
 

 

 

 

A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése (2000-2011) 
 

 

Tekintettel arra, hogy a pénztártagok által fizetett díjak a pénztárválasztásnál, illetve a 

pénztárak közötti esetleges átlépési döntésnél kiemelt jelentőséggel bírnak, a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyelete elemzési jelleggel áttekintette az önkéntes nyugdíjpénztárak 

díjstruktúráját.  

 

 

A pénztártagok számára a nyugdíjpénztári megtakarításukat terhelő díjak csak meglehetősen 

bonyolultan ítélhetők meg. Díjnak egyrészt a befizetett tagdíjak
1
 működési és likviditási 

tartalékra jutó hányada, másrészt a teljes megtakarításukra vetített befektetési díj (elsősorban 

vagyon és letétkezelési díj) tekinthető. A különböző pénztárak díjterhelése nem csupán a díjak 

különböző vetítési alapja miatt (befizetés-arányos, illetve vagyonarányos) ítélhető meg 

nehezen, de az időtényező figyelembevétele is problémát okoz. A megtakarítások kezdeti 

éveiben ugyanis a működési és likviditási célú tagdíjlevonás tetemes hányadot tesz ki a 

díjterhelésből, míg a befektetési díjak aránya csekélyebb. Később a befektetési díjak aránya 

fokozatosan nő a díjterhelésből a működési és likviditási célú tagdíjbevételek rovására, így 

hosszú távon már előbbiek a meghatározóak. 

 

A korábbi években kiszámítottuk és közzétettük a magánnyugdíjpénztárak díjterhelési 

mutatóit. A szektorban bekövetkezett 2010. évi változások átgyűrűző hatásaként azonban a 

2011. évi tagdíjbevételek (a díjterhelési mutató legfőbb eleme) hiánya miatt e mutatók 

kiüresedtek, így e táblázatok közzétételétől eltekintünk. 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozóan változatlanul közöljük a vagyonnal súlyozott 

átlagos díjterhelési mutatót. A teljes üzleti évvel nem rendelkező, illetve a beolvadt pénztárak 

díjterhelési mutatói nem hasonlíthatók össze a korábbi időszakokkal, a többi pénztár 

adataival, ezért azokat nem tesszük közzé. 

 

A mellékelt számítás egyfajta megközelítése a díjterhelés kérdésének, azonban arra 

megítélésünk szerint mindenképpen alkalmas, hogy bemutassa a múltbeli és a jelenlegi 

díjterhelés mértékét, illetve alakulásának tendenciáját. A számítás eredményeként az elmúlt 

tizenkét év pénztárankénti díjterhelését mutatjuk be. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak 

szektorszintű díjterhelése 2011-ben vagyonnal súlyozottan stagnált, a tavalyi díjterhelés 

0,93% volt. 

                                                           
1
A számítás alapjául vett tagdíjak nem tartalmazzák a tagok egyéb befizetéseit, a működési célra kapott 

rendszeres és eseti támogatásokat, adományokat, egyéb bevételeket. 



 

Szektorszintű súlyozott átlagos díjterhelés 

 

Év 

Önkéntes nyugdíjpénztárak 

Teljes díjterhelés 
Működési díjterhelés 

rész 

Befektetési díjterhelés 

rész 

2000 1,97% 1,21% 0,77% 

2001 1,72% 1,02% 0,70% 

2002 1,66% 0,88% 0,78% 

2003 1,49% 0,81% 0,68% 

2004 1,35% 0,67% 0,68% 

2005 1,24% 0,58% 0,66% 

2006 1,18% 0,54% 0,64% 

2007 1,06% 0,49% 0,57% 

2008 1,13% 0,55% 0,57% 

2009 0,97% 0,46% 0,51% 

2010 0,92% 0,37% 0,54% 

2011 0,93% 0,39% 0,54% 

 

Az alábbi grafikonon szemléletes módon megfigyelhető, hogy a vagyonarányos működési 

költségek hogyan alakultak. 

 

 
 

Díjterhelés 2000-2011 

 

A következő táblázatban szereplő százalékos értékek azt reprezentálják
2
, hogy az önkéntes 

nyugdíjpénztári tagok átlagosan a megtakarításuk hány százalékát fizették ki működési, 

likviditási célra, illetve vagyonkezelési, letétkezelési díjként (évente). A feltüntetett 

díjterhelési mutatók a tagok egyéni számláit átlagosan terhelő díjakat mutatják, így az adott 

tag esetében a díjterhelés mértéke ezektől eltérhet. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a díjterhelés mértékének megítélésekor figyelembe kell 

venni az alábbiakat: 

 A díjterhelés alakulását befolyásolja a pénztárak alapítási időpontja. Az alapítás első 

éveiben ugyanis természetszerűleg nagyobb a díjterhelés, mivel az új tagdíjak aránya a 

vagyon mértékéhez képest jelentős (és így a működési/likviditási célú tagdíjlevonás 

vagyonarányosan nagyobb díjterhelést eredményez). 
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 A múltra vonatkozó díjterhelés számítása során az éves beszámolóban szereplő nem fedezeti jellegű 

tagdíjbefizetéseket és a vagyonkezelői, letétkezelői díjakat vetítettük a záró piaci eszközértékre. A számítást a 

2000. évtől kezdődően végeztük, mivel az éves beszámoló formátumában ekkor már a vagyonkezelési, 

letétkezelési díj külön soron jelent meg. Ez a megközelítés a pénztártagok oldaláról méri fel a díjakat. 



 

 A díjterhelés alakulását befolyásolja a pénztárak felfutása, növekedése. Dinamikus 

növekedés esetén az új tagdíjak aránya szintén jelentős, így a működési/likviditási célú 

tagdíjlevonás mértéke nagyobb.  

 Az esetleges fúziók hatása is befolyásolhatja a pénztári díjterhelés mértékét, mivel 

különböző életpályán lévő pénztárak − különböző díjterheléssel − egyesülnek. 

 A banki/biztosítói/munkáltatói csoportok esetenként direkt vagy indirekt módon 

finanszírozták a pénztár indításával kapcsolatos költségeket, amit a későbbi 

díjstruktúrájuk kialakítása során figyelembe vettek. 

 A díjterhelést befolyásolják a munkáltatói háttér által esetenként átvállalt működési 

költségek is, mivel ezáltal kedvezőbb terhelési mutató érhető el. 

 A vagyonkezelők számára kifizetett díjak összegét az egyes szerződésekben kikötött, 

esetenként jelentős sikerdíjak is befolyásolják. 

 2008. január 1-jétől hatályos jogszabályi változás az önkéntes nyugdíjpénztárak 

esetében a vagyonkezelői díjat a vagyonkezelőnek átadott vagyon(rész) napi bruttó 

piaci értékei számtani átlagának 0,8%-ban maximalizálta. 

 2008. január 1-jétől az önkéntes nyugdíjpénztárak a befizetésnek évi 10.000 Ft 

összeghatárig terjedő része maximum 10%-át, az azt meghaladó része maximum 6%-át 

vonhatják le a működési, likviditási tartalék javára. 

 A pénztári vagyon függ a befektetési tevékenység eredményétől, amely szintén 

befolyásolja a díjterhelési mutatót. 

 A számított díjterhelési mutatók a pénztárak egyes választható portfolióinak nagyságát 

nem veszik figyelembe, csak a pénztár egészére, azaz a teljes vagyonra értelmezettek. 

 A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakulása következtében a vegyes ágazatú pénztárak 

közötti költségmegosztás változása – különösen a taglétszámon alapulóak esetében – az 

önkéntes nyugdíjpénztárakra is hatást gyakorolt. 

 A 2011. évben zajlott hitelintézeti végtörlesztési hullám az önkéntes nyugdíjpénztárak 

vagyonát csökkentette, ami a díjterhelési mutatóra szintén hatással volt. 

 

 



 

Önkéntes nyugdíjpénztárak intézményenkénti díjterhelése  

 

 
 

 

 




