 év pénztártagság után igényelte a tag a nyugdíjszolgáltatást, vagy  
• ha a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítása, egészségkárosodása, 

megváltozott munkaképessége alapján keletkezett, vagy 
• a nyugdíjszolgáltatás járadék formájában történő folyósítása esetén, ha a folyósítás első 3 

évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 %-nál nagyobb mértékben nem 
csökkent. 

 
Amennyiben a pénztártag 2012. december 31.- előtt lépett be a pénztárba és a fenti három 
eset valamelyike nem áll fenn (a tagság keletkezésének évét követő 3 adóéven belül kéri a 
nyugdíjszolgáltatást, vagy nem rokkanttá nyilvánítása/ egészségkárosodása/megváltozott 
munkaképessége alapján kéri a kifizetést, illetve ha a járadékszolgáltatás esetén a fent leírt 
követelménynek nem felel meg) a teljesítendő összeg tőke része ADÓKÖTELES kifizetés minősül. 
Ennek mértéke 16%. A kifizetés hozam része adómentes.  
 
A 2012.12.31-ét követően önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok 
esetében a nyugdíjszolgáltatás akkor válik ADÓMENTESSÉ 

• ha a tag a belépéstől számított 10 év után veszi azt igénybe, vagy  
• ha a tag nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkantság, alapján keletkezett. 

 
Amennyiben a pénztártag 2012.12.31-ét követően lépett be a nyugdíjpénztárba és 10 adóéven 
belül kéri a nyugdíjszolgáltatást, vagy amennyiben a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága 
nemrokkantság, alapján keletkezett, úgy a teljesítendő szolgáltatás tőke része ADÓKÖTELES 
kifizetésnek minősül. Ennek mértéke 16%. A kifizetés hozam része adómentes. 
 
A tagsági jogviszony kezdeti időpontjának meghatározásakor átlépő pénztártagok esetén a 
pénztár az első önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszony kezdetét veszi figyelembe.  
 
Járadékszolgáltatások:  
 
Járadéktípusok: 3-20 évig terjedő 
• Rögzített időtartamú, havi gyakoriságú járadékszolgáltatás 
• Rögzített időtartamú, éves gyakoriságú járadékszolgáltatás 
• Részkifizetéssel kombinált járadékszolgáltatás 
 
Adóvonzat: 
• Azok esetében, akik 2013. január 1. előtt létesítettek tagsági jogviszonyt a nyugdíjszolgáltatás 

járadék formájában történő folyósítása esetén ADÓMENTES a kifizetés, ha a járadék 
folyósításának első három évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 százalékánál 
nagyobb mértékben nem csökken.  

• A 2012.12.31. után tagsági jogviszonyt létesítő pénztártagok esetében a fenti lehetőség már 
nem áll fent. 

 
Haláleseti szolgáltatások: 
 
•  A tag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy 

kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban (haláleseti kedvezményezett). A tag a hivatkozott módon bármikor új 
kedvezményezettet jelölhet 
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• Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező 
rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá. 

• A pénztártag halála esetén az egyéni számla a hagyatéknak nem része.  
• A tag halálának időpontjában a kedvezményezett(ek) az egyéni számla kizárólagos 

tulajdonosává válik (válnak). Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az 
hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell 
tekinteni, örökrésze arányában. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes 
személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll és azt a pénztár 
fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás 
időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni. 

• Az egyéni számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett (illetve örökös) választhat, 
hogy a rá eső részt 
� egy összegben felveszi, vagy 
� saját nevén a pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, amennyiben a 

tagsági feltételeknek megfelel, vagy 
� átutalja más, önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára. 

 
Tagi kölcsön 
 
Az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár 2012. május 31-jén elfogadott közös alapszabálya 
alapján már nem igényelhető tagi kölcsön. 
 
Tagi lekötés 
 
A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után - egyéni 
számlakövetelésének legfeljebb 50%-át hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként 
felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi 
lekötést vezessen fel. 
 
Az önkéntes nyugdíjpénztári számla felhasználható banki hitel fedezetéül: 
• 10 év várakozási idő letelte vagy nyugdíjkorhatár elérése után 
• Összege maximum az egyéni számlakövetelés 50%-a lehet 
• A tagi megtakarítás Klasszikus vagy Kiegyensúlyozott portfólióban van 
 
Nem kezdeményezhet tagi lekötést a pénztártag amennyiben 
• korábban tagi kölcsönt igényelt, vagy  
• fennálló tagi kölcsön tartozása van. 
 
Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott 
megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét 
meghaladó összeg erejéig van mód. 
 
Értékesítési folyamat - tiltott tagszervezésre vonatkozó szabályok 
 
A tagszervezés során a tagszervezőnek TILOS az alábbi módszereket alkalmaznia: 
1. amellyel más személyek terhére ígér előnyöket a pénztártaggá váló személy részére arra az 

esetre, ha az más személyt pénztártaggá vagy tagszervezővé válásra bír rá,  
2. amely a pénztártaggá vagy tagszervezővé váló személytől olyan befektetést igényelne, melyet 

részben vagy egészben olyan más személyekre hárít át, akiket pénztártaggá vagy 
tagszervezővé válásra kell rábírnia. 
 

Az. 1. pont értelmében a tagszervező az, aki a leendő tagnak a többi pénztártag (illetve a 
tagszervezőn és az előnyhöz jutón kívül más személy) terhére vagyoni előnyt ígér azzal a 
feltétellel, hogy egy további személyt győzzön meg arról, hogy az legyen szintén tag vagy 
tagszervező.  
 
Pl. Tagszervező a leendő pénztártaghoz fordul és meggyőzi, hogy hozzon még embereket tagnak 
vagy tagszervezőnek és ezért cserébe a tagszervező a pénztár vagyonából valamiféle vagyoni 
előnyhöz juttatja. A „más személyek terhére” kitétel elsősorban a többi pénztártagot takarja. A 
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mondat második részében szereplő „más személyt” nem feltétlenül azonos az első fordulatban 
található „más személyek”-kel.  
Ebben az esetben bár a törvény nem tiltja, hogy a tagszervező a saját jutalékából adjon juttatás, 
ugyanakkor ez a tevékenység pénztárunk etikai kódexével ellentétes, így ez sem megengedett.  

 
2. pont az a tagszervező, aki pénzt (befektetést) kér a leendő tagtól vagy leendő tagszervezőtől, 
úgy hogy ezt a befektetést azokkal a személyekkel fizettetik meg, akiket ez a pénztártaggá vagy 
tagszervezővé váló személy bír rá arra, hogy tagok vagy tagszervezők legyenek.  Lényegében egy 
olyan „hálózat” létesítésére buzdítja, amelybe az újonnan belépett emberek belépési díját a felette 
elhelyezkedő személy kapja meg. 

 
 


