
Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztári adományról 
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés munkáltatói hozzájárulás (tagdíjátvállalás) és adomány formájában adható 

a vállalat dolgozóinak. Az adomány, amit az önkéntes pénztári törvény támogatásnak nevez, költségkímélő módja 

annak, hogy a vállalat béren kívüli juttatásban részesítse a számára fontos, értékes munkatársakat. 

Szeretné hosszú távra elkötelezni munkatársait? 
Az adomány a kulcsemberek motivációjának, megtartásának, a dolgozók elégedettségének, elkötelezettségük 
növelésének egyik hatékony eszköze lehet. Adomány a Pénztár Alapszabályában meghatározott – akár szűkebb 

– tagsági körnek nyújtható, míg munkáltatói hozzájárulásban az egységesség elvét szem előtt tartva minden olyan 

alkalmazottat részesíteni kell, aki legalább 6 hónapja alkalmazásban áll a munkáltatónál. 

Adományt lehet nyújtani eseti jelleggel, vagy rendszeresen is. Amennyiben a munkáltató egyszeri alkalommal 

szeretné külön juttatásban részesíteni dolgozóit, akkor eseti támogatást választhat, ha folyamatosan szeretné 

a juttatást nyújtani, akkor rendszeres – akár havi – támogatásra is lehetősége van.  

Csökkenti az adózás előtti eredményt
Amennyiben a munkáltató adomány jogcímen teljesít befizetést a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára, 

a vállalatnak nincs adófizetési kötelezettsége, és az adomány összege korlátozás nélkül csökkenti az adózás 
előtti eredményt.

Adózás a dolgozó oldaláról 
A pénztártagnak az adomány egyéni számlára kerülő része után adófizetési kötelezettsége keletkezik. 
Az adományból a pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg az SZJA Tv. 28. § (1) bekezdés „f” pontja szerint 

a pénztártag egyéb jövedelmének minősül, ezért a magánszemélynek ez után az összeg után 16% SZJA-t és az 
EHO tv. 3 § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénztártagnak 27%-os EHO-t kell fizetnie. Az adó megállapításakor 

a tag számlájára jóváírt összeg 78%-át kell figyelembe venni, így a tényleges adóteher az adományként jóváírt összeg 

után összesen 33,54% (12,48% SZJA és 21,06% EHO). Az adóterhet az éves bevallásában kell szerepeltetnie, 
az adomány után évközben adóelőleget nem kell fizetnie.

Az adomány összegéről a Pénztár a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti a tagot. Ez alapján kell a tagnak az éves SZJA 

bevallásába egyéb jövedelemként szerepeltetnie, és megfizetnie a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.

Ugyanakkor a munkavállaló számára 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, 

azaz 20% adó-visszatérítést igényelhet, mely elérheti akár a 150 000 Ft-ot is, amennyiben az önkéntes kölcsönös 

egészségpénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről. A magánszemély rendelkezése alapján, 

de legfeljebb fizetendő adójának erejéig történhet jóváírás. Ha a magánszemély 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 maximális adó-visszatérítés igényléséhez 750 000 Ft jóváírt támogatói adomány szükséges a fentiek szerint. 

Ma tegyünk a holnapért!

Önkéntes Nyugdíjpénztár



Kevesebb költséggel jár, mint a bérjellegű juttatások
Az alábbi táblázatból látható, hogy ha a vállalat 100 Ft-ot munkabérként fizet ki a dolgozónak, akkor a vállalatot 

terhelő összes ráfordítás 128,5 Ft, miközben ugyanez adományként csak 100 Ft-jába kerül a vállalatnak.

Önkéntes nyugdíjpénztári adomány 

Bér vagy  
bérjellegű  
juttatás

Munkáltatói hozzájárulás

Adomány Minimálbér  
50%-a alatt,  

évi 200 e Ft-ig

Minimálbér 50%-a 
felett vagy évi  
200 e Ft felett 

Összes vállalati ráfordítás 128,5% 135,7% 151,17% 100%

Vállalatot terhelő adó 28,5% 35,7% 51,17% 0%

Juttatás összege 100% 100% 100% 100%

Dolgozót terhelő adók 34,5% 0% 0% 33,54%

Adó-visszatérítés 0% 0% 0% 20%*

A juttatás nettó értéke  
a munkavállalónál**

65,5% 100% 100% 86,46%

*   Maximum évente 150 000 Ft.  
** A munkavállalók részére járó kifizetés nettó értékének meghatározásakor nem kalkuláltunk a Pénztár által a befizetésekből levont költségekkel. Munkáltatói hozzájárulás esetén 

ez a Pénztár mindenkor hatályos Alapszabályában meghatározott, a nyugdíjpénztár működési alapját megillető sávos költséglevonás szerinti hányad, az adomány esetén a 
költséglevonás pedig a Pénztár és a támogató között létrejött támogatói szerződésben foglaltak szerint történik. 

Hogyan valósul meg az adományozás?
Az önkéntes nyugdíjpénztári törvény szerint természetes vagy jogi személy adhat adományt, támogatást a Pénztárnak. 

A munkáltató (támogató) az adományt nem közvetlenül adja a dolgozójának, hanem a Pénztárnak juttatja, az erre 

vonatkozó adományozói szerződés alapján, azzal, hogy a támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt 

a Pénztár milyen célra (a Pénztár Alapszabályában megjelölt mely tagsági kör részére) használja fel.

Az adományozási szerződésben lehet meghatározni, milyen célra adja az adományozó az adományt. Az adományban 

részesülők körét az adományozó határozza meg a Pénztár Alapszabályában foglaltaknak megfelelően. Adományban 

részesülhetnek többek között bizonyos korú, beosztású, a cégnél bizonyos ideje alkalmazásban álló munkatársak. 

Az Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat a lehetséges tagsági körök (munkavállalói 
csoportok) széles skáláját (27 tagsági kör) nyújtja, melyek egymással kombinálhatóak. A rendelkezésre álló 

lehetőségek közül minden cég megtalálhatja a számára megfelelőt.

A támogató és a nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 

17. §-a alapján kötnek szerződést egymással, mely szerint a támogató eseti vagy rendszeres pénzbeli adományt 

nyújt. A pénzbeli szolgáltatást a támogató ellenszolgáltatás nélkül vállalja, azaz a szolgáltatás az Öpt. 17. §-a (1) 

bekezdésében foglaltak szerint adománynak minősül.

Többszöri eseti adomány nyújtásakor minden alkalommal külön szerződés megkötése szükséges. A rendszeres 

támogatásra vonatkozó szerződés – a Pénztár és a támogató megállapodása alapján – határozott, vagy határozatlan 

időre jöhet létre, de annak módosításával lehetőség van az adományozott összeg és a tagsági körök megváltoztatására is.

A támogatói adományról, illetve annak módosításáról szóló szerződéseket 2 példányban kérjük kitöltetni és aláírni, 
majd a Pénztárnak megküldeni. A Pénztár az általa aláírt példányokból egyet postai úton juttat vissza a támogató 

(munkáltató) részére. A szerződés mellé kérjük mellékelni a pénztártagok adatait tartalmazó listát, melyen szerepel 

az adományban részesülő pénztártagok neve, szerződésszáma és a támogatás összege.

Az anyag tájékoztató jellegű, a részletes szabályozást a mindenkor hatályos jogszabályokban és a Pénztár Alapszabályában találja.
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