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Miért előnyös az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagság?

 Önkéntes nyugdíjpénztári tagként Ön dönti el, hogy a minimáltagdíjon (4 000 Ft) felül 

mennyit kíván havonta, negyedévente, vagy akár évente megtakarítani. Befizetései a 

költséglevonást követően a pénztár által vezetett egyéni számlán gyűlnek, valamint 

hozamot termelnek.

 Az önkéntes pénztári számláján keletkező hozam adómentes, így kamatadó sem terheli.

 Az önkéntes nyugdíjpénztári számlán felhalmozott vagyonra kedvezményezett jelölhető, 

kedvezményezett jelölése hiányában arra az Ön örökösei válnak jogosulttá. Így Ön nemcsak 

magáról, hanem szeretteiről is gondoskodhat.

 Megtakarítását ötféle befektetési portfólióban helyezheti el, ezáltal biztosan megtalálja 

az Önnek tetsző befektetési formát, legyen az állampapír- vagy nemzetközi részvény 

összetételű.

 Egyéni befizetései, illetve az adóévben megszerzett egyéb jövedelemnek minősülő összeg 

(támogatói adomány) után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, amelyet az adóhatóság 

átutalását követően jóváírunk a számláján, ezáltal megtakarítása és jövőbeni nyugdíja 

is növekszik. Az adó-visszatérítés maximális összege évente 150 000 Ft, amennyiben 

az önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-

visszatérítésről. Ha 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 kedvezménynek nincs 

jövedelemnagyságtól függő korlátja! A magánszemély rendelke zése alapján, de legfeljebb 

fizetendő adójának erejéig történhet jóváírás. A maximális adó-visszatérítés igényléséhez 

750 000 Ft egyéni befizetés vagy jóváírt támogatói adomány szükséges.

 Nyugdíjpénztárunk sávos költséglevonást alkalmaz, így az adott éves befizetés magasabb 

sávhatárba eső részéből alacsonyabb a levonás, a legmagasabb sávban például csupán 1%.1

Önkéntes pénztári tagdíjból történő levonások és a tartalékok  
közötti megosztás

A belépést követő első 4 000 Ft befizetés a működési alapba kerül. Az ezt követően befizetett 

tagdíjakból:

Sávhatárok az éves befolyt  

tagdíj alapján

Fedezeti alap  

(egyéni számla)

Működési  

alap

Likviditási  

alap

0 – 10 000 Ft közötti tagdíjrész 90% 10% 0%

10 001 – 120 000 Ft közötti tagdíjrész 94% 6% 0%

120 001 – 500 000 Ft közötti tagdíjrész 98% 2% 0%

500 001 Ft feletti tagdíjrész 99% 1% 0%

Tartsa fenn egy életen át életszínvonalát!

Az önkéntes pénztári rendszer nem része a kötelező járulékfizetési rendszernek. Az önkéntes 

pénztárakba a nettó jövedelmünkből saját igényeinknek megfelelő gyakorisággal és mértékben 

fizethetünk tagdíjat nyugdíjcélra az Alapszabály figyelembevételével. Ez a megtakarítási forma 

optimális megoldást nyújt mindazok számára, akik hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításra és 

tudatos öngondoskodásra törekednek. A munkáltató a törvényben meghatározott szabályok 

szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhatja a tag 

tagdíjfizetési kötelezettségét.
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Mennyit érdemes megtakarítani?

Az alábbi táblázat segít felmérni, hogy mekkora összegű havi befizetéssel érdemes kalkulálni 

az elvárt havi nyugdíj-kiegészítéshez.

Havi nyugdíjjáradék 15 éven keresztül, mai értéken2 
Felhalmozási időszak

kezdeti havi befizetés
15 év (50 éves ügyfél 

esetében)

25 év (40 éves ügyfél 

esetében)

35 év (30 éves ügyfél 

esetében)

5 000 Ft 7 500 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft

10 000 Ft 15 500 Ft 31 000 Ft 50 500 Ft

15 000 Ft 24 000 Ft 47 000 Ft 76 500 Ft

20 000 Ft 32 000 Ft 63 000 Ft 101 500 Ft

30 000 Ft 49 000 Ft 94 000 Ft 150 000 Ft

A 40 évesen elkezdett havi 10 000 Ft megtakarítással például mai értéken 4,8 millió forint 

halmozható fel 25 év alatt. Ha ezt a tag havi járadékban kéri, akkor 15 éven keresztül havonta 

– mai értéken – 31 000 forinttal egészítheti ki nyugdíját. 

A példában azt feltételeztük, hogy a pénztártag a felhalmozási időszak végén tölti be 

65. életévét, és 15 éven keresztül, 80 éves koráig kap nyugdíjjáradékot. További számítási 

paraméterek az anyag végén találhatóak.

A www.aegonnyugdij.hu oldalon található Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátorunk 

segítségével Ön is könnyedén kiszámolhatja, hogy mennyit érdemes havonta megtakarítania 

a kívánt nyugdíj-kiegészítéshez!

Értékmegőrző tagdíjfizetés

A pénztártag az egyénileg vállalt fix összegű tagdíjára kérhet  indexá lást (értékkövetést). 

Az indexálás rendszerét azért dolgoztuk ki az önkéntes pénztárban, hogy Önnek lehetősége 

legyen a vállalt egyéni tagdíját évente egyszer a pénztár által felajánlott mértékkel megemelni. 

Ez esetben a vállalt tagdíj évente az indexá lást megelőző naptári évre vonatkoztatott, 

KSH által közzétett éves fogyasztói árindex + 2%-kal emel kedik. Ennek az a célja, hogy 

segítsen megőrizni a befizetések, illetve a megtakarítás reálértékét. Ha ennél is nagyobb 

biztonságot szeretne, emelje meg vállalt tagdíját! 

Választható befektetési portfóliók

Ötféle befektetési portfóliót kínáló rendszerünk célja, hogy minden ügyfelünk az életkorának 

és a kockázatviselési hajlandóságának leginkább megfelelő befektetési kombinációt 

választhassa. Minél kevesebb részvényt tartalmaz egy kombináció, az annál biztonságosabbnak 

tekinthető, viszont mérsékeltebb lehet a hozamelvárása. A magas részvényarányú, 

kockázatosabb kombinációk hozamelvárása hosszabb távon magasabb, de rövid távon ingadozó 

lehet. Megtakarításait – a piac változásainak függvényében – Ön bármikor áthelyezheti az 

egyes alapok között.

A pénztárunkba újonnan belépők a belépési nyilatkozat megfelelő rovatának kitöltésével 

választhatnak portfóliót. Amennyiben a belépési nyilatkozaton az új belépők nem jelölnek meg 

portfóliót – befizetéseik automatikusan a Kiegyensúlyozott portfólióba kerülnek. 

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári portfóliók eszközallokációi

Klasszikus 100%

Kiegyensúlyozott 76,5% 20% 3,5%

Szakértői 100%

Növekedési 50,5% 45% 4,5%

Klímaváltozás 50% 50%

   Kötvények   Egyéb: Ingatlan alap; Kockázati Tőke és Származékos Alap

   Részvények    A vagyonkezelő belátása szerint a törvény adta limitek között 

szabadon dönthet, nincs előre meghatározott eszközallokáció. 

A portfólió abszolút hozam elérésére törekszik.

A fenti megoszlások az egyes portfóliók stratégiai eszközösszetételét mutatják, amelyektől a 

vagyonkezelő – a Befektetési Politikában megszabott keretek között – eltérhet.

Az Önkéntes Pénztári Választható Portfóliós Szabályzatot, illetve a Befektetési Politikát 

megtalálja pénztárunk honlapján, valamint kérésére pénztárunk eljuttatja azt Önnek.
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Miért fontos a megfelelő 
portfólió megválasztása?

A várható nyugdíj mértékét az elért hozam jelentősen befolyásolja. Fontos tehát, hogy 

a megtakarítás időtartamának megfelelő kockázatú és hozamelvárású befektetést válasszon, 

hiszen így egy jó választással növelheti leendő nyugdíjának mértékét.

Az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári portfóliók besorolása  
a befektetési idő és kockázati besorolás alapján
Portfólió neve Javasolt befektetési idő (nyugdíjig hátralévő idő)

1-5 év 5-10 év 10-15 év 15+ év

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Szakértői

Növekedési

Klímaváltozás

Portfólió neve Kockázati besorolás (1 = alacsony, 5 = magas)
1 2 3 4 5

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Szakértői

Növekedési

Klímaváltozás

Bővebb információ honlapunkon, ill. a „Tájékoztató a választható befektetési portfóliókról” c. 

anyagunkban található.

Honnan értesülhetek befektetéseim  
teljesítményéről?
A www.aegonnyugdij.hu weboldalon naponta frissített információt talál a nyugdíjpénztári 

eszközalapok árfolyamairól.

Pénztárunk – a törvényi kötelezettségének megfelelően – június 30-ig számlaértesítő levélben 

tájékoztatja tagjait az előző évi befizetéseiről, az elért hozamokról és az előző év december 

31-i aktuális önkéntes pénztári számlaegyenlegről.

Hogyan intézzem a tagsággal 
kapcsolatos ügyeimet?

Belépéskor Önnek mindössze annyi teendője van, hogy kitöltse  a szükséges iratokat, ezután 

átadja személyes tanácsadójának, de azokat postán is elküldheti számunkra. A nyugdíjpénztári 

 tagdíjat kényelmesen, rendszeres banki átutalással is fizetheti. Telefonos és online 

ügyfélszolgálatunk (www.aegonnyugdij.hu) segítségével bármikor lekérdezheti aktuális 

számlaegyenlegét, módosíthatja adatait, és még számos ügyet intézhet otthonról. Ha szeretné 

igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjük, regisztráljon a www.aegonnyugdij.hu oldalon! 

Hogyan juthatok a pénzemhez?

A nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag az alábbi formákban igényelhet pénztárunktól 

nyugdíjszolgáltatást:

 egyösszegű kifizetés,

 rendszeres járadék a pénztártag által meghatározott időtartamra,

 a fenti két lehetőség kombinációja.

A 2013. január 1-jét követően belépő önkéntes nyugdíjpénztári tagok esetében az önkéntes 

pénztári nyugdíjszolgáltatás akkor válik adómentessé – egyösszegű nyugdíjszolgáltatás vagy 

járadékszolgáltatás esetén is –, ha azt a tag a belépéstől számított 10 év után veszi igénybe, vagy ha 

a tag nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága 2012.01.01-jét megelőző kezdőnappal megállapított 

rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban való részesülése alapján keletkezett.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakban felhalmozott vagyon, vagy annak egy része a nyugdíjkorhatár 

betöltését megelőzően csak legalább 10 év folyamatos tagság után (10 év várakozási idő után) 

vehető fel. A befizetett tőke a hatályos jogszabályok szerint adózik, míg a hozam minden esetben 

adómentes.



Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
1399 Budapest, Pf. 717
www.aegonnyugdij.hu
ügyfélszolgálat: 06-1-477-4890

www.aegonnyugdij.hu 

1 Amennyiben a tag nem fizeti meg legalább a minimális egységes tagdíjat, akkor a megtermelődött időszaki 
hozamból levonásra kerül (legfeljebb a hozam erejéig) a minimáltagdíjra, illetve a megfizetés és a minimáltagdíj 
közötti különbözetre eső működési költségrész.

2 Számítási paraméterek: A számítások az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor alapján készültek. A kezdeti 
befizetés minden évben indexálódik (infláció + 2% mértékkel emelkedik). A tagdíjakból a 2014.01.01-jén érvényes 
Aegon önkéntes nyugdíjpénztári sávos költséglevonást alkalmaztuk. Hosszú távon 1%-os éves reálhozammal 
és a jelenleg igénybe vehető adó-visszatérítéssel a tagság teljes tartama alatt számoltunk. Minden esetben 
a legközelebbi 500-zal osztható számra kerekítettünk. A számítások becslésen alapulnak és nem minősülnek 
ajánlattételnek. A jelenérték és jövőérték számításánál a Nemzetgazdasági Minisztérium inflációs előrejelzéseit 
vettük figyelembe. Az eredmények nem garantálhatóak a jövőben.
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