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Egészségpénztár és SZÉP-kártya 

(Jogi forrás) 

 

1993. évi XCVI. törvény 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról1 

A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális 

biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a 

rendszerszerűség, a kiszámíthatóság és az önkéntesség elve alapján a 

szociális piacgazdaság kiépítéséhez nélkülözhetetlen. Az ezt szolgáló 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak új, intézményes formát adnak az 

öngondoskodásnak, s a tartósan befektethető források bővítésével 

elősegítik a hazai tőkepiac fejlődését. Az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárak meghonosítása Magyarországon a társadalombiztosítás 

reformjának szerves része. 

A pénztárszervezet és működési forma bevezetése, új 

intézménytípusként a hazai jogrendbe történő illesztése érdekében az 

Országgyűlés a következő törvényt alkotja. 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. §2 (1) E törvény hatálya alá tartozik valamennyi, 

a) a természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató 

kezdeményezésére munkavállalók által alapított olyan pénztári 

szervezet, amely tagjai - vagy a pénztártag jogán annak közeli 

hozzátartozói - részére társadalombiztosítási vagy más szociális ellátást 
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kiegészítő, pótló, illetve - külön törvényben meghatározott feltételek 

szerint - azt helyettesítő szociális, illetve egészségügyi egészségvédelmi 

- szolgáltatást szervez és nyújt, 

b)3 a pénztárak által e törvényben foglaltak szerint létrehozott 

szervezet, valamint a számukra e törvény szerint szolgáltatást nyújtó 

természetes és jogi személy - a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

szolgáltató - a pénztárak részére végzett tevékenysége tekintetében, 

c)4 a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: 

Felügyelet), 

d) természetes személy, aki az e törvény alapján létrehozott pénztári 

szervezet tagja. 

(2) A nemzetközi szerződések hatálya alá tartozó személyekre e 

törvény rendelkezéseit a nemzetközi szerződésben foglalt eltéréssel kell 

alkalmazni. 

(3)5 A pénztárak részére vagyonkezelési és letétkezelési 

tevékenységet végző pénzügyi intézményekre, befektetési 

vállalkozásokra és befektetési alapkezelőkre és az ilyen tevékenységet 

végző egyéb szervezetekre a kollektív befektetési formákról és 

kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló törvényben, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

törvényben (a továbbiakban: Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 

szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül e törvény rendelkezéseit 

is alkalmazni kell. 

(4)6 E törvény hatálya és a Felügyelet intézkedési jogköre az (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetekre az alakuló 

közgyűlésük időpontjával kezdődően terjed ki. 

Fogalmak 

2. § (1) E törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás és más 

szociális ellátás (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási ellátások) 

mindazokat a szociális ellátásokat jelenti, amelyeket jogszabály, 

társadalombiztosítási vagy más szociális ellátásként megjelöl. 
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(2) E törvény alkalmazásában 

a)7 önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: pénztár): 

természetes személyek (a továbbiakban: pénztártag) által a 

függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve 

alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, 

illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség 

védelmét elősegítő ellátásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) szervező 

és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres 

tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, 

finanszírozza, illetve nyújtja. A pénztártevékenységhez kapcsolódó 

gazdálkodási és felelősségi szabályokat és jogosultságokat e törvény 

szabályozza; 

b) kiegészítő pénztár: önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely a 

társadalombiztosítási ellátásokat kiegészíti, pótolja és tagjai igénye 

szerint szervezi; 

c) elismert pénztár: önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely az (1) 

bekezdésben foglalt jogszabályok szerint, külön törvény által feljogosítva 

az adott társadalombiztosítási, szociális ágazatban társadalombiztosítási 

ellátást szervez és helyettesít, illetve azokat kiegészítő szolgáltatásokat 

nyújt; 

d)8 szolgáltató: az a természetes személy, jogi személy, amely a 

pénztárral kötött szerződés alapján a pénztár részére a pénztárüzem 

működésének részét képező, azt lehetővé tevő, elősegítő, illetve a 

pénztári szolgáltatásokat ténylegesen nyújtó tevékenységet végez - ide 

nem értve az egészségpénztári szolgáltatót. Szolgáltatónak minősül 

különösen az, aki (amely) a fentiekben meghatározott pénztár részére 

letétkezelői tevékenységet folytat, amelyhez a pénztár a befektetési 

üzletmenetét, illetve a könyvelése, nyilvántartásai vezetését kihelyezte, 

amely a pénztár részére tagszervezést végez, illetve amely az 

egészségpénztárak, egészség- és önsegélyező pénztárak részére 

szolgáltatás-szervezési tevékenységet lát el. Szolgáltatónak minősül az 

is, aki (amely) az e pontban meghatározott szolgáltatóval kötött 

szerződés alapján az előzőek szerinti, pénztárral kapcsolatos 

tevékenységet végez; 
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e)9 egészségpénztári szolgáltató: az egészségpénztárral, egészség- és 

önsegélyező pénztárral szerződésben, vagy tulajdonában álló, illetve 

általa üzemeltetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott 

egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi 

személy, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztártagok 

számára egészségpénztári szolgáltatást ténylegesen nyújt. 

(3) E törvény alkalmazásában 

a) alapszabály: a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és 

kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és 

gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között az alapszabály 

határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár 

közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi 

viszonyaira vonatkozó jogszabályok és az adott pénztár alapszabálya 

alapján kell eldönteni. Az alapszabály a pénztár alkalmazottaira, a 

munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű; 

b)10 tagdíj: a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a 

pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt 

kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, amelyet 

a munkáltató e törvényben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói 

hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat. A tagdíj - 

minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét (a továbbiakban: 

egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határozza meg; 

c)11 egységes tagdíj: az alapszabályban megjelölt azon összeg, 

amelyet valamennyi pénztártag a pénztárnak rendszeresen megfizet; 

d)12 egyéni számla: az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár 

gazdálkodása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli 

rendjével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A pénztár 

gazdálkodása során az egyéni számla tartalmazza (elszámoló-

egységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztárak esetén 

elszámolóegységben és forintban kifejezve) a pénztártagok 

rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói 

tag hozzájárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagjai számára a 

szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a tagnak a pénztárral 

szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, 
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továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyújtott adományból a 

tag számára jóváírandó összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni 

számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi 

rendhez igazodó szolgáltatási számlákról teljesíti. A pénztár 

felszámolásakor, illetve végelszámolásakor az egyéni számla a pénztár 

kötelezettségekkel nem terhelt közös vagyona tagok közötti 

felosztásának eszköze. Az egyéni számla a pénztártag rendelkezése 

szerint az egyéni nyugdíjszámlán lekötött összeg (tagi lekötés) 

kivételével követelés biztosítékául nem szolgálhat. Az egyéni számlát a 

pénztár csak e törvényben, illetve felhatalmazásán alapuló 

jogszabályban foglalt rendelkezések alapján terhelheti meg; 

e)13 haláleseti kedvezményezett: a pénztártag által megjelölt 

természetes személy, aki a pénztártag halála esetén az e törvényben 

meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik; 

f)14 tagsági okirat: a pénztár által kiállított, legalább a belépési 

nyilatkozaton szereplő adatokat tartalmazó, teljes bizonyító erejű 

magánokirat; 

g)15 pénztári befizetések kedvezménye: a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A. §-a szerint a magánszemély 

rendelkezése alapján az adóhatóság által a magánszemély javára a 

pénztárhoz átutalt összeg; 

h)16 elektronikus irat: olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben foglalt rendelkezéseknek; 

i)17 elektronikus irat használata: amennyiben a pénztár alapszabálya 

ezt lehetővé teszi, a pénztártag teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozatban kérheti a pénztártól, hogy a pénztár a részére 

átadandó dokumentumokat (nyilatkozatokat, igazolásokat) elektronikus 

iratként küldje meg részére; 

j)18 nyílt pénztár: az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét - 

a területi pénztár működési területének meghatározása kivételével - nem 

korlátozza; 

k)19 zárt pénztár: olyan pénztár, amely munkahely vagy szakmai, 

érdekképviseleti, illetve más, a pénztár alapításakor már meglévő 
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szerveződési elv alapján a pénztár lehetséges tagjainak körét 

alapszabályában meghatározza. 

(4) E törvény alkalmazásában 

a)20 közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott személyek, valamint az élettárs; 

b) hozzáférhetőség: a pénztár által szervezett és nyújtott 

szolgáltatásokra a pénztár alapszabályában meghatározott módon 

kizárólag a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán a közeli 

hozzátartozók jogosultak; 

c) várakozási idő: a tagsági viszonynak a belépéstől számított 

alapszabály szerinti azon időszaka, amelynek elteltével az egyéni 

számlaköveteléshez, illetve a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzájuthat; 

d) kiegészítő vállalkozási tevékenység: a pénztár szervezetében 

folytatott mindazon gazdálkodási tevékenység, amelyet az 

alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és 

nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a pénztár szolgáltatási 

kötelezettségén felül, ellenszolgáltatás fejében nyújt; 

e)21 kihelyezés: a pénztár feladatkörébe tartozó tevékenységének e 

tevékenység ellátásával üzletszerűen foglalkozó szervezet (szolgáltató) 

által, szerződés alapján történő megvalósítása; 

f)22 kiszervezés: tevékenység olyan kihelyezése, melynek során 

adatkezelés vagy adatfeldolgozás is megvalósul; 

g)23 adatkezelés: a személyes adat, illetve pénztártitkot képező adat 

tekintetében végzett adatkezelési tevékenység; 

h)24 adatfeldolgozás: a személyes adat, illetve pénztártitkot képező 

adat tekintetében végzett adatfeldolgozási tevékenység; 

i)25 tagszervezői tevékenység: a pénztári tagsági jogviszony (a 

továbbiakban: tagsági jogviszony) létrehozására irányuló rendszeres, 

üzletszerű tevékenység. E tevékenység kiterjed a tagsági jogviszony 

létrehozatalának elősegítésére, pénztári termékek ismertetésére, 

ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére, illetve a tagsági 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj19ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj20ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj21ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj22ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj23ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj24ida041


 

7 
 

jogviszony létrehozatalában, a tagsági jogviszonyt érintő adat- és egyéb 

módosítási igények - így különösen személyi adatváltozás, 

portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, tagdíjmódosítás -, valamint a 

kifizetési igények felvételére és a pénztár részére való továbbítására, 

továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető 

kifizetések igénylésében való közreműködésre. 

(5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál 

a)26 nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, 

amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti 

bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, 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, vagy amelytől a pénztártag a 

honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre 

kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő 

időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra; 

b) felhalmozási időszak: a tagsági viszonynak a belépéstől a c) pont 

szerinti nyugdíjszolgáltatás megnyílásáig terjedő időszaka; 

c)27 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 pénzbeni kifizetés; 

d)28 értékelési különbözet céltartaléka: az önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 

jogszabályban felsorolt eszközcsoportokba tartozó eszközök esetében 

az üzleti év mérleg-fordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára 

meghatározott felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv 

szerinti értéke közötti különbözet összegében képzett céltartalék. Az 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj25ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj26ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj27ida041
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értékelési különbözet az adott eszközcsoportokon belül elkülönítetten, a 

források között a működési, a fedezeti (választható befektetési portfóliót 

biztosító rendszert működtető pénztárak esetén választható befektetési 

portfóliónként), illetve a likviditási céltartalékon belül értékelési 

különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg; 

e)29 egyéni nyugdíjszámla: a nyugdíjpénztár által vezetett egyéni 

számla; 

f)30 ingatlanfejlesztés: minden épület és műtárgy (a továbbiakban 

együtt: építmény) építési, szerelési munkáival, elsődlegesen az 

építmény létrehozásával, átépítésével, felújításával kapcsolatos tervező, 

előkészítő és kivitelező munkálatok összessége; 

g)31 ingatlankezelés: a pénztárral kötött szerződés szerint az 

ingatlannal való gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, az esetleges 

befektetés kérdéseiben javaslatok kidolgozása, továbbá az üzemeltetési 

és a karbantartási feladatok ellátása, a tervezett felújítások irányítása és 

ellenőrzése, valamint az ingatlan fenntartására vonatkozó tervajánlat 

elkészítése; 

h)32 ingatlanüzemeltetés: az ingatlan napi működésével és 

működtetésével összefüggő feladatok ellátása; 

i)33 elszámolóegység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló 

követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására, 

nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység; 

j)34 ütemezett pénzkivonás: a tag szolgáltatási számlájának terhére, a 

tag részére teljesített rendszeres kifizetés, amelynek időtartama a 

kifizetés indulásakor előre nem meghatározott. 

(6)35 E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál 

a) egyéni egészségszámla: az egészségpénztár által vezetett egyéni 

számla; 

b) szolgáltatás-szervezés: egészségpénztári szolgáltató által nyújtott 

szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a pénztártagok részére; 

c)36 egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontjában meghatározott 

szolgáltatás; 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj28ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj29ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj30ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj31ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj32ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj33ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj34ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj35ida041
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d)37 egészségügyi hatóság: az Eütv. 3. § h) pontjában meghatározott 

hatóság; 

e)38 egészségügyi szolgáltató: az Eütv. 3. § f) pontjában meghatározott 

szolgáltatók; 

f)39 minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény: az 

orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak 

szerinti kijelölt szervezet; 

g)40 gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása: 

1. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról 

szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, 

lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek 

(beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai 

készítményeket is) árának támogatása; 

2. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és 

kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi 

gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és 

immunológiai készítmények árának támogatása; 

3. orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) 

gyógyszerkészítmények árának támogatása; 

4. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae 

Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra 

alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása; 

5. az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 

jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; 

6.41 a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 

jogszabályban meghatározott tápszerek, és az egészségügyi 

államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális 

élelmiszerek megvásárlásának támogatása; 

7. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető 

gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről 

szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök 

megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás 

által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli 

megvásárlásának, valamint javításának támogatása; 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj36ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj37ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj38ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj39ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj40ida041
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8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi 

tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal 

rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről 

szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz 

megvásárlásának támogatása; 

9.42 csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása; 

10. gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása; 

11.43 egyéb gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, 

amelyek a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és 

készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. 

(VIII. 19.) EüM rendeletben meghatározott követelményeknek 

megfelelnek; 

12. az 1-11. pontokban felsorolt termékek házhoz szállítása; 

h)44 fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. 

§ a) pontjában meghatározott személy. 

(7)45 E törvény alkalmazásában önsegélyező pénztárnál: 

a)46 szociális kockázat: gyermek születésével, beiskolázásával, 

egészségi állapottal kapcsolatos pénzügyi helyzettel, 

munkanélküliséggel, halálozással és a biztosítási tevékenységről szóló 

törvényben meghatározott tűz- és elemi károkkal kapcsolatos 

kockázatok; 

b) időszaki járadék: a pénztártag részére nyújtott rendszeres pénzbeli 

szolgáltatás, amely az alapszabályban meghatározott esetekben és 

feltételek szerint határozott időtartamig, illetve legfeljebb a kiváltó 

esemény megszűnéséig tart; 

c)-d)47 

(8)48 E törvény alkalmazásában a 3. § (2) bekezdésének b) pontjában 

és a 36. § (1) bekezdésében, illetve azok alapján meghatározott alapok 

tartaléknak minősülnek. 

(9)49 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tevékenységnek minősül a 

társadalombiztosítási és szociális ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve 

ezeket helyettesítő szolgáltatások, továbbá az egészség védelmét 

elősegítő ellátások e törvényben foglaltak szerinti szervezése, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj41ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj42ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj43ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj44ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj45ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj46ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj47ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj48ida041
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finanszírozása és nyújtása, amely rendszeres tagdíjbefizetésekből, 

egyéni számlavezetés útján történik. 

Működési alapelvek 

3. § (1) Önkormányzati működés: A pénztárra vonatkozó alapvető 

döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak. A döntés 

meghozatala során a pénztártagok azonos jogokkal rendelkeznek. 

(2) A zárt gazdálkodás elve: 

a) a pénztár gazdálkodása kizárólag csak az alapszabályban 

meghatározott szolgáltatások szervezésére és teljesítésére irányulhat; 

b) a pénztár gazdálkodásához alapokat képez, és a tagok részére 

egyéni számlát vezet; 

c) a pénztár szolgáltatásaira kizárólag a 2. § (4) 

bekezdésének b) pontja szerinti személyek jogosultak; 

d) a pénztár gazdálkodása során az alapszabály felhatalmazása 

alapján, a jogszabályi előírások keretei között a pénztárvagyon erejéig 

vállalhat más jogi, illetve természetes személyekkel szemben 

kötelezettséget; 

e) a pénztár a tartozásaiért saját vagyonával felel; 

f) a tagsági viszony megszűnése, illetve a pénztár felszámolása esetén 

a pénztártag az egyéni számláján levő összeget az alapszabály szerint 

követelheti a pénztártól; 

g) a pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből és egyéb 

bevételekből, a pénztártípusok sajátosságainak figyelembevételével, a 

közgyűlés által elfogadott pénzügyi terv alapján szervezi, finanszírozza 

és teljesíti. 

(3) Kölcsönösség: a pénztártagok közösen teremtik meg a 

szolgáltatások fedezetét. A pénztárak szolgáltatásaira jogosultakat az 

igénybevétel szempontjából azonos jogok illetik meg. Minden pénztártag 

egyben tulajdonosa is a pénztárnak. 

(4) Önkéntesség: természetes személyek szabad akaratukból 

hozhatnak létre pénztárakat, és a pénztár alapszabályának 

rendelkezései szerint csatlakozhatnak, illetve léphetnek ki azokból. 
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(5) Függetlenség: a pénztárak a jogszabályok keretei között szabadon 

alakítják ki szolgáltatási körüket és üzletpolitikájukat. 

(6) Szolidaritás: a pénztártagok egységes elvek alapján megállapított 

tagdíjat fizetnek, mely a nem kárarányos tehermegosztás alapján 

független egyéni kockázatuk mértékétől. A tagsági feltételeknek eleget 

tevő természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el. 

(7) Társulási elv: a tagsági kör meghatározásakor nem alkalmazható 

vallási, faji, etnikai, politikai meggyőződés, kor és nemek szerinti 

megkülönböztetés. 

(8) Non-profit (nem haszonelvű) működés: a pénztár gazdálkodásának 

eredményét sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki, 

azt csak az alaptevékenység érdekében használhatja fel. 

Az elnevezés védelme 

4. §50 (1) Az „önkéntes kölcsönös biztosító pénztár”, valamint a 

„nyugdíjpénztár”, „önsegélyező pénztár” és „egészségpénztár” 

elnevezést vagy idegen nyelvű megfelelőjét kizárólag az e törvénynek 

megfelelően alapított és működtetett szervezet, továbbá a pénztárak 

érdek-képviseleti szerve és az általa alapított szervezet használhatja a 

nevében. 

(2) A pénztár köteles a nevében a „pénztár” szót a pénztár típusára 

utaló kiegészítéssel együtt feltüntetni. 

(3) Abban a kérdésben, hogy egy szervezet jogosult-e a nevében az 

(1) bekezdés szerinti elnevezések valamelyikének használatára, a 

nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes bíróság határoz. 

A pénztár alapítása 

5. § (1) Pénztárat kizárólag természetes személyek alapíthatnak. Az 

alapításhoz legalább 15 alapító tag szükséges. 

(2)51 A pénztárak alapítását az alakuló közgyűlés határozza meg. Az 

alakuló közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály és az induló 

gazdálkodási terv elfogadása, a tisztségviselők és a könyvvizsgáló 

megválasztása, valamint a tisztségviselők díjazásának megállapítása, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj49ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj50ida041
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döntés az alapítással kapcsolatos, az alakuló közgyűlés időpontjáig 

felmerült költségek viseléséről. 

(3) Az alakuló közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlés által 

választott elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az erre a tisztségre 

megválasztott két tag hitelesíti. A közgyűlésen felvett jelenléti ívet a 

közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

(4) Az alapszabályt, és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd 

(jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. 

6. § (1) A pénztár jogi személy. 

(2)52 A pénztárt a székhelye szerint illetékes törvényszék (a 

továbbiakban: bíróság) veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétel 

iránti kérelmet az alakuló közgyűlést követő 30 napon belül kell 

benyújtani a bírósághoz. A kérelemhez mellékelni kell az alakuló 

közgyűlés által elfogadott alapszabályt, az alakuló közgyűlés 

jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet, valamint a kérelem beadását követően a 

számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását 

pénzforgalmi számla megnyitásáról. A bíróság a nyilvántartásba vételről 

nemperes eljárásban határoz és határozatát a kérelmezővel egyidejűleg 

kézbesíti az ügyész részére, továbbá megküldi a Felügyeletnek. 

(3)53 A pénztár a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alakuló 

közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. A pénztár nyilvántartásba 

vételének meghiúsulása esetén a felek egymás közötti jogviszonyaira a 

Ptk. rendelkezései az irányadók. 

7. § (1) A bírósági nyilvántartásba vétel megtörténte előtt a pénztár 

nevében eljáró természetes személyek egyetemlegesen felelnek a 

pénztár nevében vállalt kötelezettségekért. E felelősség korlátozása 

vagy kizárása harmadik személlyel szemben semmis. 

(2) A nyilvántartásba vételt megelőzően a pénztár nevében vállalt 

kötelezettségekért az (1) bekezdés szerint fennálló felelősség 

megszűnik, ha a pénztár közgyűlése a kötelezettségvállalásokat utólag 

jóváhagyja. Erről a közgyűlés a tevékenységi engedély (60. §) jogerőre 

emelkedése előtt érvényesen nem határozhat. 

(3) Ha a pénztár a nyilvántartásba vétel előtt jogot szerez vagy 

kötelezettséget vállal, a nyilvántartásba vétel hiányára nem hivatkozhat. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj51ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj52ida041
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8. §54 (1) A pénztárak működésének törvényességét az ügyészség az 

irányadó jogszabályok szerint ellenőrzi. Ha a működés törvényessége 

másképpen nem biztosítható, az ügyészség keresettel a bírósághoz 

fordulhat. 

(2) A pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv feladatait a VI. 

fejezet alapján a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 

feladatkörében eljárva a Magyar Nemzeti Bank látja el. 

9. § (1)55 A pénztár a 10. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet a Felügyelet jogerős tevékenységi engedélye birtokában 

kezdheti meg. A tevékenység engedélyezésének eljárási szabályait a 

60-64. §-ok tartalmazzák. 

(2)56 A pénztár az alakuló közgyűlést követő 15 napon belül köteles 

számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltatónál pénzforgalmi 

számlát nyitni. 

(3)57 A tevékenységi engedély jogerőre emelkedéséig a pénztár a 

hozzá bármilyen címen befizetett összegekből kizárólag a pénztár 

szervezésével összefüggő kifizetéseket teljesíthet, egyebekben pedig a 

pénztár megalakulását követően a pénztár gazdálkodására és 

befektetéseire az e törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(4)58 

(5)59 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése esetén a 

pénztár nevében eljáró személyek, ha a tevékenység megkezdése kárt 

okozott, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az okozott kárért. E 

személyekkel szemben a Felügyelet 5 ezertől 100 ezer forintig terjedő 

eljárási bírságot szabhat ki a tevékenység engedély nélküli megkezdése 

miatt. 

Felügyeleti díj60 

9/A. §61 (1) A pénztár működési alapja terhére felügyeleti díjat fizet. 

(2)62 A felügyeleti díj a (3)-(5) bekezdés szerint számított alapdíj, 

valamint a (6) bekezdés szerint számított változó díj összege. 

(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószám 

szorzata. Az alapdíjegység ötvenezer forint. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj53ida041
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(4) A szorzószám önkéntes nyugdíj-, önsegélyező- és 

egészségpénztár esetén: kettő. 

(5) A (4) bekezdés rendelkezésétől eltérően azon önkéntes nyugdíj-, 

önsegélyező- és egészségpénztár esetén, melynek fedezeti alapja a 

tárgyévet megelőző év végén nem haladja meg az 50 millió forintot, a 

szorzószám 0,5. 

(6) A pénztár által fizetendő változó díj éves mértéke a pénztári vagyon 

piaci értékének 0,25 ezreléke. 

A pénztárak típusai és tevékenységük 

10. § (1) A pénztár az általa gyűjtött és kezelt befizetésekből az 

alapszabályban meghatározott feltételek szerint az alábbi 

szolgáltatásokat nyújthatja: 

a) a 2. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

nyugdíjszolgáltatás (nyugdíjpénztár); 

b)63 szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt 

szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás, valamint a 

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 

(önsegélyező pénztár); 

c) az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és 

finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása 

(egészségpénztár); 

d)64 az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és 

finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása, valamint a 

szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt szociális 

kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás, és a gyógyszer és 

gyógyászati segédeszköz árának támogatása (egészség- és 

önsegélyező pénztár). 

(2)65 A nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az 

önsegélyező pénztár kizárólag önsegélyező feladatokat láthat el. Az 

egészségpénztár elláthatja az (1) bekezdés b) pontjában felsoroltak 

közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatását, a 

pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj62ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj63ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj64ida041
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jövedelmének teljes vagy részbeni pótlását, valamint a pénztártag halála 

esetén a hátramaradottak támogatását (a továbbiakban együtt: 

egészségügyi célú önsegélyező feladat) is. Az egészség- és 

önsegélyező pénztár elláthatja az önsegélyező, valamint az 

egészségpénztári, az egészségügyi célú önsegélyező feladatokat is 

azzal, hogy a feladatok ellátása során a kiegészítő önsegélyező 

pénztárakra, valamint a kiegészítő egészségpénztárakra vonatkozó 

speciális rendelkezések alkalmazásától nem tekinthet el. Az egészség- 

és önsegélyező pénztár alapítással vagy egyesüléssel jön létre, vagy 

akként, hogy a tevékenységi engedéllyel rendelkező egészség- vagy 

önsegélyező pénztár alapszabályának módosításával - külön 

engedélyezési kötelezettség nélkül - felveszi a másik pénztártípus 

szolgáltatásait. Az alapszabály módosításával, a szolgáltatások 

felvételével létrejövő egészség- és önsegélyező pénztár a továbbiakban 

is köteles megőrizni az alapszabály-módosítást megelőző 

egészségpénztári, illetve önsegélyező pénztári szolgáltatásokhoz való 

hozzáférési lehetőséget és szolgáltatási kört. 

(3) A devizakülföldi pénztártagnak a devizajogszabályok betartásával 

nyújthatók az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások. 

A tagsági viszony 

11. § (1)66 Pénztártag lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki az 

alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és 

tagdíjfizetést vállal. 

(2)67 A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási 

idő a pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi 

elfogadásával kezdődik. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását 

annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól 

számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát 

vagy a tagsági okiratot az alapszabállyal együtt a pénztártagnak 

nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére elektronikus iratként át 

kell adni. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj65ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj66ida041
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(3)68 A tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a pénztár 

tagdíjat nem fogadhat, az alapító tagokon kívül új tagokat nem vehet fel. 

Az alapító tagok tagdíjfizetési kötelezettsége és várakozási ideje a 

tevékenységi engedély jogerőre emelkedését követő napon kezdődik. A 

pénztár a tevékenységi engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 

napon belül nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére 

elektronikus iratként átadja az alapító tagok részére a pénztár 

alapszabályát és a tagsági okiratot. 

(4)69 Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy - a (2) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően - a pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj 

befizetésével jön létre. Ebben az esetben az első havi tagdíj 

megfizetésének elmulasztása esetén a belépni kívánó tagot az 

alapszabályban rögzített eljárási szabályoknak megfelelően értesíteni 

kell a mulasztás jogkövetkezményeiről. A befizetés pótlására előírt 

határidő eredménytelen elteltét követően a személy adatai a 

nyilvántartásból kivezethetők. 

11/A. §70 (1)71 Pénztár részére történő tagszervezést természetes 

személy, jogi személy (a továbbiakban együtt: tagszervező) a pénztárral 

kötött szerződés alapján végezhet. A tagszervező alvállalkozót igénybe 

vehet, azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tevékenységet 

saját maga végezte volna. A tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra 

a tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az 

alvállalkozó további alvállalkozót nem vehet igénybe. A tagszervezőnek 

az alvállalkozóval kötött szerződése a pénztárral kötött szerződés 

mellékletét képezi. A tagszervező a tevékenysége során a pénztári 

szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Amennyiben a 

pénztárnak a tagszervezővel kötött szerződése kiterjed a tagsági 

jogviszonyt érintő adat- és egyéb módosítási igények, valamint a 

kifizetési igények felvételében és a pénztár részére való továbbításában, 

továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető 

kifizetések igénylésében való közreműködésre, úgy a tag által benyújtott 

fenti igények teljesítésével kapcsolatos határidők az erre vonatkozó tagi 

bejelentés tagszervezőhöz történő érkezésétől számítandóak. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj67ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj68ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj69ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj70ida041
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(2)72 A tagszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a 

tagszervezéshez kapcsolódó díjazás mértékét, a díjazás nyújtásának és 

visszaírásának feltételeit, valamint a tagszervezéshez kapcsolódó 

károkozásáért való felelősség viselésének kérdéseit. A pénztár köteles 

kidolgozni és szabályzatban rögzíteni a tagszervezők oktatásának és 

ellenőrzésének rendszerét. 

(3)73 Tagszervezésért díjazást a pénztár csak a működési tartaléka 

terhére nyújthat, azzal, hogy azok együttes összege az átlépő tagok, 

valamint azon pénztártagok vonatkozásában, akik a belépés 

időpontjában más - azonos típusú - pénztár tagjai, a díjazás összege 

nem haladhatja meg a belépést követő első tizenkét hónapban befizetett 

tagdíj működési tartalékra jutó részét. Tagszervezésért ezen túl díjazás 

és egyéb juttatás nem nyújtható. Valamely pénztártípusban újonnan 

tagsági jogviszonyt létesítő pénztártag - aki a belépés időpontjában 

egyetlen más, azonos típusú pénztárnak sem tagja - tagszervezéséért 

járó díjazás összege nem haladhatja meg a belépést követő első 

tizenkét hónapra vonatkozóan vállalt tagdíj 20 százalékát. 

(3a)74 A tagszervezésért díjazás a tagsági jogviszony létrejöttétől két 

évig adható, a visszaírásra a tagsági jogviszony létrejöttétől három évig 

van lehetőség. E § alkalmazásában az önsegélyező pénztár, továbbá az 

egészségpénztár, illetve az egészség- és önsegélyező pénztár azonos 

típusú pénztárnak minősülnek. 

(4) A pénztári tagszervezés során a tagszervezőnek tilos olyan 

módszert alkalmazni: 

a) amellyel más személyek terhére ígér előnyöket a pénztártaggá váló 

személy részére arra az esetre, ha az más személyt pénztártaggá vagy 

tagszervezővé válásra bír rá, vagy 

b) 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 rábírni. 

(5)75 A tagszervező útján belépett pénztártag a tagszervező részére az 

új pénztárba (önkéntes nyugdíj- vagy önkéntes egészség-, önsegélyező-

, egészség és önsegélyező pénztár) történő be-, illetve átlépést 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj71ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj72ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj73ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj74ida041
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megelőzően nyilatkozik arról, hogy az adott pénztártípussal azonos 

típusú, tehát önkéntes nyugdíj-, egészség-, önsegélyező- vagy 

egészség- és önsegélyező pénztárnak tagja-e. A tag nyilatkozatát a 

tagszervező a belépési nyilatkozattal egyidejűleg nyújtja be a pénztár 

részére. A pénztár a (3) bekezdés szerinti jutalékot a fenti tagi 

nyilatkozatban foglaltak alapján fizeti meg a tagszervező részére. 

11/B. §76 (1) A tagszervező a tagszervezés során tudomására jutott, 

valamely természetes személyre vonatkozó személyes adatokat csak az 

adott természetes személy pénztártaggá válása érdekében használhatja 

fel. 

(2) A tagszervező - ha törvény másként nem rendelkezik - korlátlan 

ideig köteles megőrizni a tudomására jutott pénztár-, illetve üzleti titkot. 

12. § (1)77 Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, aki a 

pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési 

kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói 

hozzájárulás). 

(2)78 A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a 

munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja 

ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, 

közszolgálati, állami szolgálati, kormányzati szolgálati, valamint 

szolgálati jogviszonyban) áll. A munkáltató munkavállalóként mindhárom 

típusú pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget. 

(3)79 A munkáltatói hozzájárulás - a (4) bekezdésben foglaltak 

kivételével - minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű 

vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles 

az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen 

megállapítani. A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor 

pénztártípusonként különbséget tehet. A munkabér százalékban 

meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató 

meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is. 

(4)80 A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás (3) bekezdésben 

meghatározott mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - 

korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, 

akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj75ida041
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alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg 

a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított 

munkáltatói hozzájárulást. 

(5)81 A munkáltató és a pénztár között létrejövő szerződésben 

rendelkezni kell: 

a) a munkáltatói hozzájárulás mértékéről és a teljesítés ütemezéséről; 

b) a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésének lehetőségéről és 

feltételeiről; 

c) a munkáltatói hozzájárulás teljesítését biztosító esetleges 

mellékkötelmekről. 

(6)82 A munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés, a szerződés 

módosítása - ha az alapszabály másként nem rendelkezik - a közgyűlés 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

(7)83 A pénztár a munkáltatói hozzájárulásról rendelkező 

szerződésekről naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell a szerződéseknek a pénztár működéséhez szükséges 

főbb adatait, így különösen a munkáltatói tag adatait, a munkáltatói 

hozzájárulás mértékét, a szerződés hatályát, esetleges módosítását. 

(8)84 Amennyiben a tag azt a munkáltatótól írásban kéri, a munkáltató 

a kérelmező tag javára vállalt munkáltatói hozzájárulás teljes 

összegének, vagy egy részének teljesítését szüneteltetheti vagy 

megszüntetheti. Egyebekben a munkáltató a munkáltatói hozzájárulás 

teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően 

szüneteltetheti vagy szüntetheti meg. E rendelkezéstől érvényesen nem 

lehet eltérni. 

(9)85 A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltató 

szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését azon időszakokra, 

amikor a tag munkaviszonya szünetel, illetve munkabér a részére nem 

jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag 

munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. 

(10)86 Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás 

fizetésére - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - a 

kölcsönbeadó a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E 

rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás 
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száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki 

a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan 

idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás 

hiányában is díjazásban részesül. 

12/A. §87 (1)88 A pénztár a pénztár munkáltatói tagjával vagy 

támogatóval kötött támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag 

pénztártag alkalmazottai, illetve a támogató a támogatásról szóló 

szerződésben meghatározott tagsági kör részére a (2)-(6) 

bekezdésekben foglaltak szerint nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: 

célzott szolgáltatás). 

(2)89 Célzott szolgáltatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási 

szabályzatában) szereplő szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a 

munkáltató, illetve a támogató választja ki az általa célzott 

szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást. 

(3)90 A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a pénztárban tag 

munkavállalója, a támogatásról szóló szerződésben meghatározott 

tagsági kör, valamint az alapszabály szerint azok hozzátartozói részére 

biztosítani kell. 

(4)91 A pénztár és a munkáltatói tag, illetve a támogató által megkötött 

szerződésben meg kell határozni a célzott szolgáltatások 

a) körét; 

b) nyújtására a munkáltató vagy támogató által a pénztár részére 

fizetendő összeget, ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, 

valamint a pénztár működésére felhasználható részt, valamint 

rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg 

felhasználásáról; 

c) nyújtásának módját, rendjét, határidejét; 

d) eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit; 

e) nyújtása elszámolásának rendjét; 

f) eredményessége értékelésének módját, rendjét. 

(5)92 A pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a 

munkáltatói tag vagy támogató által fizetett összeget a fedezeti alapon 

belül erre a célra munkáltatói tagonként, támogatóként és célzott 

szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba 
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(célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben 

meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés 

teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni 

számlái között felosztani nem lehet. 

(6)93 A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag vagy támogató által 

fizetett teljes összeg adománynak minősül. 

13. § (1)94 A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét a pénztárnak 

az alapszabályban előírt módon bejelenti, és fizetési kötelezettségének 

határidőre eleget tesz. A tagdíj összege az egységes tagdíjnál kevesebb 

nem lehet. 

(2) A befizetett tagdíjak szolgáltatásokra fordítandó részét, valamint a 

tagok javára jóváírt egyéb összegeket egyénileg, az egyéni számlán kell 

nyilvántartani a pénztárakra vonatkozó számviteli és gazdálkodási 

szabályok szerint. 

(3)95 A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag 

hitelezői, sem kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak 

igényt, kivéve a pénztártag rendelkezése szerint az egyéni számlán 

lekötött összeget, amelyet a 47. § (7) bekezdés szerint a Hpt. hatálya alá 

tartozó hitelintézettel kötött szerződésében fedezetként felajánl (tagi 

lekötés). 

(4)96 A pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, ideértve a 

felügyeleti bírságot is, a pénztártagokat, a munkáltatói tagokat, és a 

támogatókat évente egyszer - az alapszabályban rögzített közzétételi 

szabályok szerint - tájékoztatni kell. A pénztártagok tájékoztatásának 

tartalmaznia kell az egyéni számla alakulását is. A pénztártagokat az 

egyéni számla állásáról kérésére - írásban történő tájékoztatás esetén a 

pénztár alapszabályában foglaltak szerint a pénztár tényleges és 

indokolt költségeinek tag általi előzetes és közvetlen megtérítése mellett 

- az alapszabály szerinti rendben év közben is tájékoztatni kell. A 

pénztártagok egyéni számlára vonatkozó tájékoztatása történhet a 

pénztártag kérésére elektronikus iratban is. 

(5) Az alapszabályban az egyéni számla, valamint a pénztár 

alapképzési és költségelszámolási rendjének figyelembevételével kell 
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rendelkezni a kilépő taggal való elszámolásról, illetve a jogutód nélkül 

megszűnő pénztár vagyonának a tagok közötti felosztásáról. 

14. §97 (1)98 A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén 

alkalmazandó eljárásokat és a tagnak az ezen időszak alatt történő 

tagsági jogainak gyakorlására vonatkozó előírásokat az alapszabály 

tartalmazza azzal, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésére az 

alapszabály nem adhat lehetőséget. 

(2) Az alapszabályban rendelkezni kell arról is, hogy azon időszakban, 

amíg tagdíjfizetés nem történik, a pénztártag milyen szolgáltatásokra 

jogosult. 

(3)99 A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a pénztár - 

figyelemmel a (4)-(9) bekezdésben foglaltakra - jogosult a tag egyéni 

számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori pénztári 

egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának 

megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és 

azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni (a továbbiakban: 

elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás). Az elmaradt tagdíj miatti 

hozamlevonást a pénztár a tagdíj alapszabályban megjelölt 

esedékességének időpontját követően - amennyiben a pénztár 

alapszabálya erről rendelkezik, úgy a tagdíjhátralék rendezésére 

megjelölt időtartam eredménytelen leteltével - (a továbbiakban: 

tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontja) a (4)-(9) bekezdésekben 

foglaltak szerint azon időszakra visszamenőlegesen érvényesítheti, 

amely időszakra a meg nem fizetett tagdíj vonatkozik. 

(4)100 A pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást az 

alapszabályban foglalt tagdíjfizetési gyakorisághoz igazodóan 

negyedéves, féléves vagy éves időközönként hajtja végre (a 

továbbiakban: levonási gyakoriság) azzal, hogy egy üzleti évben csak 

egyféle levonási gyakoriságot alkalmazhat. Havi tagdíjfizetési gyakoriság 

esetén - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a pénztár a fenti levonási 

gyakoriságok alkalmazása közül választhat. 

(5)101 A levonási gyakoriság megváltoztatására vonatkozó döntést a 

pénztár közgyűlése - az üzleti évet megelőző évben - hozza meg. Az 
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alkalmazott levonási gyakoriságot a pénztár alapszabályában köteles 

rögzíteni. 

(6)102 Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás mértéke nem haladhatja 

meg a választott levonási gyakoriságnak megfelelő - negyedéves, 

féléves vagy éves - időszakban (a továbbiakban: tárgyidőszak) 

keletkezett hozamot. Amennyiben a tárgynegyedévi, tárgyfélévi vagy 

tárgyévi hozam nem éri el a pénztár által - a (3) bekezdés alapján - 

levonható összeg mértékét, a pénztár nem jogosult a különbözetet 

érvényesíteni a korábbi negyedév, félév, illetve év hozama terhére. 

Féléves levonási gyakoriság esetén az elmaradt tagdíj miatti 

hozamlevonás a második, valamint a negyedik negyedéves 

hozamjóváírást követően a tag egyéni számláján a tárgyfélévben jóváírt 

hozam terhére történik. 

(7)103 Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a pénztár a 

tárgyidőszaki hozamjóváírást követően haladéktalanul végrehajtja, de 

nem korábban, mint a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontja. 

(8)104 A pénztár akkor is jogosult az elmaradt tagdíj miatti 

hozamlevonást a teljes tárgyidőszaki hozam terhére - az egységes tagdíj 

működési és likviditási alapra jutó hányadának még meg nem fizetett 

része erejéig - alkalmazni, ha a pénztártag a tárgyidőszakra eső tagdíjat 

csak részben fizette meg. 

(9)105 Elszámolóegységen alapuló nyilvántartást alkalmazó pénztárak 

esetében a (4)-(8) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, 

hogy az ilyen pénztárak jogosultak havi gyakoriságú elmaradt tagdíj 

miatti hozamlevonást választani. 

15. §106 (1) A pénztártag tagsági viszonya megszűnik 

a) halálával; 

b) kilépésével; 

c) ha a tag a tagdíjat az alapszabályban megjelölt időtartamon túl nem 

fizeti, és az alapszabály szerint a tagdíjhátralék utólagos rendezésére 

nincs lehetőség, vagy a tag e lehetőséget elmulasztja; 

d) más pénztárba történő átlépéssel; 

e)107 kizárással. 
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(2) A tagsági viszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve 

kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. 

(3)108 A pénztár a tagot az alapszabály ilyen értelmű rendelkezése 

esetén akkor zárhatja ki, ha a tag a pénztár alapszabályában 

meghatározott tagsági feltételnek már nem tesz eleget és a pénztár 

írásbeli felszólítására nem kezdeményezte az átlépését másik 

pénztárba. 

(4)109 A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, az alábbi 

kivételekkel: 

a) a 47. § (3) bekezdésében foglalt esetet; 

b) egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár tagja a 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott 

nyugdíjkorhatár betöltésekor nyugdíjpénztárba átléphet; 

c) egészségpénztár és önsegélyező pénztár tagja átléphet egészség- 

és önsegélyező pénztárba, egészség- és önsegélyező pénztár tagja 

átléphet egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba is. 

(4a)110 Az átadó pénztár a (4) bekezdés b) pont szerinti átlépési 

kérelem kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja a 

tagot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 

továbbiakban: Szja tv.) alapján a nyugdíjszolgáltatás adómentes 

igénybevételéhez szükséges tagsági jogviszony időtartamáról, amely 

abban az esetben irányadó, ha a tag az átvevő pénztárnak az Szja tv. 

szerinti időtartamnál rövidebb ideje tagja. Ha a tájékoztatás 

kézhezvételét követően, annak ismeretében a tag harminc napon belül 

megerősíti átlépési kérelmét, a pénztár teljesíti azt. 

(4b)111 A tag átlépésére vonatkozó határidő a (4a) bekezdés szerinti 

harmincnapos határidő lejártát követő napon kezdődik. 

(5)112 A tagsági jogviszony megszűnésének jogkövetkezményeit és a 

követendő eljárást az alapszabályban kell rögzíteni. 

16. § (1) A pénztártag választhat és - ha e törvény vagy az alapszabály 

eltérően nem rendelkezik - választható a pénztár szerveibe. 

(2) A pénztártag jogosult - a zárt tanácskozásokról készült 

jegyzőkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével - az 

alapszabályban meghatározott módon a pénztár irataiba és könyveibe 
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betekinteni, továbbá jogosult a pénztár működésével kapcsolatban 

felvilágosítást kérni. A pénztártag a megszerzett információt nem 

használhatja fel a pénztár érdekeit, illetve a pénztár tagjai személyes 

adatait és személyiségi jogait sértő módon. 

(3) A pénztártag az alapszabály rendelkezései alapján veheti igénybe 

a pénztár szolgáltatásait. 

16/A. §113 (1)114 A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának 

nem része. A tag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint 

természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési 

nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban 

(haláleseti kedvezményezett). 

(2)115 A kedvezményezett-jelölés a pénztár tudomásulvételével, a 

jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A 

pénztár a kedvezményezett-jelöléséről a tagot a záradékolt belépési 

nyilatkozat nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére 

elektronikus iratként történő átadásával vagy megküldésével, illetve 

egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat 

nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére elektronikus iratként 

történő megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a 

tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, 

adatait, jogosultsága(ik) arányát, a kedvezményezett-jelölés időpontját. 

(3) Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, 

akkor ellenkező rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő 

arányban válnak jogosulttá. 

(4) A tag az (1) bekezdésben meghatározott formában bármikor új 

kedvezményezettet jelölhet. 

(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha 

a) a tag a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy 

helyette másik kedvezményezettet jelöl, 

b) a kedvezményezett a tag halála előtt meghal, 

c) a tag a kedvezményezett - a bíróság jogerős ítélete szerint - 

szándékos cselekménye következtében hal meg. Ebben az esetben a 

kedvezményezett az egyéni számlából nem részesülhet. 
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(6) Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett 

meghal, akkor az egyéni számla rá eső részéből a tag halála 

időpontjában még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik 

arányában részesednek. 

(7)116 Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az 

(5) bekezdésben foglaltak alapján hatályát vesztette, akkor 

kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni, 

örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettével 

megegyezik. Ha a tagnak az öröklés törvényben szabályozott 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. 

(8)117 A kedvezményezett(ek) a tag halálának időpontjában az egyéni 

számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). A pénztár a 

kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat alapján, a 

kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon 

belül megteszi a kedvezményezett (9) bekezdés szerinti választásának 

teljesítéséhez szükséges intézkedést. 

(9) A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követően írásban 

nyilatkozik, hogy a rá eső részt 

a) egy összegben felveszi, 

b) az alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a 

pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, 

c) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja. 

(10)118 Amennyiben a kedvezményezett a (9) bekezdés b) pontjában 

meghatározott választási lehetőséggel él, a várakozási idejébe be kell 

számítani az elhunyt pénztártag várakozási idejét is. 

(11)119 Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a 

felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg 

a (9) bekezdés szerinti nyilatkozatot, akkor a pénztárnak úgy kell 

eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele 

mellett döntött volna, és a követelés összegét - az esetlegesen felmerülő 

költségek és követelések összegével csökkentve - a kedvezményezett 
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javára, annak lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál a negyedévet 

követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie. 

(12)120 A 14. § (3) bekezdésben szabályozott költséglevonás 

alkalmazható abban az esetben is, ha a kedvezményezett a (9) 

bekezdés b) pontja szerint a rá eső részt tagdíjfizetés nélkül a 

pénztárban hagyja. 

A támogató jogállása 

17. § (1)121 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. 

(2)122 A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt, illetve a 

12/A. § szerinti célzott szolgáltatásra fizetett összeget a pénztár milyen 

célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a 

pénztártagság egészének, az 50. § (1) bekezdésében meghatározott 

szolgáltatási tartalék javára vagy az alapszabályban meghatározott 

tagsági körnek nyújtható. 

(3)123 A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a támogatói 

adomány legfeljebb 3 százalékát a működési alapban kell jóváírni. 

Az alapszabály 

18. § (1) Az alapszabálynak tartalmaznia kell: 

a) a pénztár elnevezését; 

b) a pénztár székhelyét és telephelyeit; 

c) a pénztár által nyújtott szolgáltatások körét és az igénybevétel 

feltételeit, az egyes szolgáltatásokra vagy a szolgáltatások teljes körére 

előírt várakozási idő tartamát; 

d) a tagsági kör meghatározását és a taggá válás feltételeit, a tag 

jogait a pénztár szerveiben; 
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e) a pénztártagok, a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóik, a 

kedvezményezettek, illetve örökösök jogait és kötelezettségeit; 

f)124 a tagsági viszony megszűnésének feltételeit, jogkövetkezményeit 

és a követendő eljárást; 

g)125 a pénztári bevételek (tartalékok) közötti megosztási arányait és 

elveit, az egységes tagdíj mértékét és a díjfizetésre vonatkozó 

szabályokat; 

h)126 a tagdíjfizetés elmulasztásának joghatásait és az eljárás rendjét; 

i) a tagdíjhátralék kiegyenlítésére rendelkezésre álló határidőt és a 

tagsági jogviszony díjnemfizetés miatti megszűnésének joghatásait, 

valamint a követendő eljárást; 

j) a pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályait; 

k) a pénztári gazdálkodás eredménye felhasználásának alapelveit; 

l) a pénztár megszűnése esetén a vagyon felosztásának elveit; 

m) a pénztár szervezetét és szerveinek működését; 

n) a pénztár képviseletének módját, a hatáskörök átruházásának 

módját és mértékét; 

o) a közgyűlés összehívásának módját; 

p) a közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve küldöttközgyűlés) 

működését, küldöttközgyűlés esetén a küldöttek megválasztásának 

szabályait; 

r) azon esetek meghatározását, amelyeknél a határozathozatalhoz 

minősített többség szükséges; 

s) a közgyűlési határozatok közzétételének módját; 

t)127 az elektronikus irat igénylésére vonatkozó elveket, amennyiben a 

pénztár kiad elektronikus iratot a pénztártag kérésére; 

u)128 mindazt, amit a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabály a pénztár alapszabályába utal, vagy amit a közgyűlés 

szükségesnek tart. 

(2)129 A tagsági kört a társulási elv [3. § (7) bekezdés] betartásával kell 

meghatározni. 

(3)130 A módosított alapszabályt - a módosítások megjelölésével - a 

közgyűlés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a 

bíróságnak és a Felügyeletnek. 
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A nemek közötti megkülönböztetés tilalma131 

18/A. §132 

II. Fejezet 

A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE  

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A pénztár szervezete 

19. § (1) A pénztár szervei: 

a) a közgyűlés, alapszabályban meghatározott esetekben 

küldöttközgyűlés, részközgyűlés; 

b) az igazgatótanács; 

c) az ellenőrző bizottság. 

(2) Az alapszabály szakértői bizottságok létesítését is előírhatja. 

(3) Az igazgatótanács, valamint az ellenőrző bizottság létszáma 

páratlan számú, 3-7 fő. Az alapszabály a taglétszámra tekintettel ennél 

nagyobb létszámot is meghatározhat. 

(4)133 Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjait (a 

továbbiakban együtt: vezető tisztségviselők) a közgyűlés titkosan 

választja meg legfeljebb 5 évre. A vezető tisztségviselői megbízás az 

érintett személy által való elfogadással jön létre. Az igazgatótanács és az 

ellenőrző bizottság elnöke a megválasztott igazgatótanácsi, illetve 

ellenőrző bizottsági tagok közül titkos szavazás útján kerül 

megválasztásra. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság elnökének 

csak olyan személy választható meg, aki felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik. 

(5) Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatótanács a 

folyamatos feladatok ellátásával ügyvezetőt alkalmazhat. Az ügyvezetőt - 

a személyét érintő kérdések kivételével - az igazgatótanács üléseire meg 
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kell hívni. Az ügyvezető az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal 

vesz részt. 

20. § (1)134 A vezető tisztségviselők, valamint az ügyvezető (helyettes 

ügyvezető) mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható 

gondossággal, a tagok és a pénztár érdekeinek figyelembevételével, a 

rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A vezető 

tisztségviselők, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető) az 

ügyvezetési tevékenysége során okozott kárért a Ptk.-nak a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a 

pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. 

(2)135 Vezető tisztségviselőkre vonatkozó feltételek: 

a) nem lehet az igazgatótanács tagja olyan személy, aki 

aa) nem pénztártag és nem töltötte be 18. életévét, 

ab) büntetett előéletű, 

ac)136 büntetlen előéletű, de büntetőjogi felelősségét a bíróság 

1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott visszaélés 

minősített adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, 

hamis tanúzásra felhívás, mentő körülmény elhallgatása, bűnpártolás, a 

XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni 

bűncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet 

tisztasága elleni bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel, 

önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom 

elleni bűncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági 

bűncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni 

bűncselekmény, 

2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti 

minősített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis 

tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentő körülmény elhallgatása, 

bűnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében 

meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény vagy XXXV-XLIII. 

Fejezetében meghatározott bűncselekmény 
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elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította, addig az időpontig, 

amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerben a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 

ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus 

adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli, 

ad) az ac) alpontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, valamint 

ae) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető 

tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll; 

b) az ellenőrző bizottság tagja pénztártagként vagy a munkáltató(k) 

képviselőjeként az a személy lehet, akivel szemben az a) pontban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn; 

c) nem lehet vezető tisztségviselő, valamint a pénztár ügyvezetője 

(helyettes ügyvezetője) az a személy sem, 

ca) aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárban, magánnyugdíj-pénztárban, biztosítóintézetben, 

pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven 

belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a 

Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a 

bíróság jogerősen elrendelte, 

cb)137 aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet 

feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem 

régebben a Felügyelet vagy más hatóság a kiszabható legmagasabb 

összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, 

illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét 

megállapította. 

(3) Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, ha az 

alapszabály erre módot ad, díjazásban részesülhetnek a közgyűlés 

határozatának megfelelően. 

(4)138 Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja a pénztár ügyvezetője, 

alkalmazottja, illetve az igazgatótanács tagja, valamint ezen személyek 

közeli hozzátartozója. 
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(5) a) az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjaira, valamint az 

ügyvezetőkre vonatkozó további összeférhetetlenségi szabályokat az 

alapszabályban kell meghatározni; 

b)139 az ügyvezető a bére és az igazgatótanács által jóváhagyott 

juttatásai kivételével a pénztárral kapcsolatos tevékenységéért 

ellenszolgáltatást nem fogadhat el. 

(6)140 Amennyiben a pénztártag alkalmazottja a pénztárnak, nem 

választható az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjának. A 

pénztár vezető tisztségviselője és ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) 

nem lehet a közgyűlésen meghatalmazott, illetve a küldöttközgyűlésen 

küldött. 

(7)141 Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság, valamint az 

alapszabályban meghatározott más testületi szerv tagjait az adott 

testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli 

felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen 

tiltakozott, és tiltakozását írásban az igazgatótanácsnak és az ellenőrző 

bizottságnak, igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági tagság esetében a 

közgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától 

számított 8 napon belül írásban bejelentette. 

(8)142 A pénztár vezető tisztségviselője, a befektetésekért felelős 

vezetője, a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő 

alkalmazottja nem lehet közvetlenül a portfóliókezeléshez kapcsolódó 

területen tevékenykedő alkalmazott személy 

a) a letétkezelőnél, 

b) a befektetetési döntések végrehajtásában közreműködő 

szolgáltatónál, így különösen a befektetési szolgáltatónál, az 

ingatlanértékelőnél, ingatlanforgalmazónál. 

20/A. §143 (1)144 A pénztár a nevében, székhelyében, a bevételek 

tartalékok közötti megosztásának arányában, a vezető tisztségviselők, 

illetve az ügyvezető (helyettes ügyvezető) személyében bekövetkező 

változást annak időpontját követő 15 napon belül a Felügyeletnek 

bejelenti. 

(2)145 A pénztár megalakulásakor és a vezető tisztségviselők, az 

ügyvezető (helyettes ügyvezető), illetve a kötelező alkalmazottak, 
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megbízottak változása esetén - ideértve azok újraválasztását vagy újbóli 

kinevezését is - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a pénztár 

csatolja 

a)146 a 20. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányát igazoló 

hatósági bizonyítvány eredeti vagy hiteles másolati példányát, 

b) az érintett személy nyilatkozatát arról, hogy vele szemben 

jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 

c) a jogszabály által előírt végzettségét vagy gyakorlatát igazoló 

dokumentumok hiteles másolatát és 

d) a vezető tisztségviselő esetén annak nyilatkozatát a tisztség 

elfogadásáról. 

(3) A vezető tisztségviselők, az ügyvezető (helyettes ügyvezető), illetve 

a kötelező alkalmazottak, megbízottak újraválasztása vagy újbóli 

kinevezése esetén a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak ismételt 

igazolására nincs szükség. 

20/B. §147 (1)148 Az igazgatótanács tagjának jelölt személy azt, hogy a 

20. § (2) bekezdés a) pontjában, az ellenőrző bizottság tagjának jelölt 

személy azt, hogy a 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői tisztség 

betöltéséből, megválasztását megelőzően a közgyűlés részére hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja. Amennyiben az előzetes igazolásra indokoltan 

nincs lehetőség, akkor az igazgatótanács vagy ellenőrző bizottság 

tagjának választott személy megválasztását követően 30 napon belül 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja a pénztárnak és a Felügyeletnek, hogy 

igazgatótanácsi tag esetén a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, az 

ellenőrző bizottság tag esetén a 20. § (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői 

tisztség betöltéséből. Az igazolás időpontjáig a megválasztott 

igazgatótanácsi, ellenőrző bizottsági tag a testületi döntésekben nem 

vehet részt. 

(2) A vezető tisztségviselői tisztség betöltésének ideje alatt a 

közgyűlés írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével 

felhívhatja 
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a) az igazgatótanács tagját annak igazolására, hogy a 20. § (2) 

bekezdés a) pontjában, 

b) az ellenőrző bizottság tagját annak igazolására, hogy a 20. § (2) 

bekezdés b) pontjában 

meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői 

tisztség betöltéséből. 

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívásra a vezető 

tisztségviselő igazolja, hogy nincs kizárva a vezető tisztségviselői 

tisztség betöltéséből, a közgyűlés az igazolásra szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási 

díjat részére megtéríti. 

(4) A közgyűlés a vezető tisztségviselőnek az (1) bekezdés alapján 

megismert személyes adatait a megválasztásáról meghozott döntésig, a 

(2) bekezdés alapján megismert személyes adatait a vezető 

tisztségviselői jogviszony megszűnéséig kezeli. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő a személy, aki a közgyűlés 

felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - vagy ha e 

határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok 

megszűnését követően haladéktalanul - nem igazolja, hogy vele 

szemben a vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró ok nem áll 

fenn. 

A közgyűlés feladata és hatásköre 

21. § (1) A pénztár legfőbb szerve a tagok összességéből álló 

közgyűlés, vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak 

szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület 

(küldöttközgyűlés). Az alapszabály a hatásköri és eljárási szabályok 

rögzítése mellett részközgyűlések tartásáról is rendelkezhet. 

(2)149 A közgyűlést évente össze kell hívni, az éves beszámoló és a 

pénzügyi terv elfogadására. A közgyűlés, küldöttgyűlés - ideértve a 

küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is - összehívásának módjáról 

az alapszabályban kell rendelkezni. A hirdetmény közzététele vagy a 

meghívó elküldése, valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 
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napi időköznek kell lennie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg 

az abban foglaltakat - amennyiben rendelkezik ilyen felülettel - az 

internetes honlapján is köteles közzétenni. A közgyűlés összehívásáról 

szóló értesítésben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, 

valamint a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. 

(3)150 A közgyűlést a (2) bekezdésben meghatározott eseteken kívül 

akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, a Felügyelet, vagy az 

ellenőrző bizottság, illetve a pénztártagok legalább tíz százaléka - az ok 

és a cél megjelölésével - írásban indítványozza, illetve, ha az 

igazgatótanács szükségesnek látja. Az alapszabály más esetekben is 

előírhatja közgyűlés összehívását. A közgyűlés összehívása az 

igazgatótanács feladata. Amennyiben az igazgatótanács a közgyűlés 

összehívása iránt nem intézkedik, az indítványozók bírósághoz 

fordulhatnak. 

(4)151 A közgyűlésre a Felügyelet képviselőjét is meg kell hívni. A 

Felügyelet képviselője a közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. 

(5)152 A közgyűlés a meghívóban (hirdetményben) nem szereplő 

napirendi pontokat az Öpt. 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, 

a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések esetén csak 

akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, illetve 

képviselve van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés 

megtárgyalásához. 

22. § (1)153 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok 

legalább fele jelen van, vagy képviselete biztosított. A közgyűlésen a 

tagot meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Küldöttközgyűlés 

működtetése esetén minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány 

tagot képvisel. A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele 

azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet 

más nem helyettesítheti. Küldöttközgyűlésen a pénztár tagja 

tanácskozási joggal vehet részt. 

(2)154 Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a 21. § (2) 

bekezdése szabályainak figyelembevételével összehívott új közgyűlés 

az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától 
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függetlenül határozatképesnek tekintendő. Amennyiben az eredeti 

közgyűlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és 

a megismételt közgyűlés egy napon is megtartható. 

(3) A közgyűlésen mindegyik pénztártagnak egy szavazata van. 

(4) A közgyűlés a határozatait - ha a törvény vagy az alapszabály 

eltérően nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű 

szavazattöbbségével hozza. 

(5) A jelenlévők kétharmados szavazattöbbsége szükséges a 23. § (1) 

bekezdés a), d), i) és j) pontjaiban írt esetekben. 

23. § (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)155 az alapszabály elfogadása és módosítása; 

b) az igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

c) az ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

d) az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg 

megállapítása, döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes 

alapokban mutatkozó hiány rendezéséről; 

e)156 a pénztár pénzügyi tervének elfogadása; 

f) az alapszabály által meghatározott körben a munkáltatói taggal 

(tagokkal) kötött szerződés jóváhagyása; 

g) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött 

szerződések jóváhagyása; 

h) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a pénztár 

nevében eljáró személyek, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 

tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a 

pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a pénztár 

képviseletéről; 

i) döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az 

abból történő kiválásról; 

j) döntés a pénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral 

történő egyesüléséről; 

k)157 a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes 

személy megválasztása és felmentése; 
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l)158 döntés mindazon ügyekben, amelyeket e törvény vagy jogszabály 

hatáskörébe utal. 

(2)159 A közgyűlésen jelenléti ívet kell felvenni, és jegyzőkönyvet kell 

vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elhangzott felszólalások lényegét 

és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az 

igazgatótanács és az ellenőrző bizottság beszámolójának egy példányát. 

A jegyzőkönyv egy példányát a csatolt iratokkal együtt - a közgyűlést 

követő harminc napon belül - meg kell küldeni a Felügyeletnek. A 

jelenléti ívre és a jegyzőkönyvre az 5. § (3) bekezdésében foglaltak 

irányadók. 

23/A. §160 A közgyűlési határozatok ellen a pénztártagok, illetve a 

küldöttek, valamint a Felügyelet a határozat meghozatalától számított 90 

napon belül keresetet nyújthatnak be a pénztár székhelye szerint 

illetékes törvényszéken. 

Az igazgatótanács feladata és hatásköre 

24. § (1) Az igazgatótanács a pénztár ügyvezető szerve. 

(2) Az igazgatótanács gondoskodik a közgyűlés határozatainak 

végrehajtásáról, a pénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről, a 

pénztár üzletpolitikájának kialakításáról, a pénztár zavartalan 

működéséről. 

(3)161 Az igazgatótanács gyakorolja az ügyvezető és - amennyiben a 

pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz - a pénztár alkalmazottai felett a 

munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, illetve a juttatások 

meghatározására vonatkozó munkáltatói jogokat. Az igazgatótanács 

hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat ügyvezető hiányában vagy 

akadályoztatása esetén az igazgatótanács elnöke gyakorolja. 

(4)162 Az igazgatótanács az alapszabályban meghatározott 

időközönként, de legalább három havonként ülést tart. Ülést kell tartania 

ezen időszakon belül akkor is, ha azt közgyűlési határozat vagy a 

Felügyelet előírta, illetve ha az ellenőrző bizottság, az igazgatótanács 

tagjainak egyharmada vagy az ügyvezető kéri. Amennyiben az 

igazgatótanács, az ellenőrző bizottság tagjainak egyharmada vagy az 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj157ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj158ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj159ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj160ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj161ida041


 

39 
 

ügyvezető kérése ellenére az igazgatótanácsi ülés nem kerül 

összehívásra, abban az esetben a kezdeményezők jogosultak az 

igazgatótanácsi ülés összehívására. Az igazgatótanácsi ülés 

összehívása elmaradásának tényét a kezdeményezők kötelesek 

bejelenteni a Felügyeletre. 

(5)163 Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, 

telexen, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot, ha 

az igazgatótanácsi tagok az alapszabályban meghatározott hányada, de 

legalább a fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, 

és az alapszabályban meghatározott időtartamon, de legfeljebb 8 napon 

belül megküldi a pénztár székhelyére. 

(6)164 Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a 

fele jelen van. 

(7)165 Az igazgatótanács határozatait - amennyiben az alapszabály 

másként nem rendelkezik - a jelen lévő igazgatótanácsi tagok 

szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt. 

(8)166 Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell 

a jelenlévők nevét, az elhangzott felszólalások lényegét és a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos beszámolók egy 

példányát. 

25. § Az igazgatótanács feladata, hogy elkészítse és a közgyűlés elé 

terjessze a pénztár 

a)167 pénzügyi tervét; valamint 

b) mérlegét és éves beszámolóját. 

26. § (1) A pénztárat 

a) az igazgatótanács elnöke önállóan; 

b) az igazgatótanács elnökön kívüli két tagja együttesen; 

c) a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen; 

d)168 amennyiben a pénztár alkalmaz ügyvezetőt, az igazgatótanács 

által kijelölt egy igazgatótanácsi tag az ügyvezetővel együttesen 

képviseli. 

(2) Az igazgatótanács hatáskörének gyakorlását - felelősségének 

érintetlenül hagyása mellett - az ügyvezetőre átruházhatja. A hatáskör 
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gyakorlása átruházásának módjáról és mértékéről az alapszabályban 

rendelkezni kell. 

Az ellenőrző bizottság feladata és hatásköre 

27. § (1) A pénztár köteles tagjai közül ellenőrző bizottságot választani. 

(2)169 Az ellenőrző bizottság feladata, hogy a jogszabályi előírások, a 

pénztár pénzügyi terve, az alapszabályában és szabályzataiban foglaltak 

megvalósulása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a 

pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, a pénztár 

fizetőképességének, bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és 

kötelezettségvállalásainak összhangját, a pénztár működését. 

(3) Az ellenőrző bizottság megállapításait évente a közgyűlés elé 

terjeszti; kérheti az igazgatótanács vagy a közgyűlés soron kívüli 

összehívását, ha az ellenőrzés során tapasztaltak szükségessé teszik. 

(4) Az ellenőrző bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé 

terjesztett valamennyi jelentést és a pénztár éves beszámolóját. Az 

ellenőrző bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben az ellenőrző 

bizottság jelentése nélkül a közgyűlés érvényesen nem határozhat. 

(5)170 Az ellenőrző bizottság a (2) bekezdésben meghatározott 

feladatok ellátására évente ellenőrzési tervet készít és gondoskodik 

annak végrehajtásáról. 

(6)171 Az ellenőrző bizottság beszámolójának tartalmaznia kell legalább 

az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait. 

A jegyzőkönyv egy példányát a csatolt iratokkal együtt - a közgyűlést 

követő harminc napon belül - a pénztáraknak meg kell küldeni a 

Felügyeletnek. A jelenléti ívre és a jegyzőkönyvre az 5. § (3) 

bekezdésében foglaltak irányadók. 

Az ügyvezető feladata és hatásköre 

28. § (1)172 A pénztár ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) a pénztárral 

munkaviszonyban álló személy lehet. Az ügyvezető munkaviszonyára az 

e törvényben foglalt eltérésekkel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(2)173 Ügyvezetőként (helyettes ügyvezetőként) az alkalmazható, aki 

a)174 büntetlen előéletű, nem áll gazdálkodó szervezetben vagy 

gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, valamint akivel szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, 

b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik; 

c) legalább 3 éves, a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, melyet gazdálkodó szervezetnél, 

államigazgatási szervnél vagy költségvetési intézménynél szerzett meg. 

(3)175 A pénztár köteles ügyvezetőjének alkalmazását - a 20/A. §-ban 

meghatározott határidőn belül - a Felügyeletnek bejelenteni. A pénztár 

kérésére a Felügyelet a (2) bekezdés b) és c) pontja alól felmentést 

adhat. 

(4) Az ügyvezető felelős a közgyűlés és az igazgatótanács 

határozatainak végrehajtásáért, a pénztár eredményes működéséért, 

folyamatos ügyviteléért, gyakorolja a pénztár alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogokat. 

(5) Az igazgatótanács jogsértő határozata, illetve utasítása esetén az 

ügyvezető az ellenőrző bizottsághoz fordulhat, és kezdeményezheti a 

közgyűlés összehívását is. 

A munkáltatói taggal működő pénztárra vonatkozó külön 

szabályok176 

29. § (1) A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal a közgyűlésen 

részt venni. 

(2)177 Ha az egy munkáltatói tag által fizetett hozzájárulás egy naptári 

évben eléri vagy meghaladja a pénztár tagdíjbevételének 50 százalékát, 

a munkáltatói tag jogosult egy tagot legfeljebb ezt a naptári évet követő 5 

évre az ellenőrző bizottságba kijelölni. A tisztség betöltéséhez a kijelölt 

tagnak az ellenőrző bizottsági tagokra irányadó feltételeket kell 

teljesítenie. A munkáltatói tag által az ellenőrző bizottságba kijelölt tag 

tisztségét a kijelölés elfogadásával szerzi meg. A munkáltatói tag 

jogosult az általa kijelölt ellenőrző bizottsági tagot tisztségéből 
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visszahívni és a tisztségre a visszahívástól számított 30 napon belül új 

tagot jelölni. A pénztár ellenőrző bizottságában a közgyűlés által 

megválasztott és a munkáltatói tag által kijelölt tagot ugyanazok a jogok 

illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

(3) Amennyiben a természetes személy munkáltatói tag 

egyszemélyben pénztártag is, az alapszabályban rögzíteni kell a jogait 

érintő összeférhetetlenségi szabályokat. 

Panaszkezelés178 

29/A. §179 (1) A pénztár biztosítja, hogy a pénztártag a pénztár 

magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 

szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más 

által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) 

közölhesse. 

(2) A pénztár 

a) a szóbeli panaszt valamennyi, a pénztártagok számára nyitva álló 

helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a 

székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, 

b) a telefonon közölt szóbeli panaszt legalább a hét egy munkanapján 

8 órától 20 óráig, 

c) elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más 

elérhetőséget biztosítva - folyamatosan 

fogadja. 

(3)180 Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár biztosítja az 

ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A pénztár 

az ügyintézőjének - a pénztár felé indított hívás sikeres felépülésének 

időpontjától számított - öt percen belüli élőhangos bejelentkezése 

érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható. 

(4)181 Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár és a 

pénztártag közötti telefonos kommunikációt a pénztár hangfelvétellel 

rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről a pénztártagot a 

telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A pénztártag kérésére 
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biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen 

rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített 

jegyzőkönyvet. 

(5) A pénztár a szóbeli panaszt - a (6) bekezdésben meghatározott 

eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a 

pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a pénztár a panaszról 

és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak 

egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a 

pénztártagnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a 

pénztártagnak - a (7) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, 

egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

(6) Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a pénztár a 

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 

személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak átadja, 

telefonon közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak - a (7) 

bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, egyebekben az írásbeli 

panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

(7) A pénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott 

álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi a 

pénztártagnak. 

(8)182 A panasz elutasítása esetén a pénztár válaszában tájékoztatja a 

pénztártagot arról, hogy, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) szerinti fogyasztóvédelmi 

rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi 

eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, 

érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén 

bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 

kezdeményezheti. A pénztárnak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető 

Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a 

levelezési címét. 

(9)183 A pénztár a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és 

azt a Felügyelet kérésére bemutatja. 
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(10) A pénztár a pénztártagok panaszai hatékony, átlátható és gyors 

kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a (11) 

bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésének szabályairól szabályzatot (a 

továbbiakban: panaszkezelési szabályzat) készít. A pénztár a 

panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja a pénztártagot a 

panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési 

címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról. 

(11) A pénztár a pénztártagok panaszairól, valamint az azok 

rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. 

(12) A (11) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell 

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény 

megjelölését, 

b) a panasz benyújtásának időpontját, 

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés 

leírását, elutasítás esetén annak indokát, 

d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a 

végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá 

e) a panasz megválaszolásának időpontját. 

(13) A pénztár a panaszkezelési szabályzatot a pénztártagok számára 

nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti és a 

honlapján közzéteszi. 

(14)184 A pénztár a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben 

külön díjat nem számíthat fel. 

(15)185 A pénztár köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi 

ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és a Felügyeletnek 15 napon 

belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni. 

A pénztárak gazdálkodása 

30. § (1) A pénztár e törvény 3. § és 10. §-ának keretei között 

szolgáltatásai szervezéséhez, finanszírozásához és teljesítéséhez 

kapcsolódó pénzügyi feltételek megteremtése érdekében jogosult 

gazdálkodási tevékenységet folytatni. A pénztár gazdálkodása 

keretében: 
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a) a 10. § (1) bekezdés szerinti tevékenységet; 

b) a pénztárvagyon befektetését és kezelését végzi, valamint 

c) kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytat. 

(2) A pénztár a fedezeti alap terhére - a befektetési tevékenység és a 

szolgáltatások teljesítése kivételével - harmadik személyekkel szemben 

kötelezettséget nem vállalhat. 

(3) A pénztári vagyon kizárólag a pénztári tagság érdekében fektethető 

be. A pénztár a gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a 

szolgáltatások fedezetének biztosítására, a szolgáltatások szinten 

tartására, illetve fejlesztésére, valamint a gazdálkodás költségeinek 

fedezetére fordíthatja, azt sem osztalék, sem részesedés formájában 

nem fizetheti ki. 

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő tevékenységekből 

származó jövedelem nem minősül vállalkozási jövedelemnek. 

(5)186 

31. § (1)187 A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet kizárólag a 

Felügyelet engedélyével folytathat. 

(2)188 A Felügyelet a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységével 

kapcsolatban beszámolási kötelezettséget külön is megállapíthat. 

(3)189 A kiegészítő vállalkozási tevékenység engedélyezési rendjét a 

Felügyelet állapítja meg. 

(4) A pénztár köteles kiegészítő vállalkozási tevékenységét részben 

vagy egészben megszüntetni, vagy jogi személyiséggel rendelkező 

vállalkozásba kihelyezni, amennyiben a kiegészítő vállalkozási 

tevékenységből származó bevételei az adóévben meghaladják a pénztár 

összes bevételének 20 százalékát. 

32. § (1) Amennyiben a pénztár indulásakor vagyonnal rendelkezik, azt 

az alakuló közgyűlés határozatával az alapok között fel kell osztani. Az 

induló vagyon felosztásakor e törvény 17. §-ában foglalt rendelkezések 

szerint kell eljárni. 

(2) Az induló vagyon nem pénzbeli része csak tehermentesen, 

vagyonszakértővel felbecsültetett piaci értéken vehető nyilvántartásba. 

33. §190 A pénztár köteles pénzforgalmát számlavezetésre feljogosított 

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlán bonyolítani. A pénztárnak 
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egy számlája lehet. A pénztárforgalmi számla változása esetén a pénztár 

az új számla megnyitását követően 6 hónapig megtarthatja a régi 

pénzforgalmi számláját azzal, hogy annak egyenlegét nap végén át kell 

utalni a pénztár új számlájára. A befizetések fogadása és az új számlára 

utalása és a kamatjóváírás kivételével a régi számlán egyéb művelet 

nem végezhető. 

33/A. §191 (1) A szolgáltatókkal kötött szerződés és annak módosítása 

csak írásban érvényes. 

(2)192 

33/B. §193 Az önsegélyező pénztárak, illetve az egészségpénztárak 

pénztári kártyát bocsáthatnak ki, és szolgáltatásaik elszámolását kártyás 

elszámoló rendszeren keresztül bonyolíthatják. 

A pénztár pénzügyi terve 

34. §194 (1) A pénztár három évre vonatkozó pénzügyi tervét minden 

évben a közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. 

(2) A pénzügyi tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 

pénztártagok meggyőződhessenek a pénztár pénzügyi céljainak 

megvalósíthatóságáról, a pénztár működőképességéről. 

(3) A pénzügyi tervnek megfelelő alátámasztottsággal és kellő 

részletezettséggel tartalmaznia kell a pénztár bevételeit és kiadásait 

meghatározó adatokat, különösen a várható taglétszámot, 

tagdíjbevételeket (munkáltatói hozzájárulásokat), adományokat, 

működési és szolgáltatási kiadásokat, valamint a befektetéseken 

elérendő hozamot. 

(4) A működési költségek, továbbá a dologi eszközök beszerzésére, 

valamint a felújításra fordított ráfordítások mértékét a közgyűlés 

határozza meg. Ezeknek arányban kell állnia a pénztár általános anyagi 

helyzetével. 

(5) A pénzügyi terv első éve legalább negyedéves bontásban, a 

második és harmadik év éves bontásban készül, kiegészítve a hosszú 

távú számításoknál használt feltételezésekkel. 
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(6) A pénzügyi terv időtávja az azt elfogadó közgyűlés évét követő 

három naptári év. 

35. §195 (1) A Felügyelet a tevékenységi engedélyezési eljárás, 

valamint az általános ellenőrzés során megvizsgálja a pénztár pénzügyi 

tervét. 

(2) A Felügyelet a pénzügyi terv átdolgozására kötelezheti a pénztárat, 

ha az nem tölti be a célját, nem tartalmazza a 34. § (3) bekezdésében 

előírtakat, illetve nem felel meg a pénztár alapszabályában foglaltaknak. 

A pénztár a Felügyelet észrevételeinek figyelembevételével köteles az 

előírt időn belül a pénzügyi tervet átdolgozni. 

A pénztár üzemviteli és beszámolási szabályai 

36. § (1) A pénztár bevételeiből köteles fedezeti, működési és 

likviditási alapot létrehozni, és azokat a törvény előírásai szerint 

felhasználni. A fedezeti alapon belül elkülönítetten kell kezelni az egyéni 

és a szolgáltatási számlákat. A pénztárak e törvénnyel és a pénztárak 

számviteli rendjét szabályozó jogszabállyal összhangban a 

pénztártípusok szolgáltatási rendjéhez igazodóan további alapokat is 

képezhetnek. 

(2) A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására, a működési alap, 

a működési költségek fedezésére, a likviditási alap az időlegesen fel 

nem használt pénzeszközök gyűjtésére és - a másik két alap általános 

tartalékaként - a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. 

(3)196 A pénztár bevételeit a következők szerint kell az (1) bekezdés 

szerinti gazdálkodási tartalékokba elhelyezni: 

a)197 azzal, hogy az alapszabály azonban nem tartalmazhat eltérő 

tagdíjfelosztási arányt annak alapján, hogy a tagdíj a tag által vagy 

munkáltatói hozzájárulás jogcímén kerül megfizetésre, a tagok által 

fizetett tagdíjat, a munkáltatói tag (munkáltatói tagok) által fizetett 

hozzájárulást, a vagyon értékesítéséből származó összeget és a tagok 

egyéb befizetéseit az alapszabályban meghatározottak szerint - a 

pénztár működési szükségleteinek megfelelően - fedezeti, működési és 

likviditási tartalékba, 
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b) a befektetések hozamát abba a tartalékba, amelynek befektetéséből 

származik, azonban a pénztár igazgatótanácsa dönthet úgy, hogy a 

fedezeti tartalék (egyéni számlák összessége, illetve a szolgáltatási 

tartalékok összessége) javára más tartalék(ok) befektetési hozamát 

jóváírja, 

c) a rendszeres támogatóktól befolyó összeget, valamint az 

adományokat a támogató rendelkezése szerinti tartalékba, ennek 

hiányában a likviditási tartalékba, 

d) a kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevételt, 

valamint az egyéb bevételeket a működési tartalékba, 

e)198 a belépő tagok által hozott egyéni fedezetet, valamint a pénztári 

befizetések kedvezményét a fedezeti tartalékba 

kell helyezni. 

(4)199 A kiadások a következők szerint teljesíthetők: 

a) a szolgáltatási kiadásokat a fedezeti alapból; 

b) a működési kiadásokat, ideértve a tárgyi eszközök beszerzését, 

létesítését, felújítását a működési alapból; 

c) a tagoknak visszatérített összeget a fedezeti alapból kell fedezni; 

d)200 a befektetések vagyonarányos költségeit annak az alapnak a 

terhére kell elszámolni, amellyel kapcsolatban felmerült, ideértve a 

befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott kamatozó 

értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat összegét is. A 

befektetések további költségeit a működési alap terhére kell elszámolni. 

A befektetésekkel kapcsolatos bevételek és költségek elszámolása 

során a bruttó elszámolás számviteli alapelvének érvényesülését 

biztosítani kell. A fedezeti tartalék befektetéséből származó hozamnak 

kell tekinteni a fedezeti tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére 

szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a működési tartalékból átvezetett 

összeget. 

(5) A közgyűlés dönt arról, hogy milyen módon kell a likviditási és a 

működési alapnak az előirányzott szintet meghaladó részét felhasználni. 

A fedezeti alap részét képező szolgáltatási számlák előirányzott szintet 

meghaladó részét nem lehet a fedezeti alapon kívül felhasználni. 
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(6)201 A pénztárak gazdálkodásuk nyilvántartását e tevékenységgel 

üzletszerűen foglalkozó szervezethez (szolgáltatóhoz) kiszervezhetik. 

(7) A pénztár váltót, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki; hitelt vagy kölcsönt a fedezeti alap terhére nem vehet fel. A 

hitelfelvétel részletes szabályait a 78. §-ban foglalt felhatalmazás alapján 

kormányrendelet tartalmazza. 

(8) A pénztár - a (9) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - hitelt 

nem nyújthat, váltót nem fogadhat el, pénzügyi garanciát és kezességet 

nem vállalhat. 

(9) A nyugdíjpénztár a pénztárak befektetéseiről rendelkező jogszabály 

és a pénztár alapszabályának keretei között tagjai részére kölcsönt 

nyújthat. 

(10)202 A nyugdíjpénztár a tulajdonában lévő értékpapírt kölcsön 

adhatja. Az értékpapír kölcsönbe adására a Tpt. értékpapír-kölcsönzésre 

vonatkozó szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(11)203 Értékpapír kölcsönbe adása esetén a nyugdíjpénztár köteles 

megfelelő óvadékot kikötni. Ha az óvadék piaci értéke a kölcsönbe adott 

értékpapír piaci értékének (13) bekezdésben meghatározott szintje alá 

csökken, az óvadékot ki kell egészíteni, azt folyamatosan a kölcsönbe 

adott értékpapír piaci értékéhez kell igazítani. 

(12)204 Ha a kölcsönbe vevő a szerződésben kikötött óvadék 

kiegészítési kötelezettségének nem tesz eleget, a nyugdíjpénztár a 

rendkívüli felmondással egyidejűleg az óvadékból közvetlen kielégítést 

kereshet. 

(13)205 Az óvadék mértéke nem lehet kevesebb, mint a kölcsönbe adott 

értékpapír piaci értéke. 

37. § (1) A pénztárak a kockázatok mérséklése és az egyoldalú 

függőség megelőzése érdekében befektetéseiket kötelesek befektetési 

formák és - üzletmenet kihelyezés kivételével - befektetési közvetítők 

szerint is megosztani. 

(2)206 A pénztári befektetések kockázatok szerinti megosztására, 

valamint állomány összetételére vonatkozó biztonsági szabályokat és 

keretelőírásokat, a tőkepiac fejlődéséhez és szerkezeti változásaihoz 

igazodóan a Kormány rendeletben szabályozza azzal, hogy zártkörűen 
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működő részvénytársaságba történő befektetés, tulajdonszerzés 

kizárólag Magyarországon székhellyel rendelkező bankba történhet. 

(3) A pénztári befektetésekre vonatkozó biztonsági szabályok és 

keretelőírások rendeleti meghatározása és változása nem 

veszélyeztetheti a pénztárak folyamatos fizetőképességét, indokolatlanul 

nem korlátozhatja a pénztárak gazdálkodási önállóságát, nem 

akadályozhatja a pénztár alapszabályában meghatározott szolgáltatások 

teljesíthetőségét. 

(4)207 

(5)208 A pénztár - kihelyezett kiegészítő vállalkozása, a pénztár 

vagyonának befektetését és kezelését, ingatlanfejlesztését, 

ingatlanüzemeltetését, ingatlankezelését végző, vagy adminisztrációs és 

nyilvántartási, járadékszolgáltatási feladatait ellátó szervezetben lévő, a 

működési alap forrásai terhére megszerzett tulajdoni részesedés 

kivételével - sem a pénztárvagyon befektetése, sem adományok révén 

nem szerezhet egy vállalkozásban egy évnél hosszabb időtartamot 

meghaladóan olyan arányú közvetlen tulajdoni részesedést, amely 

nagyobb, mint a vállalkozás jegyzett, illetve törzstőkéjének 10 százaléka. 

Ilyen részesedés átmeneti megszerzésének a tényéről a Felügyeletet - a 

részesedés megszerzésétől számított 15 napon belül - tájékoztatni kell. 

(6) A pénztár vagyonának összesen 10 százalékát fektetheti a 

munkáltatói tag(ok) vagyonába, illetve azon vagyoni érdekeltségeibe, 

amelyekben a munkáltatói tag(ok) részesedése meghaladja a 10 

százalékot. 

(7)209 

38. § (1)210 A pénztár befektetési üzletmenetét saját maga végezheti 

vagy kihelyezheti. 

(2)211 A befektetési üzletmenet kihelyezése esetén pénztári 

vagyonkezelő csak olyan befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény 

vagy befektetésialap-kezelő lehet, amely 

a) tevékenységét a Felügyelet engedélye alapján végzi, vagy 

b) az Európai Unió más tagállamában rendelkezik székhellyel, 

rendelkezik nyugdíjalapok kezelésére engedéllyel és tevékenységét az 
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egyéb jogszabályban foglaltaknak megfelelően határon átnyúló 

szolgáltatás keretében vagy magyarországi fióktelepe útján folytatja. 

(3)212 A befektetési üzletmenet kihelyezése esetén a pénztár köteles 

gondoskodni arról, hogy a befektetési előírások ellenőrzéséhez 

szükséges információk folyamatosan a Felügyelet rendelkezésére 

álljanak. 

(4)213 A befektetési üzletmenet kihelyezésekor szerződésben kell 

gondoskodni a befektetési állomány befektetési kockázatokat megosztó 

összetételéről és a befektetési előírások betartásának biztosításáról. 

(5)214 Ha a pénztár a vagyonkezelést és a befektetési tevékenységet 

részben vagy teljes mértékben önállóan végzi, és a pénztár tárgyévi 

nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya 

meghaladja a százmillió forintot, a vagyonkezelési és befektetési 

tevékenység irányítására olyan személy alkalmazható (a továbbiakban: 

befektetésekért felelős vezető), 

a) aki büntetlen előéletű, 

b) aki nem áll jogi, államigazgatási, közgazdasági, pénzügyi vagy 

könyvvizsgálói végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

c) akivel szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, és 

d) aki rendelkezik értékpapír-forgalmazói vizsgával, szakirányú 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év pénztári vagyonkezelési, 

befektetési vagy portfoliókezelési gyakorlattal. 

(6)215 Ha pénztárak mindegyike egyesülésük elhatározása előtt 

egyenként rendelkezik kormányrendelet szerinti olyan Magyarországon 

székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvényével, 

amelynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló törvény szerinti, a 

nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettségnek a pénztár felé, úgy a jogutód pénztár tekintetében a 37. 

§ (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a zártkörűen működő 

részvénytársaságba történő befektetés esetén a bankban már meglévő 

tulajdoni részesedés mértékének 10 százalékos korlátra vonatkozó 

szabályát nem kell alkalmazni. 
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38/A. §216 (1) Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés 

érvényességéhez a letétkezelő ellenjegyzése szükséges. A letétkezelő 

az adott ügyletet csak a pénztárakra vonatkozó jogszabályok szerint 

minősítheti, ellenjegyzése során a pénztár döntését üzleti megfontolások 

szempontjából nem értékeli. 

(2) A pénztár a tulajdonában álló biztosítható ingatlanokra köteles 

teljes körű vagyonbiztosítást kötni. 

(3)217 A pénztár a tulajdonában álló ingatlanokat kizárólag bérbeadás, 

továbbértékesítés, valamint fejlesztés útján hasznosíthatja. Amennyiben 

a pénztár a fedezeti tartalékból vásárolt ingatlant a pénztár 

elhelyezésére hasznosítja, akkor az ingatlan hasznosítási díjaként 

(hozamaként) a pénztár köteles legalább az ingatlanértékelő által 

meghatározott minimális bérleti díjat a működési tartalékból a fedezeti 

tartalékba negyedévente átvezetni. 

(4) A pénztár az ingatlant vállalkozási tevékenység folytatására 

harmadik személy részére bérbe adhatja, azonban a pénztár maga azzal 

kapcsolatban a befektetési kockázaton túli kockázatot jelentő, 

haszonszerzésre irányuló, üzleti tevékenységet nem végezhet. 

(5) Az ingatlanok bérbeadása, forgalmazása és fejlesztése (a 

továbbiakban: ingatlanhasznosítás) a pénztári befektetési tevékenység 

részét képezi. A befektetési üzletmenet kihelyezése az ingatlanok 

tulajdonjogával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

nem vonatkozik, azt a pénztár kizárólag saját maga végezheti. 

(6)218 Ha a pénztár befektetési portfóliója ingatlant is tartalmaz, 

ingatlanértékelőt köteles megbízni. Az ingatlan értékelésével kizárólag 

olyan személy bízható meg, aki büntetlen előéletű, nem áll agrár-, 

műszaki, gazdasági vagy jogi egyetemi, illetve főiskolai végzettséghez 

kötött munkakörnek megfelelő (a továbbiakban: ingatlanértékelő 

tevékenység gyakorlását kizáró) foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

valamint akivel szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. 

Amennyiben a pénztár ingatlanfejlesztést végez, és az adott fejlesztés 

tervezett értéke meghaladja az ötmillió forintot, a pénztár az építési, 

szerelési munka szakszerűségének ellenőrzésével, illetőleg helyszíni 
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képviselete ellátásával építési műszaki ellenőrt köteles megbízni. A 

műszaki ellenőr az építési műszaki ellenőri tevékenység gyakorlására 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. 

(7)219 Az ingatlanértékelő megbízatása legfeljebb ötéves időtartamra 

szólhat, amely nem hosszabbítható meg. Az ingatlanértékelő 

megbízatásának lejártát követő két év elteltével az ingatlanértékelői 

feladatokat ugyanannál a pénztárnál ismételten elláthatja. 

(8)220 Az ingatlanértékelői feladatot ilyen tevékenység folytatására 

jogosult szervezet is elláthatja, ha legalább egy, a (6) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek megfelelő személyt munkaviszonyban vagy 

tagsági viszonyban foglalkoztat. Ebben az esetben a (7) bekezdésben 

meghatározott rendelkezéseket az ingatlanértékelő szervezetre és az 

általa foglalkoztatott személyre is alkalmazni kell. 

38/B. §221 (1) Ha a pénztár a 38. § (5) bekezdés alapján a 

vagyonkezelést önállóan végzi, valamint ha a 38/A. § (6) bekezdése 

alapján ingatlanértékelőt bíz meg, a vagyonkezelői tevékenység 

irányítója, illetve az ingatlanértékelő a pénztár részére hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, nem áll 

ingatlanértékelő tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, és vele szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. 

(2) Az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a pénztár 

a vagyonkezelői tevékenység irányítójának alkalmazásáról, illetve 

ingatlanértékelő megbízásáról meghozott döntésig, a vagyonkezelő 

alkalmazása vagy ingatlanértékelő megbízása esetén a jogviszony 

fennállásáig kezeli. 

(3)222 A pénztár az ingatlanértékelő megbízását követő huszonegy 

napon belül a Felügyeletnek jóváhagyás végett bejelenti az értékelő 

személyét, és csatolja az ingatlanértékelő hatósági bizonyítványát - 

annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll az ingatlanértékelő 

tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vele 

szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok -, 
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valamint a végzettségét és gyakorlatát igazoló dokumentumok hiteles 

másolatát. 

(4) A Felügyelet hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy az 

ingatlanértékelő büntetlen előéletű, nem áll az ingatlanértékelő 

tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és 

vele szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. A 

hatósági ellenőrzést folytató Felügyelet adatot igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra 

irányulhat, hogy az ingatlanértékelő büntetlen előéletű-e, az 

ingatlanértékelő tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt áll-e, valamint fennáll-e vele szemben a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. 

(5) A Felügyelet az ingatlanértékelő 

a) (3) bekezdés alapján megismert személyes adatait az 

ingatlanértékelő megbízásának jóváhagyásáig, 

b) a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatait a hatósági 

ellenőrzés időtartamára vagy a pénztár az ingatlanértékelő 

jogviszonyának megszüntetéséről szóló (6) bekezdés szerinti 

értesítésének a Felügyelethez történő megérkezéséig 

kezeli. 

(6)223 Ha a Felügyelet a (4) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés 

során megállapítja, hogy az ingatlanértékelő büntetett előéletűvé vált, az 

ingatlanértékelő tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt áll, vagy vele szemben fennáll a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, erről a 

tényről haladéktalanul értesíti a pénztárt, és ezzel egyidejűleg felhívja, 

hogy az ingatlanértékelővel fennálló jogviszonyát az értesítés 

kézbesítésétől számított huszonegy napon belül szüntesse meg, és erről 

a Felügyeletet értesítse. 

(7) A pénztár önálló vagyonkezelésének ideje alatt a pénztár írásban, a 

mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a 

vagyonkezelői tevékenység irányítóját annak igazolására, hogy büntetlen 

előéletű, nem áll vagyonkezelői munkakörnek megfelelő foglalkozástól 
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eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. 

(8) Ha az (1) bekezdésben meghatározott felhívásra a vagyonkezelői 

tevékenység irányítója igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll 

vagyonkezelői munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, és vele szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, a 

pénztár az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti 

eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti. 

(9) A pénztár a vagyonkezelői tevékenység irányítójának a (7) és (8) 

bekezdés alapján megismert személyes adatait a vagyonkezelői 

tevékenység irányítójának a pénztárral fennálló jogviszonyának 

megszűnéséig kezeli. 

(10)224 Nem lehet a vagyonkezelői tevékenység irányítója az a 

személy, aki a pénztár (7) bekezdésben meghatározott felhívására, a 

felhívástól számított huszonegy napon belül - vagy ha e határidőn belül a 

rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően 

haladéktalanul - nem igazolja hatósági bizonyítvánnyal, hogy büntetlen 

előéletű, nem áll a vagyonkezelői munkakörnek megfelelő foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem áll fenn a 20. § (2) 

bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok. 

39. §225 (1) Amennyiben a beszámoló olyan veszteséget mutat, amely 

a likviditási alapból nem pótolható, az igazgatótanácsnak javaslatot kell 

tennie a közgyűlés számára a veszteségmegszüntetés módjára. A 

javaslattétel előtt köteles tájékoztatni a veszteségről és a stabilizációs 

tervéről a Felügyeletet és a Pénztárszövetséget. 

(2) Amennyiben az igazgatótanács javaslatát a megkeresett szervek a 

veszteség megszüntetésére nem tartják szakmailag megalapozottnak, 

ettől eltérő szakmai ajánlásokat tehetnek. Indokolt esetben a 69. § 

szerint a Felügyelet és a Pénztárszövetség a közgyűlésnek javasolhatja 

a pénztár átmeneti államigazgatási irányítás alá helyezését. 

40. § (1) A pénztár beszámolási kötelezettségét, a beszámolót 

alátámasztó könyvvezetési kötelezettségét - e törvény alapján és a 
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számviteli törvényben foglaltakra figyelemmel - kormányrendelet 

szabályozza. 

(2)226 A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi 

év lejártát követő ötödik hónap utolsó napjáig közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

(3)227 Járadékszolgáltatást is nyújtó nyugdíjpénztárnak , valamint 

közösségi szolgáltatást nyújtó önsegélyező pénztárnak 

kormányrendeletben megállapított rendszerességgel és tartalommal az 

éves beszámoló részeként biztosításmatematikai mérleget kell 

készítenie, amelyet biztosításmatematikus ír alá. 

(4)228 A pénztár likviditási helyzetének ellenőrzése érdekében a 

Felügyelet a pénztárat év közben is beszámoltathatja. 

(5)229 Az internetes honlappal rendelkező pénztár köteles éves 

beszámolóját a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 

elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

internetes honlapján évente, a tárgyévet követő év június 30-áig 

közzétenni. 

(6)230 A pénztár a pénztári beszámoló részét képező mérleget, 

eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet a tárgyévet követő év június 

30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Felügyelet által 

üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni. 

(7)231 Az internetes honlappal rendelkező pénztár köteles 

alapszabályának, ezen belül a bevételek tartalékok közötti 

megosztásának változását a változtatásról hozott döntést követő 2 

munkanapon belül - a változások kiemelésével - honlapján közzétenni. 

(8)232 Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert 

működtető pénztár az elszámolóegységek árfolyamát (amennyiben 

választható portfóliós rendszert működtet, akkor választható 

portfóliónként) honlapján naponta közzéteszi. A pénztárnak honlapján 

jelezni kell, hogy a Felügyelet honlapján az elszámolóegységek 

árfolyamára vonatkozóan összehasonlító adatok találhatók. A 

közzététellel egyidőben a pénztárnak az elszámolóegységek árfolyamát 

be kell jelentenie és azt a Felügyelet a honlapján közzéteszi. 
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(9)233 A pénztárnak biztosítania kell, hogy az elszámolóegységek 

árfolyama honlapján bármikor visszakereshető és honlapjáról letölthető 

legyen. 

(10)234 A pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció nem 

tartalmazhat félrevezető információkat, abban a pénztár 

teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag megalapozott 

becsléseket kell alkalmazni, különösen a jövőbeni hozamok 

vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy ezek nem kötelező érvényű 

előírások és teljesülésük nem garantált. Múltra vonatkozóan kizárólag az 

e törvény alapján egyébként is nyilvánosságra hozandó adatok és 

tények szerepeltethetők. A pénztár teljesítményének bemutatásakor az 

ugyanazon időszakra vonatkozó hivatalos fogyasztói árnövekedést 

(inflációs rátát) is fel kell tüntetni. 

Az üzleti titok és pénztártitok235 

40/A. §236 (1)237 E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt a 

Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni. 

(2)238 Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói 

tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a 

tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely 

a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli 

hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti 

tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni 

számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve 

a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 

tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. A pénztár üzleti és 

pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával 

összefüggésben kezelhet. 

(3)239 Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt 

a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség esetén. 

(4)240 
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(5)241 A pénztár igazgatótanácsának és az ellenőrző bizottságának 

tagja, a pénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján 

foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illetőleg ezek alkalmazottait 

is, köteles a pénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti 

titkot és pénztártitkot - időbeli korlátozás nélkül, ezen minősége 

megszűnését követően is - megtartani. 

(6)242 Az (5) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség 

kiterjed arra a személyre és szervezetre is, aki, illetve amely üzleti 

titoknak vagy pénztártitoknak minősülő információhoz jutott. 

(7)243 A Felügyelet - az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával 

- a pénztárak egyedi azonosítására alkalmas adatokat szolgáltat: 

a) statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, 

b)244 a gazdaságpolitikai és költségvetés-politikai feladatok ellátása 

céljából az államháztartásért felelős miniszter és a gazdaságpolitika 

makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter, 

c)245 

(8)246 A Felügyelet a pénztárak egyedi azonosítására alkalmas 

adatokat szolgáltat a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal 

részére. 

40/B. §247 (1)248 A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának 

kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró 

a) Felügyelettel, 

b) az Állami Számvevőszékkel, 

c)249 a pénztárak működése törvényességének ellenőrzésére jogosult 

ügyészséggel, 

d) a folyamatban levő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a 

feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 

e) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos 

információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel, 

f) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében 

eljáró gyámhatósággal, 

g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 
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h)250 a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, 

felszámolási eljárás és a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárása keretében a bírósággal, 

i)251 a gazdálkodás nyilvántartásához szükséges adatok tekintetében a 

gazdálkodás nyilvántartását végző szolgáltatóval, továbbá a kiszervezett 

tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett 

tevékenységet végzővel, 

j)252 az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen 

tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében 

folytatott eljárás keretében, valamint a pénztári befizetések 

kedvezménye tekintetében eljáró adóhatósággal, 

k) a Gazdasági Versenyhivatallal, 

l)253 külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén az 

Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

foganatosításáért felelős szervvel, 

m)254 alapvető jogok biztosával, 

n)255 a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró 

főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi 

vagyonfelügyelővel, bírósággal 

szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése 

esetén. 

(2) A pénztártitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 

a) a pénztártag vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó 

kiszolgáltatható adatkört pontosan megjelölve közokiratban vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratban erre felhatalmazást ad, 

b) a törvény a pénztártitok megtartásának kötelezettsége alól 

felmentést ad. 

(3) Aki üzleti titok vagy pénztártitok birtokába jut, nem használhatja fel 

arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen 

vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénztárnak 

vagy a pénztártagoknak hátrányt okozzon. 

(4) A pénztár a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” 

jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást 

nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott 
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üggyel összefüggő, üzleti titoknak vagy pénztártitoknak minősülő 

adatokról. 

(5)-(7)256 

(8)257 A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége 

nem áll fenn abban az esetben sem, ha 

a) a pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a 

továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti; 

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben 

meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs 

egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér 

pénztártitoknak vagy üzleti titoknak minősülő adatot a pénztártól. 

Informatikai rendszer védelme258 

40/C. §259 (1) A pénztárnak ki kell alakítania a tevékenységének 

ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos 

szabályozási rendszerét és gondoskodnia kell az informatikai rendszer 

kockázatokkal arányos védelméről, amely kiterjed a 

bűncselekményekkel kapcsolatos kockázatok kezelésére is. A 

szabályozási rendszerben ki kell térni az információtechnológiával 

szemben támasztott követelményekre, a használatából adódó biztonsági 

kockázatok felmérésére és kezelésére a tervezés, a beszerzés, az 

üzemeltetés és az ellenőrzés területén. 

(2) A pénztár köteles az informatikai rendszer biztonsági 

kockázatelemzését szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálni 

és aktualizálni. 

(3) Az informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok 

figyelembevételével meg kell határozni a szervezeti és működési 

rendeket, a felelősségi, nyilvántartási és tájékoztatási szabályokat, a 

folyamatba épített ellenőrzési követelményeket és szabályokat. 

(4) A pénztárnak ki kell dolgoznia az informatikai rendszerének 

biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert és 

azt folyamatosan működtetnie kell. 
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(5) A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a 

biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább az 

alábbiakról: 

a) a rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, 

személyek) egyértelmű és visszakereshető azonosításáról, 

b) az informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei 

védelmének zártságát és teljeskörűségét biztosító ellenőrzésekről, 

eljárásokról, 

c) a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött 

felhasználói adminisztrációjáról (hozzáférési szintek, egyedi 

jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, 

rendkívüli események), 

d) olyan biztonsági környezetről, amely az informatikai rendszer 

működése szempontjából kritikus folyamatok eseményeit naplózza és 

alkalmas e naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi 

értékelésére, illetve lehetőséget nyújt a nem rendszeres események 

kezelésére, 

e) a távadatátvitel, valamint a kizárólag elektronikus úton megvalósuló 

pénzügyi tranzakciók bizalmasságáról, sértetlenségéről és 

hitelességéről, 

f) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről, 

g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírusvédelméről. 

(6) A pénztárnak tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész 

és biztonságos vezetéséhez meg kell valósítania a biztonsági 

kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket és 

rendelkeznie kell legalább a következőkkel: 

a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal 

és előírásokkal, valamint a fejlesztésre vonatkozó tervekkel, 

b) minden olyan dokumentációval, amely az üzleti tevékenységet 

közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai rendszerek folyamatos 

és biztonságos működését - még a szállító, illetőleg a rendszerfejlesztő 

tevékenységének megszűnése után is - biztosítja, 

c) a szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, 

valamint a szolgáltatások folytonosságát biztosító tartalék 
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berendezésekkel, illetve e berendezések hiányában az ezeket 

helyettesítő egyéb - a tevékenységek, illetve szolgáltatások 

folytonosságát biztosító - megoldásokkal, 

d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az alkalmazási 

környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és tesztelési 

környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés 

fenntartását, 

e) az informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, 

operációs rendszer és környezetük) olyan biztonsági mentésekkel és 

mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és helyreállítási 

tesztek, eljárási rend), amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a 

rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül 

lehetővé teszik. Ezen mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten 

és tűzbiztos módon kell tárolni, valamint gondoskodni kell a mentések 

forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférés védelméről, 

f) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására 

alkalmas adattároló rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált 

anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább az adott 

tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő 5 évig, bármikor 

visszakereshetően, eredeti állapot szerint helyreállíthatóan megőrizzék, 

olyan módon, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, 

g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli események 

kezelésére szolgáló tervvel. 

(7) A pénztárnál mindenkor rendelkezésre kell állnia: 

a) az általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszer 

felépítésének és működtetésének az ellenőrzéséhez szükséges 

rendszerleírásoknak és modelleknek, 

b) az általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai 

rendszernél az adatok szintaktikai szabályainak, az adatok tárolási 

szerkezetének, 

c) az informatikai rendszer elemeinek a pénztár által meghatározott 

biztonsági osztályokba sorolási rendszerének, 

d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának, 

e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó okiratnak, 
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f) az alkalmazott szoftver eszközök jogtisztaságát bizonyító 

szerződéseknek, 

g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, üzleti szoftvereszközök 

teljes körű és naprakész nyilvántartásának. 

(8) A szoftvereknek együttesen alkalmasnak kell lenni legalább: 

a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok 

nyilvántartására, 

b) a tárolt adatok ellenőrzéséhez való felhasználására, 

c) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a 

sérthetetlenség védelmére. 

(9) A pénztár belső szabályzatában meg kell határozni az egyes 

munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai ismeretet. 

Kiszervezés260 

40/D. §261 (1)262 A pénztár a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve 

jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során 

adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, kiszervezheti. A 

kiszervezett tevékenységet végző a 40/B. § alapján adatkezelést 

végezhet. 

(2) A kiszervezett tevékenységet végzőnek - a kockázattal arányos 

mértékben - rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági 

feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a 

pénztárra vonatkozóan előír. 

(3) A nyilvántartás kiszervezésére vonatkozó szerződésnek 

tartalmaznia kell: 

a) az adatvédelemre vonatkozó előírások érvényesítését, 

b) a kiszervezett tevékenységet végző hozzájárulását a kiszervezett 

tevékenységnek a pénztár ellenőrző bizottsága, külső könyvvizsgálója, 

és a Felügyelet helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzéséhez, 

c) a kiszervezett tevékenységet végző felelősségét az adatvédelmi és 

adatbiztonsági előírások érvényesítéséért, a tevékenység megfelelő 

színvonalon történő végzéséért, illetve a szerződés pénztár részéről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj259ida041
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történő azonnali felmondási lehetőségét a szerződés ismételt vagy 

súlyos megsértése esetére, 

d) a kiszervezett tevékenységet végzőtől elvárt, a tevékenység 

végzésének minőségére vonatkozó részletes követelményeket, 

e) a pénztár és a kiszervezett tevékenységet végző szervezet közötti 

adatátadás-átvétel rendjét. 

(4) A pénztárnak rendelkeznie kell a kiszervezésre vonatkozó 

szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenységvégzésből eredő, rendkívüli 

helyzetek kezelésére kidolgozott intézkedési tervvel. A nyilvántartást 

végző szervezet köteles negyedévente az adatállomány teljes körű 

mentésének egy példányát a pénztár részére átadni. 

(5) A pénztár ellenőrző bizottsága köteles a kiszervezett tevékenység 

szerződésben foglaltaknak megfelelő végzését legalább évente 

megvizsgálni. 

(6) A pénztár felelős azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végző a 

tevékenységet a jogszabályi előírások betartásával és az ilyen 

tevékenységet végző személyektől általában elvárható gondossággal 

végezze. Amennyiben a kiszervezett tevékenység végzése jogszabályba 

vagy a szerződésbe ütközik, a pénztár az általa szükségesnek tartott 

intézkedést megteszi, és erről a Felügyeletet haladéktalanul értesíti. 

(7) A Felügyelet a pénztár (6) bekezdésben foglalt bejelentése vagy a 

helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságok alapján a tevékenység 

kiszervezését megtilthatja, illetve más szolgáltatóval való 

szerződéskötésre kötelezhet. 

(8) Az a kiszervezett tevékenységet végző, amely egyidejűleg több 

pénztár részére végez kiszervezett tevékenységet, köteles az így 

tudomására jutott tényt, adatot, információt elkülönítetten - az 

adatvédelmi előírások betartásával - kezelni. 

(9) A kiszervezett tevékenységet végző közreműködőt abban az 

esetben alkalmazhat, ha az igénybe vett közreműködő megfelel a (2) 

bekezdésben előírtaknak, és a közöttük létrejövő szerződés - melyet a 

pénztárnak jóvá kell hagynia - biztosítja a kiszervezett tevékenységnek a 

Felügyelet, a pénztár ellenőrző bizottsága, valamint könyvvizsgálója által 

történő ellenőrzését. 
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(10) A pénztár vezető tisztségviselője vagy annak közeli 

hozzátartozója a kiszervezett tevékenységet folytató társaságban 

tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal nem rendelkezhet, illetve a 

kiszervezett tevékenység végzésével nem bízható meg. A pénztár 

ellenőrző bizottságának tagja nem állhat alkalmazotti vagy megbízási 

jogviszonyban a kiszervezett tevékenységet végzővel. 

(11) A pénztár a kiszervezett tevékenységek körét az alapszabályban 

köteles feltüntetni. 

(12)263 A pénztár, illetve a pénztár nyilvántartását végző szolgáltató 

informatikai rendszerének üzemeltetésére megbízott szervezet, illetve 

személy - kizárólag az informatikai rendszer üzemeltetésével 

kapcsolatban, e célból és az ehhez szükséges mértékben - az 

informatikai rendszerben tárolt adatokat megismerheti. 

III. Fejezet 

A PÉNZTÁRAK ÁTALAKULÁSA, 

MEGSZŰNÉSE264 

Az átalakulás közös szabályai265 

41. §266 (1)267 Pénztár átalakulásának minősül a pénztárak egyesülése 

(összeolvadás, beolvadás) és szétválása (különválás, kiválás). 

(2)268 A pénztárak egyesülése, illetve szétválása esetén a pénztárak 

alakulására vonatkozó rendelkezések az irányadóak az alábbi 

eltérésekkel: 

a) a jogutód pénztárnak a szolgáltatási kötelezettségeit a bírósági 

nyilvántartásba vétel, illetve a tevékenységengedély nélkül is teljesítenie 

kell; 

b)269 az átalakulással létrejövő pénztár a tevékenységi engedély iránti 

kérelmet valamennyi érintett pénztárra vonatkozó melléklettel együtt, a 

második közgyűlés napját követő - ha az érintett pénztárak a 

közgyűlésüket különböző napon tartották, akkor a később megtartott 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj262ida041
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közgyűlés napját követő - 30 napon belül köteles a Felügyeletnek 

benyújtani; 

c) a tevékenységi engedély iránti kérelemhez az alábbiakat kell 

csatolni: 

ca) az átalakulási szándékot kinyilvánító, valamint a második 

közgyűlések jegyzőkönyveit, ahhoz csatolva az előterjesztéseket és a 

jelenléti íveket, 

cb)270 a nyilatkozatot a 40/C. §-ban és a 64. §-ban foglalt feltételek 

meglétéről, illetve a Felügyelet felhívására bármely feltétel igazolását, 

cc) az átalakulással létrejövő pénztár alapszabályát, 

cd) a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg-tervezeteket - 

ideértve az átalakuló és az átalakulással létrejövő pénztár 

vagyonmérleg-tervezetét - és a kötelezettségek és követelések 

állományát tartalmazó dokumentumokat; 

d)271 a Felügyelet a tevékenységi engedélyezésre irányuló eljárásban a 

pénztárat ellenőrzi és a kérelemhez csatolt dokumentumok, valamint az 

ellenőrzés alapján dönt az engedély megadásáról; 

e) a bíróság az átalakulást a Felügyelet által adott tevékenységi 

engedély(ek) jogerőre emelkedését követően, a jogelőd(ök) törlésével és 

a jogutód(ok) bejegyzésével vezeti át a nyilvántartáson. 

(3) Az e fejezet alapján történő átalakuláskor - törvény eltérő 

rendelkezése hiányában - külön adó- és illetékfizetési kötelezettség nem 

keletkezik. 

(4) Nem alakulhat át az a pénztár, amely felszámolás alatt áll. 

42. §272 (1)273 Az érintett pénztár átalakulásáról a pénztár közgyűlése 

két alkalommal - a jelenlévők kétharmados szavazattöbbségével - 

határoz. 

(2)274 A pénztár közgyűlése első ízben a pénztár igazgatótanácsa és 

ellenőrző bizottsága előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a 

pénztár tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával (első 

közgyűlés). Az első közgyűlésen ismertetni kell az átalakulás módját, 

okát, annak célját és következményeit, különös tekintettel a várható 

költségekre és a tagsági viszony folytatásának lehetőségeire. Az 

átalakulási szándékkal való egyetértés esetén meg kell határozni a 
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vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, az átalakulás módját és az 

átalakulással érintett pénztárakat. 

(3) Ha az érintett pénztár közgyűlése egyetért az átalakulással, a 

pénztár igazgató tanácsa - a pénztár közgyűlése által meghatározott 

fordulónapra - elkészíti az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezetét és 

vagyonleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő pénztár (nyitó) 

vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az érintett 

pénztár alapszabályának, illetve alapszabálya módosításának tervezetét. 

(4) A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli jogszabályok szerinti 

éves beszámoló mérlegével azonos bontásban kell elkészíteni. Az 

átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli jogszabályok 

szerinti éves beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha 

annak fordulónapja az átalakulásról való második döntés időpontját 

legfeljebb hat hónappal előzte meg. 

(5) Az átalakuló pénztár a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló 

mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti. 

(6) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek 

elkészítésére és az átértékelésre vonatkozó részletes szabályokat a 

számviteli jogszabályok tartalmazzák. 

(7) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a 

pénztár könyvvizsgálójával és a pénztár ellenőrző bizottságával 

ellenőriztetni kell. Az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket és 

vagyonleltár-tervezeteket az átalakuló pénztár könyvvizsgálója nem 

ellenőrizheti. Az átalakulással létrejövő pénztár könyvvizsgálójává a 

pénztár bírósági nyilvántartásba vételétől számított három éven belül 

nem választható meg az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási 

vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte. 

(8)275 A (3) bekezdésben meghatározott tervezetek elfogadásáról azok 

elkészítését követően a közgyűlés határoz (második közgyűlés). A 

vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjától a második közgyűlés 

időpontjáig legfeljebb hat hónap telhet el. 

(9) Azt a munkáltatót, amelyik az átalakulás miatt újabb pénztárral való 

kapcsolat kialakítására kényszerül, az átalakulásról, a 

kapcsolatkialakításhoz szükséges információkról és teendőkről az 
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átalakulási vagyonmérleg-tervezetek elfogadásáról határozó közgyűlést 

követő 30 napon belül értesíteni kell. A munkáltatót a vele újonnan 

kapcsolatba kerülő pénztár értesíti. 

(10) A végleges vagyonmérleg tekintetében a vagyonmérleg-tervezetre 

vonatkozó megfelelő rendelkezések figyelembevételével a számviteli 

jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 

(11)276 Az átalakulás napja a jogutód pénztár alapszabálya 

hatálybalépésének időpontja, amelyet az alapszabály elfogadásával 

egyidejűleg a második közgyűlés határoz meg. Az átalakulás napja 

legkorábban a második közgyűlés napja lehet, de nem lehet későbbi, 

mint az azt követő 30. nap. 

42/A. §277 (1) A Felügyelet tevékenységet engedélyező határozatának 

kézhezvételét követő 30 napon belül az átalakulással létrejövő pénztár a 

bírósághoz benyújtja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. A 

kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni: 

a) az átalakulási szándékot kinyilvánító közgyűlések, valamint a 

második közgyűlések jegyzőkönyveit és jelenléti íveit, 

b) a Felügyelet tevékenységet engedélyező határozatát, 

c) a módosított alapszabályt (a módosítások megjelölésével, egységes 

szerkezetben), 

d) a jogutód képviseletére jogosult személyek listáját, vagy 

nyilatkozatot arról, hogy abban nem történt változás. 

(2)278 A bíróság az átalakulás átvezetéséről, a hiánypótlás 

elrendeléséről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül határoz. 

A nyilvántartásba vételt elrendelő határozatot a bíróság a Felügyeletnek 

megküldi és az illetékes ügyésznek kézbesíti. Az átalakulás a bírósági 

nyilvántartásba vétellel történik meg, az átalakulás napjára 

visszamenőleges hatállyal. A bíróság a határozatában az átalakulás 

napját feltünteti. 

42/B. §279 (1) Az átalakulás meghiúsul, ha 

a) a közgyűlés az átalakulásról szóló döntését a 42. § (3) bekezdésben 

foglalt tervezetek elfogadása előtt megváltoztatja, 

b) a Felügyelet a tevékenységi engedély iránti kérelmet elutasítja, 

c) a bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet elutasítja. 
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(2) Az átalakulás meghiúsulása esetén, az arról való tudomásszerzést 

követő 30 napon belül valamennyi érintett pénztár köteles az e 

törvényben előírt személyi és tárgyi feltételeknek, valamint az egyéb 

jogszabályi követelményeknek eleget tenni, és a rendes működéshez 

szükséges intézkedéseket megtenni, szerződéses kapcsolatokat 

kialakítani. 

A pénztárak egyesülése280 

43. §281 (1)282 A pénztárak egyesülhetnek, ha azt az érintett pénztárak 

közgyűlései elhatározták. A nyugdíjpénztár csak nyugdíjpénztárral 

egyesülhet. 

(2) Beolvadás esetén a beolvadó pénztár jogai és kötelezettségei a 

másik pénztárra (átvevő pénztárra), mint általános jogutódra szállnak át. 

(3) Beolvadás esetén az átvevő pénztár alapszabályát módosítani kell. 

(4) Beolvadás esetén az átvevő pénztár a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit 

nem értékelheti át. 

(5) Összeolvadás esetén az egyesülő pénztárak megszűnnek, jogaik 

és kötelezettségeik, mint egész a létrejövő új pénztárra, mint jogutódra 

szállnak át, az új pénztár alapszabályának elfogadásával. 

A pénztárak szétválása283 

44. §284 (1)285 Pénztár több pénztárrá szétválhat, ha ezt a közgyűlés 

elhatározza, és a szétválás során létrejövő új pénztárak az 

alapszabályukat elfogadják. A szétválásról szóló határozatban 

rendelkezni kell a jogutódlásról és a pénztári vagyon (eszközök és 

források) megosztásának eljárásáról. A pénztár valamennyi tagjának 

írásos nyilatkozatát beszerzi arról, hogy a tag melyik pénztárban kívánja 

tagsági jogviszonyát folytatni. Ha a tag a nyilatkozatot a kitűzött időpontig 

a pénztár közvetlen írásos megkeresése ellenére sem teszi meg, akkor 

jogviszonya az átalakulási tervben meghatározott elvek szerinti 

pénztárban folytatódik. 

(2) A szétválás különválással vagy kiválással történhet. 
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(3) Különválás esetén a különváló pénztár megszűnik és legalább két 

új pénztár jön létre. 

(4) Kiválás esetén az a pénztár, amelyből a kiválás történik, fennmarad 

és legalább egy új pénztár jön létre. 

(5) Kiválás esetén a fennmaradó pénztár a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit 

nem értékelheti át. 

Ágazatok vegyes pénztárrá alakulása, szétválása286 

44/A-44/B. §287 

A pénztárak megszűnése288 

45. §289 (1) A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak 

végelszámolást követően szűnhet meg. 

(2)290 Az e törvényben meghatározott eltérésekkel a pénztár 

felszámolására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi XLIX. törvény rendelkezéseit, a végelszámolási, kényszer-

végelszámolási vagy kényszertörlési eljárására pedig a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.) kell megfelelően alkalmazni. 

45/A. §291 (1)292 A pénztár a legfőbb szervének a végelszámolási 

eljárás megindításáról szóló döntését követő 30 napon belül köteles a 

döntést az illetékes bíróságnak bejelenteni. A végelszámolás kezdő 

időpontjában az ellenőrző bizottsági tagok megbízatása nem szűnik 

meg. A bíróság a végelszámoló nyilvántartásba vételéről rendelkező, 

illetve az igazgatótanácsi tagok nyilvántartásból törléséről rendelkező 

végzésének meghozatalát követően a Cégközlönyben a Ctv. 102. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő közleményt tesz közzé. A 

Felügyelet a végelszámolás lefolytatását köteles ellenőrizni. A pénztár a 

legfőbb szervének a Ctv. 111. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben 

hozott döntését követő 30 napon belül köteles a tevékenysége lezárása 

iránti kérelmet a Felügyelethez benyújtani. A bíróság a pénztárat a 
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nyilvántartásból a Felügyelet tevékenységet lezáró határozatának 

jogerőre emelkedését követően törli. 

(2)293 A pénztár végelszámolása esetén az ellenőrző bizottsági tagok 

pénztári tagsági jogviszonya és ellenőrző bizottsági megbízatása a 

pénztár megszűnésével egyidejűleg ér véget. 

(3)294 A pénztár megszüntetésére irányuló szándékot a Felügyeletnek 

be kell jelenteni. A Felügyelet a pénztár jogutód nélküli megszűnésekor - 

a felszámolás kivételével -, amennyiben a közgyűlés ezt határozatban 

kéri, végelszámolót nevezhet ki. A végelszámoló költségeit a pénztár 

viseli. 

(4) A pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártag a rá jutó 

vagyonrészt 

a) átlépés esetén a másik pénztárba átviheti, ez esetben a 

pénzösszeget a tag e másik pénztárban meglévő egyéni számláján kell 

jóváírni, vagy 

b) egy összegben veheti fel. Felhalmozási időszakban lévő pénztártag 

esetében ez a kifizetés nem minősül pénztári szolgáltatásnak. 

(5) A végelszámolás elhatározását követően a pénztár új tagot nem 

vehet fel, és köteles a végelszámolási eljárást lefolytatni. 

(6)295 A végelszámolás kezdő időpontját követően kezdeményezett 

átlépések, kilépések esetén a tagi követelések átutalása, kifizetése a 

(10) bekezdésben meghatározottak szerint a végelszámolás lefolytatását 

követően kerül teljesítésre. 

(7)296 A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 

napon belül kiküldött levelében tájékoztatja a pénztár tagjait a pénztár 

jogutód nélküli megszűnéséről és 15 napos határidő tűzésével felszólítja 

a tagokat a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére. Amennyiben a 

tag a kitűzött időpontig, illetve legkésőbb a végelszámolást lezáró 

közgyűlés időpontjáig nem nyilatkozik, akkor a követelését a pénztár 

székhelye szerint illetékes járásbíróságon bírósági letétbe kell helyezni. 

Ebben az esetben a letétbe helyezés költségeit a tag követeléséből kell 

megelőlegezni. 
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(8) A végelszámolást az arról való döntéstől számított 1 éven belül le 

kell folytatni. A Felügyelet a pénztár kérésére a határidőt egy 

alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja. 

(9) Amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott időpontig a 

végelszámolás záró mérlegét nem fogadják el, és a végelszámolási 

eljárást nem fejezik be, akkor a Felügyelet a bíróságnál 

kezdeményezheti a pénztár felszámolását. 

(10)297 A (4) bekezdésben meghatározott átutalásokat, illetve 

kifizetéseket a pénztár a vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 15 

napon belül köteles teljesíteni. Az átutalás, illetve kifizetés teljesítésével 

a tagok - ide nem értve az ellenőrző bizottsági tagokat - tagsági 

jogviszonya megszűnik. A végelszámolás lefolytatását követően 

fennmaradó vagyont a pénztár - a 13. § (5) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően - az alapszabályban foglaltak szerint a nyilvántartásból való 

törlést követő 15 napon belül fizeti ki, illetve utalja át. 

45/B. §298 (1)299 A pénztár ellen felszámolási eljárásnak van helye, ha a 

pénztár fizetésképtelen, vagy ha a Felügyelet azt a 69/A. § alapján 

kezdeményezi. A pénztár akkor minősül fizetésképtelennek, ha 

esedékes kötelezettségeinek pénzügyi fedezet hiánya miatt 60, illetve a 

tagok javára vállalt szolgáltatási kötelezettségeinek az esedékességtől 

számított 90 napon belül nem tesz eleget. A bíróság a felszámolást a 

Felügyelet által kezdeményezett felszámolási eljárásban a pénztár 

fizetésképtelenségének megállapítása nélkül köteles elrendelni. 

(2) A pénztár ellen nincs helye csődeljárásnak. 

(3)300 A bíróság a pénztár felszámolójának kizárólag az MNBtv. 39. §-

ában meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által 

létrehozott nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki. 

(4)301 A bíróság a felszámolás iránti kérelemről a benyújtástól számított 

8 napon belül határoz. A felszámolást elrendelő végzés fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható. A Felügyelet által kezdeményezett 

felszámolási eljárás esetében a felszámolás kezdő időpontja a 

felszámolást elrendelő végzés meghozatalának napja. 

(5) A felszámolás kezdő időpontjától 

a) intézkedést csak a felszámoló hozhat; 
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b) új tag nem vehető fel, a folyamatba tett kifizetéseket szüneteltetni 

kell; 

c) tagdíjak nem szedhetők be. 

(6) A Felügyelet köteles a felszámolás kezdő időpontjában a pénztár 

tevékenységi engedélyét visszavonni. 

(7) A felszámolás kezdő időpontjában a pénztári tartalékokhoz tartozó 

eszközök listáját azonnal le kell zárni, és azt a felszámolónak át kell 

adni. 

(8) A felszámolási eljárás során a (7) bekezdésben meghatározott 

eszközök külön kezelendők, és azok csak a fedezeti tartalékkal szemben 

fennálló tagi, hozzátartozói, illetve kedvezményezetti követelések 

kielégítése után használhatók fel egyéb kötelezettségek kielégítésére. 

(9) A tagsági viszonyból származó kötelezettségeket a felszámolási 

költségeket követően kell kielégíteni. 

(10)302 Pénztár felszámolása esetén az eljárás felfüggesztésének nincs 

helye. 

IV. Fejezet 

A KIEGÉSZÍTŐ PÉNZTÁRAK TÍPUSAIRA  

VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

A kiegészítő nyugdíjpénztárra vonatkozó szabályok 

46. § (1) A nyugdíjpénztár alapszabályának a 18. §-ban foglaltakon 

túlmenően tartalmaznia kell 

a) legalább 10 év kötelező várakozási idő előírását; 

b) a tagi kölcsön szabályait; 

c) a pénztár szolgáltatásainak megfelelően a pénztártag más 

pénztárba történő átlépésének, illetve befogadásának szabályait; 

d)303 a várakozási idő elteltét követő, de még a felhalmozási 

időszakban lévő pénztártaggal kapcsolatos elszámolási eljárást. 
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(2) A nyugdíjpénztár pénzügyi tervének a 34. § és 35. §-ban 

foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a pénztár befektetéseire 

vonatkozó rövid és hosszú távú hozamelvárásokat. 

(3)304 Amennyiben a pénztártag az (1) bekezdés b) pontja alatti tagi 

kölcsönt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint, a pénztár 

erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizeti vissza, a hátralék 

összegét, valamint a pénztár költségeit a tag egyéni nyugdíjszámlájával 

szemben - legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül - 

érvényesítheti. A hátralék összege a tag jövedelme, nem minősül 

pénztári szolgáltatásnak, és a tag olyan adóköteles jövedelme, amely 

után a pénztár az egyéni nyugdíjszámla megterhelésének időpontjával 

egyidejűleg kiadott igazolás alapján az Szja tv. szerint adóelőleg fizetési 

kötelezettség, valamint az Eho. tv. szerint százalékos egészségügyi 

hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli. 

47. § (1)305 A pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott 

összeghez a várakozási idő letelte, a nyugdíjszolgáltatáshoz a 

nyugdíjkorhatár elérése után juthat hozzá. 

(2)306 A tagsági jogviszony a várakozási idő letelte előtt a 15. § (1) 

bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben csak a pénztártagnak más 

pénztárba való átlépése, illetve a pénztár megszűnése esetén 

szüntethető meg. 

(3)307 A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy 

önsegélyező, továbbá egészség- és önsegélyező pénztárba átléphet, ha 

munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve 

legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, 

és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, 

valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja. 

(4)308 A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási 

időszakban az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeghez való hozzáférés 

tekintetében választhat, hogy 

a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, 

b) a pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb háromévente egy 

alkalommal - az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét 

vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, 
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c) a pénztárból kilép, 

d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a 

pénztárban hagyja. 

(5)309 A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, 

hogy 

a) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a 

nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy 

b) az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy 

összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe 

és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy 

c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy 

d) az egyéni nyugdíj számláján felhalmozott összeget a pénztárban 

hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy 

e) az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy 

összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább 

fizeti, vagy 

f) az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy 

összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább 

nem fizeti 

azzal, hogy a pénztár köteles az a)-f) pontban foglalt valamennyi 

lehetőséget biztosítani tagjai számára. 

(5a)310 Amennyiben a tag az (5) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti 

választással él, újabb nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehet. 

(6)311 Amennyiben a tag az (5) bekezdés a), b), e) vagy f) pont szerinti 

választással él, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a pénztár a 

taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget 

tett. 

(6a)312 Amennyiben a pénztártag a nyugdíjszolgáltatást részben vagy 

egészben járadék formájában kívánja igénybe venni, a pénztár 

járadékszolgáltatási kötelezettségét saját járadék folyósítása, valamint 

biztosítótól vásárolt életjáradék útján teljesítheti. A pénztár köteles a 

saját járadék folyósítását biztosítani. 

(6b)313 A saját járadék a pénztár alapszabályában meghatározottak 

szerint 
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a) határozott időtartamú, az elért hozamokat és költségeket figyelembe 

vevő biztos (banktechnikai) járadék, vagy 

b) évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe 

vevő ütemezett pénzkivonás 

útján teljesíthető azzal, hogy ütemezett pénzkivonás esetén a pénztártag 

a járadék kifizetését időlegesen felfüggesztheti. 

(6c)314 A saját járadék havi, negyedéves vagy féléves gyakorisággal 

folyósítható, amelyek közül az alapszabály, illetve szolgáltatási 

szabályzat legalább kettőt köteles tartalmazni. A saját járadék legalább 5 

éves időtartamú. 

(6d)315 A biztosítótól vásárolt életjáradék a nyugdíjkorhatár betöltése 

utáni díjfizetésű, a tag élete végéig folyósított járadék lehet, a biztosítási 

szerződés megkötése során a pénztár a szerződő fél. 

(6e)316 A pénztár köteles - a járadékot tartalmazó - 

nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tagi igény (a továbbiakban: tagi igény) 

kézhezvételét követő 30 napon belül 

a) saját járadék folyósítására vonatkozó igény esetén: 

aa) annak induló összegét, 

ab) a (6b) bekezdés b) pontja szerinti saját járadék esetében annak 

várható időtartamát, és 

ac) a folyósítás gyakoriságát; 

b) biztosítótól vásárolt életjáradék folyósítására vonatkozó igény 

esetén annak összegét tartalmazó tájékoztatást (a továbbiakban: 

pénztári tájékoztatás) a tag részére megküldeni. 

(6f)317 A pénztár a pénztártagnak a (6e) bekezdésben foglaltakat 

tartalmazó pénztári tájékoztatás ismeretében adott válaszának 

kézhezvételét követő 30 napon belül köteles - a pénztártag válaszának 

megfelelően - a saját járadék folyósítását megkezdeni, illetve a 

biztosítótól vásárolt életjáradék ugyanezen határidőn belüli folyósítása 

érdekében a biztosítási szerződést megkötni. Amennyiben a pénztártag 

válasza a pénztár (6e) bekezdés szerinti tájékoztatása kézhezvételét 

követő 60 napig nem érkezik vissza a pénztárhoz, a tájékoztatást 

elfogadottnak kell tekinteni. 
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(6g)318 A pénztártag jogosult a pénztári tájékoztatás ismeretében - a 

korábbi tagi igényében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó - újabb tagi 

igényt (a továbbiakban: új tagi igény) benyújtani a pénztárhoz. Az új tagi 

igényre a (6e) és (6f) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak 

azzal, hogy a pénztár annak - az alapszabályban meghatározott - 

költségét a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesítheti. Az új 

tagi igény elkészítésének költségeként legfeljebb 2000 Ft vonható le a 

tag egyéni számlájáról. 

(6h)319 A pénztártagnak a saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett 

halála esetén a szolgáltatási számlán fennmaradó összeg a 

kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg. 

(6i)320 A tárgyévet megelőző év december 31. napján 1000 főt meg 

nem haladó taglétszámmal rendelkező pénztár mentesül a 

járadékszolgáltatási kötelezettség alól. 

(6j)321 Amennyiben a (6i) bekezdés szerinti pénztár saját járadékot 

kíván folyósítani, illetve biztosítótól életjáradékot kíván vásárolni tagjai 

részére, úgy ezt az (5)-(6h) bekezdésben foglaltak szerint köteles 

teljesíteni. 

(7)322 A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár 

elérése után - egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a Hpt. 

hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként 

felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni 

nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a pénztár 

által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára 

vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A tagi lekötés törlését a 

pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a 

hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés 

jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés 

megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai 

egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival 

azonosak. Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt 

érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni 

nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. 
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(8)323 Amennyiben a nyugdíjpénztár a magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben meghatározott feladatokat 

is ellát, úgy az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagja nem 

pénztártag magánszemély is lehet. 

(9)324 Amennyiben a nyugdíjpénztár a magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben meghatározott feladatokat 

is ellát, a pénztár a két tevékenység ellátásához egy-egy pénzforgalmi 

számlával rendelkezik. 

47/A. §325 (1)326 Ha a tag a várakozási idő letelte előtt a tagdíjat az 

alapszabályban megjelölt időtartamon túl nem fizeti (a tagdíjnemfizetés 

kezdő időpontja), úgy a tagdíjnemfizetés kezdő időpontjával kezdődő 

időszak a várakozási időbe beszámít, és a tag tagsági viszonya a 

várakozási idő leteltével megszüntethető. 

(2)327 

47/B. §328 (1)329 Pénztárak közötti átlépés esetén - ideértve a 45/A. § 

(4) bekezdés a) pontjában foglalt esetet is -, 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. 

(2)330 

(3)331 Pénztárak közötti átlépés esetén az átlépő tag egyéni számla 

követeléséről tőke és hozam bontásban, a 2007. december 31-ét követő 

befizetésekről az értéknap megjelölésével, illetve az átlépő tag egyéni 

számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a 

befogadó pénztárat az egyéni számlát vezető pénztár köteles értesíteni. 

A tagi lekötés jogosultját az átlépésről és a tagi lekötés egyéni számlára 

vezetéséről a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat 

kiállításával egyidejűleg. 

48. §332 A 47. § (4)-(5) bekezdései alapján történő kifizetéseket 

pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, 

vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt belföldi vagy külföldi fizetési 
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számlára történő utalással teljesíti. Amennyiben a pénztár alapszabálya 

lehetővé teszi, a kifizetés házipénztárból való kifizetéssel is teljesíthető. 

49. §333 (1) A fedezeti alapon a nyugdíjpénztár a tag, illetve a 

munkáltatói tag által teljesített befizetésnek az évi 10 000 forint 

összeghatárig terjedő része legalább 90 százalékát, az azt meghaladó 

része legalább 94 százalékát köteles jóváírni. E szabálytól a pénztár a 

tag belépésétől számított első két befizetés esetén külön jogszabályban 

meghatározottak szerint eltérhet. 

(2) A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított 

ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves 

összege nem haladhatja meg a kezelésre átadott vagyon(rész) napi 

bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát. Az előzőekben 

meghatározottaknál magasabb ellenérték esetén a szerződés 

ellenértékre vonatkozó kikötése semmis. 

(3) Amennyiben a nyugdíjpénztár vagyonkezelését részben vagy 

egészen önállóan végzi, a saját kezelésben lévő befektetések 

vagyonarányos költségeire elszámolt éves összeg nem haladhatja meg 

a saját kezelésű vagyon(rész) napi bruttó piaci értékei számtani 

átlagának 0,8 százalékát. 

(4) A napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztárak a napi bruttó 

piaci értékek számtani átlaga helyett az éves nyitó és záró piaci érték 

számtani átlagát is használhatják. 

(5) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 

pénztár nyilvántartásba vétele a tárgyévben, vagy az azt megelőző 

három naptári évben történt. 

49/A. §334 (1) A pénztári vagyon piaci értéken történő értékelését 

munkanaponként kell elvégezni. El kell végezni az értékelést a nem 

munkanapokra eső negyedéves fordulónapra is. A vagyonértékelést a 

letétkezelő végzi. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a pénztári vagyon piaci értéken történő 

értékelését negyedévente kell elvégezni mindaddig, amíg a pénztár nem 

működtet választható portfóliós rendszert, és piaci értéken számolt 

befektetett eszközei a negyedéves jelentés szerint még nem haladták 

meg az egymilliárd forintot. A napi értékelés első időpontja az e mértéket 
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meghaladó értéket mutató negyedéves fordulónapot követő harmadik 

negyedév első napja. 

(3) Az eszközértékelés célja, hogy valós képet adjon a pénztár 

portfóliójában található eszközökről, illetve az azon alapuló jogokról, 

azok értékének óvatosságon alapuló és a piaci értékelést figyelembe 

vevő, egyenkénti értékelésével. 

(4) A fedezeti tartalék eszközeinek befektetéséből származó 

eredményt (beleértve az eszközök piaci értéken történő értékelésekor 

megállapított különbözet összegét is) a tagok egyéni nyugdíjszámlái és a 

szolgáltatási tartalékok javára kell jóváírni. 

(5) A felhalmozási időszakban levő tagok összes egyéni számlán 

nyilvántartott elszámoló egységeinek darabszámának és árfolyamának 

szorzata megegyezik egyéni számláik egyenlegének összegével, és a 

fedezeti alapon kimutatott tagi követeléssel. 

(6) Az elszámolóegységek árfolyamának megállapítása munkanaponta 

és a hónap utolsó napjára, a letétkezelő által történik. Az értékelést 

legkésőbb az értékelés vonatkozási napját követő második munkanapon 

kell elvégezni. 

(7) A pénztárnak az értékelés alapján megállapított árfolyamokat az 

értékelés napját követő negyedik munkanaptól lehet felhasználnia. 

(8) Az elszámolóegységekkel kapcsolatos tranzakciókat a pénztár 

kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a tagok érdekében, rendkívüli 

esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett 

felfüggesztheti, ha a portfóliók nettó eszközértéke megalapozottan nem 

állapítható meg. 

A pénztártagok által választható befektetési portfólió335 

49/B. §336 (1)337 A nyugdíjpénztár pénztártagok által választható 

befektetési portfóliót biztosító rendszert (a továbbiakban: választható 

portfóliós rendszer) működtethet, amelyben a pénztár felhalmozási 

időszakban lévő tagjai az egyéni nyugdíj számlájukon lévő összeget a 

tag választása szerinti, a pénztár által kialakított portfóliókba fektethetik. 

Amennyiben a tag a (3) bekezdés szerinti szabályzat szerint nem választ 
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portfóliót, akkor az egyéni számláján lévő összeget a szabályzatban erre 

az esetre rögzített portfólióba kell elhelyezni. 

(2) A választható portfóliók mindegyikének meg kell felelnie a pénztári 

befektetésekre és az azok kezelésére vonatkozó előírásoknak. 

(3) A választható portfóliós rendszer bevezetésére, módosítására, 

megszüntetésére vonatkozó döntés, illetve a rendszer szabályait 

tartalmazó szabályzat elfogadása a pénztár közgyűlésének kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt szabályzatnak tartalmaznia kell: 

a)338 a választható portfóliók számát, megnevezését, továbbá annak 

leírását, hogy milyen életkorú és kockázatvállalási hajlandóságú tagok 

részére ajánlja a pénztár az adott portfóliót, 

b) új portfólió bevezetésének, illetve meglévő portfólió 

megszüntetésének szabályait, 

c) a rendszer működtetési költségeinek, illetve a portfólió váltáshoz 

kapcsolódó költségek meghatározásának részletes leírását, 

d) a rendszer működtetésének, illetve a portfólió váltásnak a tagokra 

és a pénztárra vonatkozó részletes eljárási szabályait, 

e) a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait, 

f) a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és 

informatikai háttér leírását, 

g) a rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve 

megszüntetésének szabályait. 

(5)339 A választható portfóliós rendszert működtető pénztárnak a 

választható portfóliók és a függő tételek közötti értékpapír-átvezetés 

során külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint kell eljárnia. 

(6)340 A választható portfóliós rendszert működtető pénztár a (3) 

bekezdésben foglalt szabályzatában biztosíthatja, hogy a tag az egyéni 

számláján lévő összeg egy részét más portfólióban helyezhesse el, a tag 

erre vonatkozó nyilatkozata alapján. A tag egyéni számláján lévő összeg 

két portfólió közötti megosztását követően a tagra vonatkozóan érkezett 

valamennyi befizetés is a tag által meghatározott megosztási aránynak 

megfelelően kerül felosztásra. 
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49/C. §341 (1)342 A szabályzatban meghatározott időszakokban 

jelentkező portfólióváltási igényeket a pénztár szintjén összegezni kell. 

Az igények teljesítéséhez kapcsolódó költségeket az érintett 

pénztártagok viselik. Az egyedi portfólióváltással összefüggő, 

pénztártagra terhelt költségek nem haladhatják meg az egyéni 

számlakövetelés egy ezrelékét, és nem lehetnek magasabbak 2000 

forintnál. Az egyéni számlakövetelésnek a pénztár által kialakított 

portfóliók közötti megosztásának egyszeri díja nem haladhatja meg a 

portfólióváltással érintett egyéni számlakövetelés egy ezrelékét, és nem 

lehet magasabb 2000 forintnál. 

(2) A portfólióváltásnak az (1) bekezdés szerinti költségeit az érintett 

tagok között a 36. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kell elszámolni. 

(3) Az érintett tagokat a portfólióváltáshoz kapcsolódóan érvényesített 

költségekről portfólió-váltásonkénti bontásban, legalább az egyéni 

nyugdíjszámlára vonatkozó tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan 

tájékoztatni kell. 

(4) A választható portfóliós rendszer működtetésének nem 

vagyonarányos költségeit a pénztár működési alapja terhére kell 

elszámolni. 

49/D. §343 (1) A választható portfóliós rendszer működtetése a 

Felügyelet erre vonatkozó engedélye birtokában kezdhető meg, 

folytatható, illetve módosítható. A rendszer működtetésének 

szüneteltetését, illetve folytatását a Felügyeletnek be kell jelenteni. 

(2) A választható portfóliós rendszer működtetésének megkezdésére, 

folytatására, illetve módosítására vonatkozó kérelemhez mellékelni kell: 

a) a szabályzatot vagy a módosított szabályzatot a módosítások 

megjelölésével, valamint 

b) az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvét. 

(3) A Felügyelet a benyújtott szabályzat módosítását írhatja elő, ha 

a) hiányos, 

b) nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

c) a rendszer működtetésének költsége, illetve a portfólió váltás 

költségének mértéke, képzésének alapja, elszámolásának módja 
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ellentmond a pénztári működési alapelveknek, illetve sérti a tagok 

érdekeit, 

d) a szabályzat alapján a rendszer megbízható és biztonságos 

működtetése nem biztosítható, 

e) a rendszer működtetése veszélyezteti a tagok megtakarításainak 

biztonságát. 

(4) A Felügyelet a választható portfóliós rendszer működtetésének 

megkezdésére, folytatására, illetve módosítására vonatkozó engedély 

iránti kérelmet elutasítja, ha a (módosított) szabályzat a (3) bekezdés 

alapján előírt módosításra vonatkozó ismételt felszólítás után sem felel 

meg a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, vagy a 

pénztár a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be. 

(5) A Felügyelet a választható portfóliós rendszer működtetésére 

kiadott engedélyt visszavonja, ha 

a) a pénztár a rendszert nem a jogszabályokban vagy a 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően működteti, 

b) a pénztár a rendszer folyamatos, szabályszerű működését nem 

képes biztosítani, 

c) a rendszer működtetése veszélyezteti a tagok megtakarításainak 

biztonságát, 

d) a pénztár a rendszer működtetésének megszüntetését a (6) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Felügyeletnek bejelenti. 

(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a 

rendszer megszüntetésének időpontját. A rendszer működtetésére 

kiadott engedélyt a Felügyelet a rendszer megszüntetésének időpontjára 

vonatkozóan vonja vissza. A bejelentéshez csatolni kell a rendszer 

megszüntetéséről határozó közgyűlés jegyzőkönyvét. 

(7)344 A pénztár a 49/B. § (3) szerinti választható portfóliós rendszer 

szabályzatában olyan portfóliót is kialakíthat, amelynek eszköz 

összetétele a szabályzatban előre meghatározott időpontokban, illetve 

idő elteltével a portfolió befektetési politikájában meghatározottak szerint 

változik. 

Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer345 
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49/E. §346 (1) Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer 

bevezetéséről a nyugdíjpénztár igazgatótanácsa dönt. 

(2) A tagot az egyéni számláján nyilvántartott elszámolóegység 

mennyisége után a hozam - amely az elszámolóegység 

árfolyamváltozásában jelenik meg - olyan arányban illeti meg, ahogy 

elszámolóegységei összesített névértéke a hozam felosztásakor az 

elszámolóegységek összesített névértékéhez viszonyul. 

(3) A pénztárnak az elszámolóegységek árfolyamának számításában 

bekövetkezett hiba esetén a hibás árfolyamot a hiba feltárását követő 

legközelebbi árfolyam-megállapításkor a hiba bekövetkezésének 

időpontjára visszamenőleges hatállyal javítania kell. A javítás során a 

hibás árfolyamot a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra 

vonatkozóan, amelyen árfolyam kiszámítására került sor, s amelyet a 

feltárt hiba érintett. 

(4) Ha hibás árfolyamon került sor elszámolásra, a hibás és a helyes 

árfolyam szerint számított különbséget az érintettekkel legfeljebb 30 

napon belül el kell elszámolni, kivéve ha: 

a) a hibás árfolyamszámítás miatt előállt, egy elszámolóegységre 

vonatkozó árfolyamkülönbség mértéke nem éri el az elszámolóegység 

helyes árfolyamának egy ezrelékét, illetve - ha az elszámolóegység-

kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - az 

elszámolóegység-kezelési szabályzatban megállapított értéket; 

b) a hibás és a helyes árfolyam különbségéből származó elszámolási 

kötelezettség összegszerűen nem haladja meg érintettenként az ezer 

forintot, illetve - ha az elszámolóegység-kezelési szabályzat ennél kisebb 

értéket határoz meg - az elszámolóegység-kezelési szabályzatban 

megállapított értéket; 

c) a különbséget az érintetteknek kellene a pénztár részre 

visszatéríteniük, de a pénztár az elszámolóegység-kezelési 

szabályzatban úgy rendelkezett, hogy az árfolyamok különbségéből 

adódó elszámolási kötelezettség kapcsán az érintetteket terhelő 

visszatérítési kötelezettségtől eltekint és a keletkezett hiányt a működési 

vagy a likviditási alap terhére rendezi. 
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(5) Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszerre történő 

átállás napját a pénztár igazgatótanácsa határozza meg. Az átállás 

napja csak a negyedév utolsó napja lehet. Az átállás napjára 

vonatkozóan a pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelésének 

minden forintját egy-egy elszámolóegységnek felelteti meg. A 

töredékforintok két tizedesjegy mértékig feleltethetők meg töredék-

elszámolóegységeknek. A fedezeti alap portfóliója piaci értékének és az 

egyéni számlakövetelések piaci értékének (az egyéni számlán az átállás 

napjáig jóváírt szolgáltatási célú bevételek, felosztott hozamok és 

értékelési különbözet) átállás napjára vonatkozó különbözetét a 

hozamfelosztást követően az aktuális árfolyamon kell a tagok egyéni 

számlájára jóváírni. 

A kiegészítő önsegélyező pénztárra vonatkozó szabályok 

50. §347 (1) Az önsegélyező pénztár egyéni szolgáltatásokat és 

közösségi szolgáltatásokat nyújthat. A pénztár az egyéni 

szolgáltatásokat a tag egyéni számlájának megterhelésével, az egyes 

közösségi szolgáltatásokat pedig a fedezeti tartalékon belül létrehozott 

szolgáltatási tartalék terhére teljesíti. A pénztár egy vagy több 

szolgáltatási tartalékot hozhat létre, melyeket a pénztártagok egyéni 

számlái terhére kell képezni. 

(2)348 A tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, támogatás, adomány - 

az egészségügyi célú önsegélyező feladatok ellátását képező 

szolgáltatások, valamint az 50/B. § (2) bekezdésében meghatározott 

szolgáltatások kivételével - a befizetést követő 180 napon belül nem 

használható fel egyéni szolgáltatás finanszírozására. 

(3) Az önsegélyező pénztárakban az egységes tagdíjak összegét, a 

szolgáltatások értékét és a szükséges alapok nagyságát évente 

kalkulálni kell. A szolgáltatások lehetséges értékének összegét és az 

alapok nagyságát a pénztár által vállalt szolgáltatások összetétele és a 

megfizetett tagdíjak szolgáltatásra fordítandó részének összege 

határozza meg. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj346ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj347ida041


 

86 
 

(4) Az időszaki járadék szolgáltatást nyújtó önsegélyező pénztárak 

kötelesek alapszabályukban rendelkezni a járadékjogosultságról, a 

járadékfizetés feltételeiről, a követelések hordozhatóságáról, valamint a 

járadékszolgáltatás gazdálkodási és üzemviteli szabályairól. 

(5) Amennyiben a pénztár közösségi szolgáltatást nyújt, akkor az 

alapszabálynak rendelkeznie kell az egyes közösségi szolgáltatásra 

jogosultak köréről, az egyes szolgáltatási tartalékok létrehozásáról, azok 

mértékéről, fedezetéről, felhasználásának módjáról, az e tartalékok 

közötti átcsoportosítás lehetőségéről és módjáról, valamint a közösségi 

szolgáltatási kör változása esetén a tartalékban található pénzeszközök 

egyéni számlákra történő átcsoportosításáról. 

(6)349 A pénztártag - az önsegélyező pénztár alapszabályában foglaltak 

szerint - rendelkezhet arról, hogy egyéni számla követelésének 

meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre 

leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a kétéves 

időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe a pénztári 

szolgáltatások finanszírozására. 

50/A. §350 Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező pénztári 

szolgáltatásokat, valamint életmódjavító önsegélyező pénztári 

szolgáltatásokat nyújthat a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a 

közeli hozzátartozók részére. 

Az önsegélyező pénztárak által nyújtható kiegészítő önsegélyező 

szolgáltatások köre351 

50/B. §352 (1) Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező 

szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja: 

a)353 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások, melyeket a pénztár 

a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére 

biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a 

várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a 

gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a 

csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást 
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segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén 

vehetőek igénybe; 

b) munkanélküliségi ellátások, melyeket a pénztár azon személyek 

részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és 

nyugellátásra nem jogosultak; 

c) tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek, melyeket a pénztár a 

biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 

törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén 

nyújthat; 

d) betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek, melyek a 

pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Ebtv.) 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, 

valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott 

munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem 

rendelkező személyek részére nyújthatók; 

e) hátramaradottak segélyezése halál esetén, mely szolgáltatást a 

pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a 

hátramaradottak részére nyújthatja; 

f)354 

g)355 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) 

támogatás, mellyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló 

törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, 

taneszköz, ruházat árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. 

számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert 

felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. 

életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, 

költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése 

biztosítható. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy 

részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi 

minimálbér lehet; 

h) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; 
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i)356 közüzemi díjak: finanszírozásának támogatása, amely a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő 

fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak 

(villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A 

közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege 

legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 

százalékának megfelelő összeg lehet; 

j)357 lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a 

pénztár a hitelintézet által kiadott, a pénztártag által teljesített 

hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag 

részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. 

A pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére is megfizetheti a 

támogatást. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás 

havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 

15 százalékának megfelelő összeg lehet; 

k)358 otthoni gondozás: amelyet a pénztártag vagy közeli 

hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési 

engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; 

l)359 idősgondozás támogatása: a pénztártag vagy közeli 

hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való 

elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására. 

(2) Az önsegélyező pénztár az 51/B. §-a (1) bekezdésének f)-

g) pontjaikban foglalt szolgáltatásokat is nyújthatja kiegészítő 

önsegélyező szolgáltatásként. 

Az önsegélyező pénztárak által nyújtható életmódjavító 

önsegélyező szolgáltatások köre360 

50/C. §361 Az önsegélyező pénztárak életmódjavító önsegélyező 

pénztári szolgáltatások körében az 51/C. § e) pontjában meghatározott 

szolgáltatásokat nyújthatják. 
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Az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 

igénybevétele362 

50/D. §363 (1) Az önsegélyező pénztár szolgáltatásait - a (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag az 50. § (1) bekezdésében 

meghatározott közösségi szolgáltatásként nyújthatja. 

(2) Az önsegélyező pénztár az 50/B-50/C. §-ban meghatározott 

szolgáltatások közül a következőket az 50. § (1) bekezdésében 

meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja: 

a) az 50/B. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellátások 

közül 

aa)364 a magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91. napjától 

megszületéséig nyújtható szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő 

orvosi ellátás igazolt költségének támogatására, valamint a magzat 91. 

napos korától a megszületéséig nyújtható, a gyermek megszületése, 

illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű 

támogatás; 

ab)365 a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj kiegészítése 

a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló 

összeg mértékéig; 

ac)366 a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési 

támogatás összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, 

legfeljebb az ellátással megegyező mértékben; 

b) az 50/B. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellátások 

közül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési 

segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb 

az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig; 

c)367 az 50/B. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 

ellátások közül 

ca) a táppénz, baleseti táppénz, a baleseti járadék valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásai kiegészítése a 

folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg 

mértékéig; 
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cb) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a 

bányászok egészségkárosodási járadéka összegének kiegészítése a 

folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg 

mértékéig; 

cc) a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének 

kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással 

megegyező mértékben; 

d) az 50/B. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ellátások 

közül a temetés igazolt költségeinek támogatása; 

e)368 

f) az 50/B. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott ellátás; 

g) az 50/B. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott ellátások; 

h) az 50/B. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások; 

i) az 50/C. §-ban meghatározott ellátások; 

j)369 az 50/B. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott szolgáltatás 

támogatása az otthoni gondozás tartamára, az igazolt gondozási díj, 

legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegének mértékéig; 

k)370 az 50/B. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott szolgáltatás 

támogatása az intézményi elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy 

havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének 

mértékéig; 

l)371 az 50/B. § (1) bekezdésének i) és j) pontjában meghatározott 

szolgáltatás. 

50/E. §372 (1) A pénztár szolgáltatást kizárólag a szolgáltatásra jogosult 

személy erre vonatkozó írásbeli igénylése alapján, az egyes 

szolgáltatások alapjául szolgáló 

a) esemény bekövetkezése után, vagy 

b) állapot fennállása idején 

nyújthat. 

(2) A szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény 

bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való 

jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon 

belül kell a pénztárhoz benyújtani. Az igény bejelentésének minősül a 

pénztári kártya használata. 
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(3)373 Az 50/B. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szolgáltatás 

a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját 

követő 15 napon belül, az 50/B. § (1) bekezdés i) és j) pontjában 

meghatározott szolgáltatás esetében az év bármely időpontjában 

kiállított és teljesített, számla (egyszerűsített számla, bizonylat, 

elektronikus dokumentum) alapján nyújtható. A számla, egyszerűsített 

számla, bizonylat, elektronikus dokumentum tartalmát kormányrendelet 

határozza meg. A pénztártagnak az 50/B. § (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően igazolnia kell a 

pénztár részére, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, 

illetve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint 

védendő fogyasztónak minősül. 

(4) A pénztár alapszabályában meg kell határozni, hogy a pénztár a 

szolgáltatási igény bejelentését követően hány napon belül teljesíti az 

eseti szolgáltatásokat, illetve hány napon belül kezdi meg a járadékok 

folyósítását. 

(5) A valamely nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való 

jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a 

szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum 

kézhezvételét követő 30 napon belül be kell jelentenie a pénztárnak. 

Amennyiben a jogosultság megszűnése rendszeres (járadékjellegű) 

szolgáltatás folyósításának tartama alatt következik be, a járadék 

folyósítását a jogosultság megszűnésének bejelentését követő 30 napon 

belül be kell szüntetnie a pénztárnak. 

(6) A feltételek bekövetkeztét, fennállását a szolgáltatás igénylésekor 

vagy azt megelőzően kell igazolni. A szolgáltatások igénybevételét 

megalapozó dokumentumokat az önsegélyező pénztár a szolgáltatás 

folyósításának napjától számított 8 évig megőrzi. 

(7)374 A pénztártagnak az 50/B. § (1) bekezdés j) pontjában 

meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell nyújtania 

a pénztár részére a lakáscélú jelzáloghitel szerződését, valamint a 

hitelintézet igazolását az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértékéről 

vagy ezen iratok hiteles másolatát. 
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A kiegészítő egészségpénztárra vonatkozó szabályok 

51. §375 (1) Az egészségpénztár szolgáltatásait saját maga szervezheti 

vagy e célra szolgáltatásszervező intézményt is igénybe vehet. 

(2) A pénztár szolgáltatásszervezési tevékenységet - kiegészítő 

vállalkozási tevékenysége keretében - más pénztárak tagjai, valamint 

más magánszemélyek, illetve intézmények részére is végezhet. 

(3) Az egészségpénztár a természetbeni szolgáltatásokat 

egészségpénztári szolgáltatón keresztül nyújthatja. 

(4)376 Az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését - az 

alapszabályban foglaltak szerint - a szolgáltatásra jogosult tag egyéni 

egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni 

egészségszámlájának egyidejű megterhelésével kell biztosítani. 

Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét több 

pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével 

biztosítja, akkor az alapszabálynak rendelkeznie kell a fedezeti alapon 

belül elkülönítetten az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, 

annak mértékéről, felhasználásának módjáról, illetve az egyéni 

számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló együttes és 

arányos megterheléséről is. 

(5)377 A pénztártag - az egészségpénztár alapszabályában foglaltak 

szerint - rendelkezhet arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének 

meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre 

leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a kétéves 

időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári 

szolgáltatások finanszírozására. 

(6)378 A fedezeti alapon az egészségpénztár, illetve egészség- és 

önsegélyező pénztár a tag, illetve a munkáltatói tag által teljesített 

befizetésének legalább a 90 százalékát köteles jóváírni. E szabálytól a 

pénztár a tag belépésétől számított első két befizetés esetén külön 

jogszabályban meghatározottak szerint eltérhet. Az az egészségpénztár, 

illetve egészség- és önsegélyező pénztár, amely kizárólag olyan 

szolgáltatást nyújt, amelynek fedezetét több pénztártag egyéni 

egészségszámlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, a tag, illetve 
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a munkáltatói tag által teljesített befizetésnek legalább a 70 százalékát 

köteles jóváírni a fedezeti alapon. 

(7)379 Egészségpénztárból egészség- és önsegélyező pénztárba 

történő átlépés esetén az átadó pénztár az átlépő tag egyéni 

egészségszámla követeléséről a befizetés időpontja szerinti bontásban 

ad tájékoztatást az átvevő pénztár részére. 

(8)380 A (7) bekezdés szerinti tájékoztatás keretében az átadó pénztár - 

az érintett összeg feltüntetésével - megjelöli a tagi egyenleg azon részét, 

amelynek forrása 180 napnál régebben történt tagi befizetés, munkáltatói 

hozzájárulás, támogatás vagy adomány, továbbá feltünteti a 180 napon 

belüli egyes befizetések összegét és időpontját, továbbá a 180 napon 

belüli egyéni számla terhelések összegeit és azok időpontjait, valamint 

az éves keretösszeg felhasználású önsegélyező szolgáltatásokra a 

naptári évben már kifizetett összegeket. 

51/A. §381 (1) Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási 

szolgáltatásokat, valamint életmódjavító egészségpénztári 

szolgáltatásokat nyújthat a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a 

közeli hozzátartozók részére. 

(2) Az 51/B. § (1) bekezdés m) pontjában szereplő szolgáltatás 

nyújtásakor az egészségbiztosítási szerződés megkötésekor a 

pénztártag, vagy a javára eljáró pénztár az alábbiak szerint járhat el: 

a) az egészségbiztosítás kedvezményezettje a pénztártag, vagy közeli 

hozzátartozója lehet; valamint 

b) a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely 

pénzbeli kifizetését a pénztártag pénztárban vezetett 

egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási 

számlájára kell teljesíteni. 

Az egészségpénztárak által nyújtható kiegészítő 

egészségbiztosítási szolgáltatások köre382 

51/B. §383 (1) Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási 

szolgáltatásként a következő, az egészségbiztosítási szerv által nem, 

vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja:384 
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a) egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás 

keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, 

vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés 

alapján; 

b)385 

c) otthoni gondozás, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója 

részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel 

rendelkező szolgáltató nyújthat; 

d) gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 

igénybevételének támogatása; 

e)386 

f) látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille 

írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával 

összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy 

pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és 

elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; 

g) életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy 

fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 

árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása 

költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók 

felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök 

beszerelése) lehet; 

h) a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések 

támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál, illetve az 

51/C. § a) pontjában foglalt szolgáltatásként; 

i) a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; 

j) pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a 

pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az 

Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a megváltozott 

munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére 

nyújthatók; 

k) hátramaradottak segélyezése: a pénztártag halála esetén; 

l)387 az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, 

gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása; 
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m)388 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség 

biztosítások) díjának fizetése; 

n)389 

(2)390 

Az egészségpénztárak által nyújtható életmódjavító 

egészségpénztári szolgáltatások köre391 

51/C. §392 Az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári 

szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja: 

a) természetgyógyászati szolgáltatás, amely a természetgyógyászati 

tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban 

felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által 

nyújtott - az 51/B. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási körbe 

nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet; 

b)393 

c) sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív 

testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a 

testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, 

könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható; 

d)394 

e) gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. 

51/D. §395 (1) Az 51/B-51/C. §-ban meghatározott szolgáltatások 

igénybevételéről - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a 

pénztártag rendelkezik. 

(2)396 A 2. § (6) bekezdés g) pontjának 7. alpontjában meghatározott 

szolgáltatások közül a hallásjavító eszközök, valamint a látás javítását 

elősegítő fénytani eszközök megvásárlásának támogatása (feltéve, hogy 

a vásárlás társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történik 

és a megvásárolt termék nem vényköteles), valamint az 51/B. § (1) 

bekezdésének c) pontjában nevesített szolgáltatások orvosi javaslat, 

vagy - kizárólag a látás javítását elősegítő fénytani eszközök 

megvásárlása esetén - működési engedéllyel rendelkező, szakképzett 

optometrista javaslata alapján vehetők igénybe. 
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(3) Az 51/B. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában meghatározott 

szolgáltatások az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás alapján 

vehetők igénybe. 

51/E. §397 (1) Az egészségpénztárak által nyújtott szolgáltatások a (2)-

(7) bekezdésben foglaltak szerint minősülnek prevenciós 

szolgáltatásnak. 

(2) A pénztárral szűrési, állapotfelmérési tevékenységre szerződött 

egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő 

vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes 

egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek. 

(3)398 A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végző, e célra 

szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. Az 

egészségterv kötelező tartalmi elemei: 

a) a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés 

eredményének összefoglalása; 

b) a pénztár alapszabályában meghatározott alapszűrések eredménye; 

c) az állapotfelmérést végző szakorvos által az a) és b) pont vizsgálatai 

alapján javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredménye; 

d) az a)-c) pontban végzett vizsgálatok összefoglaló értékelése; 

e) a d) pont alapján készült javaslat a további vizsgálatokra és 

ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre; 

f) a d) pont alapján készült életvezetési javaslat, amely kiterjed 

1. a táplálkozási javaslatokra; 

2. az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre; 

3. az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra; 

4. az esetlegesen javasolt, az 51/B. § (1) bekezdésének h) pontjában 

és az 51/C. § d) pontjában felsorolt kúraszerű ellátásokra. 

(4)399 A személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség 

megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő - az orvosi 

javaslat alapján - igénybe vehető szolgáltatások közül az 51/B. § (1) 

bekezdésének d) pontjában felsorolt szolgáltatások prevenciós 

szolgáltatásnak minősülnek. 

(5) Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető 

megbetegedések korai felismerésére irányuló, az 51/B. § (1) 
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bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelő orvosi javaslatra 

igénybe vett szűrővizsgálatok, ideértve az egészségbiztosítási szerv által 

nem finanszírozott, működési engedéllyel rendelkező szakorvos által 

végzett szűrést, így különösen400 

a) méhnyakrákszűrés; 

b) emlőrákszűrés; 

c) vastagbélrákszűrés; 

d) prosztatarákszűrés; 

e) mozgásszervi szűrés; 

f) AIDS-szűrés; 

g) mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés; 

h) fogászati szűrés. 

(6)401 Ha az a (2) bekezdés alapján készített személyes egészségterv 

alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az 51/B. § (1) 

bekezdésének h) pontjában felsorolt szolgáltatások is. 

(7) A (2), (4) és (6) bekezdésben meghatározott szolgáltatások csak 

akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a pénztártag a (3) 

bekezdés f) pontja szerinti javaslat megértését, a javaslatok elfogadását 

és a megvalósításban való együttműködő készségét aláírásával igazolja 

és - a (4) és (6) bekezdésben meghatározott szolgáltatások esetén - a 

(2) bekezdésben meghatározott személyes egészségterv a szolgáltatás 

igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. 

V. Fejezet 

A PÉNZTÁRAK SZÖVETSÉGE 

52. § (1) A pénztárak érdekeik képviseletére és közös céljaik 

megvalósítására szövetsége(ke)t hozhatnak létre. 

(2)402 A szövetség jogi személyként működő egyesület. 

(3) A szövetség a pénztárak működésére vonatkozóan szakmai 

ajánlásokat adhat ki. 

(4) A pénztárak a szövetségnél fizetőképességük biztosítására és 

szolgáltatásaik biztonsága érdekében garanciaalapot, a szolgáltatási 
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szintek és körök közötti különbségek kiegyenlítésére, a pénztárak közötti 

átlépés segítésére és az ezen törvényben meghatározott további 

feladatok ellátására általános alapot hozhatnak létre. 

(5) A garanciaalap és az általános alap működtetésére az érintett 

pénztárak megállapodása az irányadó. 

VI. Fejezet 

A PÉNZTÁRAK FELETTI FELÜGYELET 

53. §403 

54-55. §404 

56. §405 

57. §406 

58. §407 (1)408 

(2) A Felügyelet jogköre alkalmazása során - az átmeneti és tartós 

fizetésképtelenség esetei kivételével - nem kötelezheti a pénztárat 

alapszabályától és jóváhagyott pénzügyi tervétől eltérő gazdálkodásra. 

59. §409 A Felügyelet engedélye szükséges 

a) a pénztár tevékenységének megkezdéséhez; 

b)410 

c) a pénztárak ideiglenes tagzárlatához, tevékenységének 

szüneteltetéséhez; 

d) a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéhez; 

e)411 a pénztár átalakulásához; 

f)412 a pénztár tevékenységének lezárásához; 

g)413 ingatlanértékelő alkalmazásához; 

h)414 választható portfóliós rendszer működtetéséhez és 

módosításához. 

59/A-B. §415 

59/C. §416 (1) A Felügyelet az egyes pénztárak alábbi dokumentumait, 

adatait az érdeklődők számára folyamatosan és térítésmentesen 

hozzáférhetővé teszi: 

a) alapszabály, 
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b) közgyűlések jegyzőkönyvei, 

c) székhely, telephely(ek), fiók(ok), kirendeltség(ek), 

d) adószám, 

e) a pénztár negyedéves jelentésekben szereplő adatok szerinti 

taglétszáma, vagyona (befektetések negyedév végi záróállományának 

piaci értéke), 

f) vezető tisztségviselők neve, 

g) könyvvizsgáló neve, lakcíme, 

h) az éves beszámolók. 

(2) A Felügyelet a vezető tisztségviselők, a kötelező alkalmazottak és 

megbízottak, valamint természetes személy szolgáltatók az alábbiakban 

felsorolt személyes adatait a pénzügyi szervezetek felügyeleti 

tevékenységének ellátása céljából kezelheti: 

a)417 természetes személyazonosító adatok, 

b)-c)418 

d) lakcím (tartózkodási hely), 

e) szakképzettség, végzettség, szakmai gyakorlat, 

f) büntetlen előélet, 

g) betöltött tisztség. 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat a Felügyelet kérésére a 

pénztár, illetve az érintett személy köteles a Felügyelet rendelkezésére 

bocsátani. 

59/D. §419 A pénztárak a tevékenységi engedély iránti kérelmet; a 

pénztár, illetve a vezető tisztségviselők, az ügyvezető, a kötelező 

alkalmazottak és megbízottak, a könyvvizsgáló, illetve a szolgáltatók 

adatainak bejelentését a Felügyelet által meghatározott formában 

kötelesek elkészíteni. 

Tevékenységi engedély 

60. §420 E törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység 

kizárólag a Felügyelet engedélyével végezhető. 

61. §421 A Felügyelet a tevékenységi engedélyt a 10. § (2) bekezdése 

szerint szervezetenként elkülönítve adja meg. 
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62. § (1)422 A pénztár köteles a bírósági nyilvántartásba vétel iránti 

kérelem benyújtását követő 60 napon belül a Felügyelettől a 

tevékenységi engedélyt kérelmezni. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) az alakuló közgyűlés helyét, időpontját, a résztvevő személyek 

számát; 

b) a pénztártagok számát a kérelem beadásának napján; 

c) a pénztár tervezett alapképzési elveit. 

(3)423 

(4) A kérelemhez mellékelni kell 

a) az alakuló közgyűlés által elfogadott induló gazdálkodási tervet és 

alapszabályt; 

b) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét; 

c)424 igazolást arról, hogy a pénztár adószámmal és pénzforgalmi 

számlával rendelkezik; 

d) a gazdálkodási vagy befektetési üzletmenet kihelyezése esetén az 

erre vonatkozó szerződést; 

e)425 

f)426 az egészségpénztáraknak, amennyiben kötöttek, az 

egészségbiztosítási szervvel, illetve a helyi önkormányzattal 

(önkormányzatokkal) kötött szerződést; 

g)427 a nyugdíjpénztáraknak, amennyiben kötöttek, a központi 

nyugdíjbiztosítási szervvel kötött szerződést; 

h) a bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását igazoló 

iratot. 

(5) Az induló gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell 

a) a pénztár alapításkori vagyonát tételes és értékkel ellátott 

bontásban és az alapok közötti felosztását; 

b) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedésének napjáig 

tervezetten felmerülő költségek fajtáit és mértékét, valamint ezek várható 

fedezetét; 

c)428 a pénztár pénzügyi tervét. 

(6)429 Az induló gazdálkodási tervnek az (5) bekezdésben foglaltakon 

kívül tartalmaznia kell mindazokat az adatokat és feltételeket, amelyeket 
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a pénztár alapszabályban vállalt szolgáltatásainak teljesítéséhez, a 

pénztár hosszú távú és a tervezett taglétszámához igazodó 

működőképességéhez, a tagokkal szemben vállalt kötelezettségek 

teljesítéséhez a pénztár igazgatótanácsa szükségesnek tart, illetve amit 

a Felügyelet előír. 

63. §430 

64. § (1) A pénztártevékenység folytatásának tárgyi és személyi 

feltétele: 

a) valamennyi pénztártípusnál a pénztártevékenység biztonságos 

folytatására alkalmas irodahelyiség, adószám, elnevezés és legalább 

mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező alkalmazott, ha a 

pénztár nem helyezi ki gazdálkodásának nyilvántartását; 

b)431 a nyugdíjpénztárnál befektetésekért felelős vezető vagy érvényes 

szerződés olyan szolgáltató szervezettel vagy vállalkozással, mely 

jogosult a pénztár befektetési üzletmenetének végzésére vagy 

alapjainak befektetésére; 

c)432 közösségi szolgáltatást nyújtó önsegélyező pénztárnál, valamint 

járadékszolgáltató nyugdíjpénztárnál megbízott aktuárius 

(biztosításmatematikus). 

(2) Több pénztár azonos típusú feladat ellátására közösen is 

alkalmazhat szakértőket, ügyintézőket. 

(3)433 A pénztár csak büntetlen előéletű szakértőt alkalmazhat. Indokolt 

esetben a Felügyelet kifogást emelhet a szakértők alkalmazásával 

szemben. 

(4)434 A pénztár az (1)-(3) bekezdések szerinti személyi és tárgyi 

feltételekben, valamint a letétkezelő, számlavezető, szolgáltatás-

szervező, valamint a kiszervezett tevékenységet végző személyében 

történt változást a szerződés megkötését követő öt napon belül a 

Felügyeletnek a rendszeresített adatlapon bejelenti. 

(5)435 A pénztári tevékenység engedélyezésének és a tevékenység 

folyamatos végzésének a feltétele 

a) a jogszabályoknak megfelelő számviteli és nyilvántartási rend; 

b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási 

rendszer; 
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c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, 

biztonsági felszereltség és helyiség; 

d) a megbízható és körültekintő működésnek megfelelő belső 

szabályzatok; 

e) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és 

ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint a rendkívüli helyzetek 

kezelésére vonatkozó terv; és 

f) az áttekinthető szervezeti felépítés. 

(6)436 A nyilvántartási és ellenőrzési rendszer akkor megfelelő, ha - a 

számviteli jogszabályokban foglaltakon túlmenően - lehetővé teszi a 

pénztár körültekintő vezetését, a pénztár vezetésének a Felügyelet által 

történő ellenőrzését, és segíti a pénztárt abban, hogy eleget tegyen a 

jogszabályok alapján rá háruló kötelezettségeknek. 

64/A. §437 (1)438 A pénztár köteles könyvvizsgálót igénybe venni. A 

könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes 

könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló 

(könyvvizsgáló társaság) részére megbízás, ha a könyvvizsgáló 

rendelkezik pénztári minősítéssel. 

(2) Nem lehet könyvvizsgáló a pénztár tagja, a pénztár ügyvezetője, 

igazgatótanácsának, ellenőrző bizottságának tagja, illetve a 

vagyonkezelő, valamint gazdálkodása nyilvántartását végző szervezet 

és a letétkezelő könyvvizsgálója és a nyilvántartást végző szervezet és a 

letétkezelő könyvvizsgálójának közeli hozzátartozója. 

(3) A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult 

szervezet, könyvvizsgáló társaság is elláthatja. Ebben az esetben a (2), 

(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a társaságnak a 

könyvvizsgálói tevékenységet végző dolgozójára kell alkalmazni. 

(4)439 A könyvvizsgáló megbízatása legfeljebb ötéves időtartamra 

szólhat, amely nem hosszabbítható meg. A könyvvizsgáló 

megbízatásának lejártát követő két év elteltével a könyvvizsgálói 

feladatokat ugyanannál a pénztárnál ismételten elláthatja. 

(5)440 A könyvvizsgáló betekinthet a pénztár könyveibe, az 

igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjaitól, a pénztár 

alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, a pénztár tartalékait, szerződéseit, 
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pénzforgalmi számláját, értékpapír-állományát megvizsgálhatja. Jelen 

lehet az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság ülésein, a közgyűlésen 

köteles részt venni. 

(6)441 A könyvvizsgáló a 23. § (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban 

megjelölt, a pénztár közgyűlése elé terjesztett beszámolót köteles 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat 

tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és 

köteles véleményét ismertetni. Enélkül a közgyűlés érvényes határozatot 

nem hozhat. Az alakuló közgyűlésen elfogadott dokumentumokat nem 

kell könyvvizsgálónak megvizsgálni. 

(7) Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a pénztár 

vagyonának vagy a fedezeti tartalék jelentős csökkenése várható, 

köteles az ellenőrző bizottságot és a pénztár igazgatótanácsát 

tájékoztatni, továbbá a pénztár közgyűlésének összehívását 

kezdeményezni, és a Felügyeletnek bejelenteni. 

(8) Ha a pénztár közgyűlését az igazgatótanács - a tudomásra jutástól 

számított nyolc napon belül - nem hívja össze, arra a könyvvizsgáló 

jogosult. Ha a pénztár közgyűlése nem hozza meg a szükséges 

döntéseket, a könyvvizsgáló köteles értesíteni a Felügyeletet és a 

bíróságot. 

(9)442 A pénztár könyvvizsgálója a (6) bekezdésben foglaltakon túl 

köteles a pénztár befektetett eszközeit tartalmazó letétkezelői 

nyilvántartást összevetni a pénztár analitikus nyilvántartásaival. 

Egyezőség hiányában a könyvvizsgáló köteles a pénztárat és a 

Felügyeletet az eltérésről az érintett befektetési eszközök megjelölésével 

- egyidejűleg - írásban tájékoztatni. 

(10)-(16)443 

Felügyeleti ellenőrzés444 

64/B. §445 

64/C. §446 (1)447 A pénztár és a szolgáltató a Felügyeletnek 

jogszabályon alapuló rendszeres és eseti, illetve felügyeleti határozaton 

alapuló eseti adatszolgáltatást teljesít. 
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(2)448 A pénztár köteles a nemi hovatartozás szerint eltérő mértékű, 

típusú vagy formájú szolgáltatások alapjául szolgáló arányos 

különbségeket alátámasztó adatokat a Felügyeletnek éves 

rendszerességgel megküldeni. 

(3)449 A pénztár és a szolgáltató köteles a tevékenységéről külön 

jogszabályban előírt módon, formában, tartalommal és gyakorisággal a 

Felügyeletnek adatot szolgáltatni. 

64/D. §450 (1) A Felügyelet kérésére a pénztár köteles megküldeni 

részére 

a) az alapszabályt és annak módosításait, 

b) a közgyűlési jegyzőkönyvet a csatolt iratokkal együtt, 

c) a jogszabályban felsorolt szolgáltatókkal kötött szerződéseket, és 

azok módosításait, 

d) a 64. § (1)-(3) bekezdések szerinti személyi és tárgyi feltételekben 

történő változást igazoló dokumentumokat. 

64/E-G. §451 

64/H. §452 

A Felügyelet intézkedési és bírságolási jogköre453 

65. § (1)-(2)454 

(3)455 A Felügyelet a pénztár kötelezettségeinek teljesítése, a 

pénztártagok érdekeinek védelme, valamint a pénztártevékenységre 

vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében a következő 

intézkedéseket - akár együttesen is - alkalmazhatja: 

a)456 az e törvényben és pénztártevékenységre vonatkozó más 

jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésre, valamint a 

jogsértő magatartás abbahagyására - esetleg határidő kitűzésével - 

felszólíthat; 

b) előírhatja intézkedési terv meghatározott határidőn belüli 

benyújtását, és a végrehajtásra is határidőt szabhat; 

c) jelentős vezetői vagy működési hiba esetén kezdeményezheti az 

érintett vezető felmentését; 

d) tagfelvételi zárlatot rendelhet el; 
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e) rendkívüli közgyűlést hívhat össze; 

f) felügyeleti bírság megfizetésére kötelezhet; 

g) a pénztártevékenységre adott engedélyt visszavonhatja; 

h) felszólíthat a pénzügyi terv átdolgozására, illetve az alapszabály 

módosítására; 

i)457 korlátozhatja a pénztár tevékenységét; 

j)458 kifizetési tilalmat rendelhet el; 

k)459 felfüggesztheti a pénztár működését; 

l)460 felügyeleti biztost rendelhet ki; 

m)461 a bíróságnál kezdeményezheti felszámolási eljárás megindítását; 

n)462 vezetői vagy működési hiba esetén figyelmeztetheti a vezető 

tisztségviselőt, ügyvezetőt, helyettes ügyvezetőt. 

(4) A pénztártevékenység folytatására adott engedély visszavonására 

akkor kerülhet sor, ha a pénztár 

a)463 tevékenységének folytatását az engedély jogerőre 

emelkedésének napjától számított 180 napon belül nem kezdi meg, vagy 

azt a Felügyelet hozzájárulása nélkül szünetelteti; 

b) az engedélykérelemben valótlan adatot vagy nyilatkozatot közölt; 

c) nem tesz eleget a 64. §-ban foglalt engedélyezési feltételeknek; 

d)464 a pénztártagok érdekeit súlyosan veszélyeztetve 

da) a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 

súlyosan megsérti vagy 

db) a Felügyelet e törvényen alapuló határozatainak nem tesz eleget; 

e) az engedélyezetten túlmenően egyéb, engedély nélküli 

tevékenységet végez; 

f)465 taglétszáma 6 hónapot meghaladó időtartamban nem éri el a 15 

főt. 

(5)466 A tevékenységi engedély visszavonását követően a Felügyelet 

köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a pénztártagok 

érdekének védelmét szolgálja, korlátozhatja, vagy megtilthatja a pénztár 

eszközei feletti szabad rendelkezést. 

(6)467 A Felügyelet a pénztár tevékenységének korlátozásával 

megtilthatja a pénztár szolgáltatási körében szereplő egyes 

szolgáltatások nyújtását, ha valamely szolgáltatás nem felel meg a 
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jogszabályi előírásoknak. A tevékenységet korlátozó határozatban 

megjelölt szolgáltatáson kívül a pénztár a többi szolgáltatását továbbra is 

nyújthatja. 

(7)468 A pénztár köteles a Felügyelet által a (3) bekezdés alapján vele 

szemben hozott határozat rendelkező részét az adott határozat 

közlésétől számított öt évig honlapján közzétenni. Ha a pénztár nem 

rendelkezik honlappal, a közzétételi kötelezettségnek a székhelyén 

történő kifüggesztéssel is eleget tehet. 

(8)469 A pénztár jogosult a (7) bekezdésben meghatározott határozat 

indokolását is közzétenni. Az indokolás közzététele során a pénztári és 

üzleti titokvédelmi szabályok által védett adatok közzétételét mellőzni 

kell, a pénztár mérlegelése alapján a saját üzleti titkai körébe tartozó 

adatokat közzéteheti. 

66. §470 

67. §471 

68. §472 (1) A Felügyelet intézkedéssel élhet, ha a pénztár 

tevékenysége során eltér az alapszabályában, illetve jóváhagyott 

pénzügyi tervében rögzítettektől, valamint e törvény és a kiegészítő 

kormányrendeletek előírásaitól, és e tevékenységével vélelmezhetően a 

pénztár likviditását veszélyezteti. 

(2) A Felügyelet 

a)473 figyelmeztetést alkalmazhat, ha a pénztár a jóváhagyott pénzügyi 

tervétől vagy alapszabályától eltérő gazdálkodást folytat, vagy nem felel 

meg a tárgyi, illetve személyi feltételeknek; 

b)-c)474 

d) új pénzügyi terv kidolgozását írhatja elő. 

e)475 

(3) A pénztár működésének átmeneti zavara - 60 napnál nem 

hosszabb fizetésképtelenség -, szakmai vagy vezetői alkalmatlanság, 

illetve összeférhetetlenség esetén a Felügyelet intézkedésként 

kezdeményezheti 

a) az ügyvezetők, illetve más alkalmazottak munkaviszonyának 

megszüntetését; 

b) a tisztségviselők felmentését; 
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c) új pénzügyi terv kidolgozását; 

d) rendkívüli közgyűlés összehívását. 

68/A. §476 (1) A Felügyelet határozott időtartamra, legfeljebb 180 napra 

kifizetési tilalmat rendelhet el, ha a pénztár súlyosan vagy ismételten 

megsérti a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályokat, vagy a 

Felügyelet intézkedésének nem tesz eleget, és ezáltal veszélyezteti a 

pénztártagok érdekeit, illetve a pénztárvagyon biztonságát. A Felügyelet 

a kifizetési tilalom időtartamát egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal 

meghosszabbíthatja. 

(2) A kifizetési tilalom ideje alatt a pénztár nevében kifizetések - a (3) 

bekezdésben foglaltak kivételével - a pénztár pénzforgalmi számlája, 

befektetési számlája, illetve házipénztára terhére nem teljesíthetők. 

(3) A kifizetési tilalom ideje alatt a Felügyelet engedélyével kizárólag 

olyan kifizetés teljesíthető, amely a pénztártagoknak a kifizetési 

tilalomból eredő érdeksérelmének elkerülése érdekében szükséges - 

ideértve különösen a pénztári szolgáltatások kifizetését, a közüzemi 

számlák teljesítését, a befektetéseket, illetve a befektetések 

eszközléséhez szükséges kifizetéseket -, és nem veszélyezteti a 

pénztártagság egészének biztonságát. 

(4) Más pénztárba való átlépés vagy a pénztárból történő kilépés 

esetén a tag követelése átutalásának, illetve kifizetésének határideje a 

kifizetési tilalom lejárta után nyílik meg. 

68/B. §477 (1) A Felügyelet a pénztár működését határozott 

időtartamra, legfeljebb 180 napra felfüggesztheti, ha a pénztár súlyosan 

vagy ismételten megsérti a pénztártevékenységre vonatkozó 

jogszabályokat, vagy a Felügyelet intézkedésének nem tesz eleget, és 

ezáltal veszélyezteti a pénztártagok érdekeit, illetve a pénztárvagyon 

biztonságát. A Felügyelet a pénztár működése felfüggesztésének 

időtartamát egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal meghosszabbíthatja. 

(2) A pénztár a működésének felfüggesztése alatt új tagokat nem 

vehet fel, átlépő tagokat és tagdíjbefizetéseket nem fogadhat, valamint a 

(3) bekezdésben foglaltak kivételével nem teljesíthet kifizetéseket, és 

nem eszközölhet befektetéseket. 
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(3)478 A pénztár működése felfüggesztésének idején történő kivételes 

kifizetésekre alkalmazni kell a kifizetési tilalomra vonatkozó szabályokat. 

A pénztár új befektetési ügyleteket csak a Felügyelet előzetes 

jóváhagyásával eszközölhet, azzal, hogy a befektetés kizárólag az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által 

kibocsátott állampapírba, illetve olyan értékpapírba történhet, amelyben 

foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet 

vállal. 

(4) A pénztár működésének felfüggesztése alatt a tagsági jogviszony 

és a tagdíjfizetési kötelezettség szünetel, azzal, hogy ez az idő a 

várakozási időbe beszámít. A beérkező tagdíjakat a pénztár 

pénzforgalmi számlájának vezetője a felfüggesztés időpontjától a 

befizetőnek visszautalja. 

68/C. §479 (1) A felügyeleti biztos kirendelése a működőképesség 

helyreállítását célozza, tartama alatt a pénztár a Felügyelet által 

kinevezett felügyeleti biztos rendelkezései szerint működik. 

(2) A felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat 

kézhezvételéig a pénztár vezető tisztségviselőinek felelőssége 

fennmarad. A felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt a pénztár 

vezető tisztségviselői e törvényben és az alapszabályban rögzített 

feladataikat, képviseleti jogaikat nem gyakorolhatják. Ezen jogokat a 

kirendelés tartama alatt a felügyeleti biztos gyakorolja. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a vezető tisztségviselő a felügyeleti 

biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti 

biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által a pénztárral szemben 

hozott határozat ellen. E jogorvoslati eljárásban a vezető tisztségviselő a 

pénztárat képviselheti vagy a képviselet ellátására megbízást adhat. 

(4) Ha nincs lehetőség a pénztár ügyeinek átvételére, a felügyeleti 

biztos közjegyző, illetve rendőrség közreműködését veheti igénybe. 

(5) A felügyeleti biztost kirendelő határozatban meg kell határozni 

feladatait, és kirendelésével egyidejűleg rendelkezni kell a hatásköréről, 

a kirendelés időtartamáról. 

(6) A felügyeleti biztos legfeljebb 180 napra jelölhető ki, de ez az 

időtartam a felszámoló kijelöléséig meghosszabbítható. Felszámolási 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj477ida041
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV#lbj478ida041


 

109 
 

eljárás esetén a felügyeleti biztos megbízatása a felszámoló kijelöléséig 

tart. 

69. §480 (1) Ha a pénztár működésében olyan különösen súlyos 

veszélyhelyzet alakult ki, amely a megtakarítások vagy a szolgáltatások 

biztonságát fenyegeti, a Felügyelet a felszámolás elkerülése, valamint a 

pénztártagok érdekében szükségintézkedést tehet. Az intézkedések 

megtételét indokolja különösen, ha a pénztár 

a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy 

valamely - különösen pénzügyi, könyvvezetési, beszámolási vagy 

tájékoztatási - kötelezettségének nem tud eleget tenni, 

b) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok 

oly mértékűek, hogy lehetetlenné vált a pénztár valódi pénzügyi 

helyzetének feltárása, vagy 

c) alapszabálynak vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

működése nem biztosítható. 

(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott veszélyhelyzet 

feloldása érdekében - intézkedésként - a 65. §-ban meghatározott 

intézkedéseket teheti. 

69/A. §481 A Felügyelet a bíróságnál kezdeményezheti a pénztár elleni 

felszámolási eljárás megindítását, ha 

a) a szükséghelyzetben hozott intézkedések ellenére a 69. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike fennmarad, 

b) a pénztár működésének súlyos szabálytalansága másképp nem 

orvosolható, 

c)482 a Felügyelet a pénztár tevékenységi engedélyét visszavonta vagy 

a tevékenységi engedély iránti kérelmét elutasította, 

d)483 a pénztár a megkezdett végelszámolási eljárást a 45/A. § (7) 

bekezdésében meghatározott határidőre nem zárja le, vagy a 

e)484 a pénztár a nyilvántartó bíróságon bejelentett székhelyén nem 

lelhető fel. 

70. §485 (1)486 A Felügyelet jogosult arra, hogy a szolgáltatónak a 

pénztárakkal kapcsolatos tevékenysége körében a szolgáltatónál 

ellenőrzést végezzen. A Felügyeletnek a szolgáltató ellenőrzésére 
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irányuló eljárására a pénztárak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy átfogó ellenőrzésnek helye nincs. 

(2) A Felügyelet a szolgáltatóval szemben az alábbi intézkedéseket 

alkalmazhatja: 

a) a jogszabályokban és a pénztárral kötött szerződésben előírtak 

betartására és a pénztártagok érdekének, valamint a pénztárvagyon 

biztonságának érdekében szükséges intézkedések megtételére - 

határidő kitűzésével - felszólíthat; 

b)487 

c) felszólíthatja a pénztárat a szolgáltatóval kötött szerződés 

módosítására, illetve felbontására, ha a szolgáltató a jogszabályokban, 

illetve a pénztárral kötött szerződésben előírtakat megsérti, a 

pénztártagok érdekeit vagy a pénztárvagyon biztonságát veszélyezteti, 

illetve, ha a szolgáltató nem rendelkezik a tevékenység biztonságos 

folytatásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételekkel, vagy 

alaposan feltehető, hogy a tevékenység biztonságos folytatására 

alkalmatlan. 

(3) A Felügyeletnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogköre nem 

érinti és nem zárja ki más hatásköreinek gyakorlását. 

Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra 

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén488 

70/A. §489 E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok 

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra, így különösen a 

nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése 

esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) 

meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint, ha 

a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. 

VII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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71. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba. 

72. § (1)490 A törvény hatálybalépésekor egyesületként működő és 

pénztárrá átszerveződő, valamint a pénztárak átalakulásával létrejövő 

pénztáraknak az átszerveződés, illetve átalakulás révén bekövetkező 

vagyonszerzése illetékmentes. 

(2) Ahol jogszabály munkavállalói nyugdíjalapot, illetve munkavállalói 

nyugdíjalapra vonatkozó külön törvényt említ, azon a továbbiakban az e 

törvény szerint létrehozott bármely típusú kiegészítő pénztárat, illetve e 

törvényt kell érteni. 

(3) A pénztárak elismert pénztárként való működésének feltételeiről 

külön törvényben kell rendelkezni. 

72/A. §491 (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Bit.) 445. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem 

tartozó egyéb tevékenységgel kapcsolatos - tagsági jogviszonyon 

alapuló - jogainak és kötelezettségeinek összessége (a továbbiakban: 

egészség- és önsegélyező állomány) a felügyeleti biztos döntésével, a 

szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében, a 10. 

§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező 

pénztárhoz átruházható, ha a kölcsönös biztosító egyesületnek a 

biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélye visszavonásra 

került. 

(2) Az állományátruházás során a kölcsönös biztosító egyesület és az 

egészség- és önsegélyező pénztár megállapodást köt. 

(3) Az egészség- és önsegélyező állomány átruházása esetén az 

állományt átvevő egészség- és önsegélyező pénztárt az állomány 

tekintetében megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a 

kötelezettségek, amelyek a Bit. 445. § (1) bekezdésében meghatározott 

kölcsönös biztosító egyesületet az egészség- és önsegélyező állomány 

tekintetében megillették, illetve terhelték. A pénztár mindazon 

szolgáltatások - ideértve az egészség- és önsegélyező pénztárak 

szociális intézményekkel kapcsolatos működési és üzemeltetési 

szolgáltatásait is - nyújtására jogosult, amelyeket e körben a kölcsönös 

biztosító egyesület nyújtott. 
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(4) Az egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó 

szolgáltatást igénybe vevő tagok egyesületi tagsági jogviszonya az 

állományátruházás következtében megszűnik, az egészség- és 

önsegélyező pénztárnál tagsági jogviszony keletkezik. Az 

állományátruházással érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik 

pénztárból lépett volna át. 

(5) Az állományátruházás esetén az egészség- és önsegélyező 

állományhoz kapcsolódó vagyon átadásra kerül az egészség- és 

önsegélyező pénztárhoz. Az állományátruházással érintett vagyonátadás 

adó- és illetékmentes. 

(6) A Felügyelet az állományátruházás sikeres lebonyolítása céljából 

felügyeleti biztost rendel ki, vagy a már kijelölésre került felügyeleti biztos 

megbízólevelét haladéktalanul módosítja. 

(7) A felügyeleti biztos az állományátruházás lebonyolítása érdekében, 

ajánlattételre hívja fel a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

egészség- és önsegélyező pénztárakat. A felhívásnak tartalmaznia kell 

az átruházandó állomány meghatározását és az állománnyal 

kapcsolatban átadásra kerülő vagyon nagyságát. 

(8) A 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és 

önsegélyező pénztár a (7) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott 

időpontig - amely nem lehet hosszabb, mint az felhívás közzétételétől 

számított harminc nap - tehet nyilatkozatot az állomány átvételére, 

amelyhez a felügyeleti biztos (9) bekezdésben meghatározott 

döntésének a meghozataláig kötve van. 

(9) A felügyeleti biztos a felhívásban megjelölt határidőt követő tizenöt 

napon belül dönt, hogy melyik egészség- és önsegélyező pénztárral 

állapodik meg az állományátruházásról. Több ajánlat esetén 

versenytárgyalás is tartható. A felügyeleti biztos azon ajánlatot 

fogadhatja el, amely - a tagok érdekeinek védelmére is tekintettel - az 

ajánlatban fogalt összes feltételek figyelembevételével a legkedvezőbb. 

72/B. §492 A 72/A. §-nak az egyes egészség- és önsegélyező 

szolgáltatások védelméről szóló 2016. évi CXLVII. törvénnyel 

megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetén is 

alkalmazni kell. 
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73. § (1)493 

(2)494 

(3)-(4)495 

74. §496 

75. §497 

76-77. §498 

78. § (1)499 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben 

szabályozza a pénztárak egyes gazdálkodási szabályait, a pénztárak 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a felügyeleti eljárási 

szabályokat, valamint az egészségpénztárak és az önsegélyező 

pénztárak által finanszírozható szolgáltatások nyújtására, és ezen 

szolgáltatások szakmai ellenőrzésére vonatkozó egyes szabályokat. 

(2)500 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészségpénztáraknak 

az egészségügyi intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési 

szabályait rendeletben szabályozza.501 

(3)502 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pénztári vagyon piaci 

értéken történő értékelésének részletes szabályait, a pénztári 

teljesítménymérés-mutatónak számítási módszerét, valamint a piaci 

eszközértékelésen alapuló vagyonértékelést tartalmazó letétkezelői 

jelentés megküldésére vonatkozó határidőt rendeletben meghatározza. 

(4)503 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az önsegélyező és az 

egészségpénztári pénztári kártya kibocsátására, felhasználására, 

valamint a kártyás elszámoló rendszerek működtetésére vonatkozó 

szabályokat rendeletben szabályozza. 

(5)504 Felhatalmazást kap a kormány, hogy a nemi hovatartozás szerint 

eltérő szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket 

alátámasztó adatok szolgáltatásának rendjét, tartalmát rendeletben 

szabályozza. 

(6)505 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészség- és 

önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó 

működési és üzemeltetési szabályait rendeletben határozza meg. 

79. §506 Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a 

pénztári tagsági jogviszony létesítésére irányuló belépési nyilatkozat 

megtétele előtt, tagsági jogviszony fennállása alatt, valamint annak 
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megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás formájára és módjára, az 

ügyfélpanaszok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben 

állapítsa meg.507 

80. §508 (1)-(2)509 

(3) A tevékenység folytatására vonatkozó engedély megadásának 

vagy a kérelem elutasításának időpontjáig a rendszer működtetése nem 

minősül tevékenységi engedély nélküli tevékenységnek. 

81. §510 (1) A pénztáraknak e törvény hatálybalépésekor a likviditási 

tartalék igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalékaként 

kimutatott összegét az e törvény hatálybalépését követő első 

hozamfelosztás során a hozamfelosztás szabályai szerint kell az egyéni 

számlákra és a szolgáltatási tartalékokra felosztani. 

(2)511 

(3) A 64/A. § (4) bekezdésben meghatározott időtartamot jelen törvény 

hatálybalépését követően kell számítani, és az időtartam számításánál e 

törvény hatálybalépése előtti időszakot nem kell figyelembe venni. 

(4)-(5)512 

(6)513 

(7)514 Az egészségpénztáraknak biztosítani kell, hogy a tagsági 

jogviszony 2003. december 31-ét követő megszűnése esetén a jogosult 

részére az egyéni számlán nyilvántartott - egyéb jogszabályban 

meghatározott mértéket meg nem haladó összeggel csökkenthető - 

teljes összeg kifizetésre, illetve átutalásra kerüljön. 

(8)515 A nyugdíjpénztár tagja által tett, 2003. december 31-én hatályos 

kedvezményezett-jelölés a 16/A. §-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól 

függetlenül 2003. december 31-e után is érvényes, azonban azokra is 

alkalmazandók 16/A. § (3)-(10) bekezdéseinek előírásai. 

(9)516 Az e törvény 2011. december 31-én hatályos 51/B. § (1) 

bekezdés e), l), m) és n) pontjaiban és az 51/C. § b) és d) pontjaiban 

említett, 2012. január 1-je előtt igénybe vett szolgáltatások számlái az 

önkéntes egészségpénztárban 2012. június 30-ig az e törvény 2011. 

december 31-én hatályos rendelkezései szerint elszámolhatók. E 

szolgáltatások adókötelezettségére az Szja tv. és az Eho. tv. 2011. 

december 31-én hatályos rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 
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(10)517 Azon pénztártagok nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának 

elbírásakor, akik részére 2012. január 1-jét megelőző kezdő nappal 

rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, a 

szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül a 2011. december 31-

én hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

(11)518 A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvénnyel 

beiktatott 2. § (5) bekezdés j) pontjában foglaltakat 2016. augusztus 1-től 

kell alkalmazni. 

81/A. §519 Ahol e törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon 

terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való 

jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg. 

81/B. §520 Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon 

gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 

2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg. 

Az Európai Unió jogának való megfelelés521 

82. §522 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést 

szolgálja: 

a) a Tanács 1998. június 29-én kelt 98/49/EK irányelve a Közösségen 

belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra 

való jogosultságának védelméről, 

b) a Tanács 2004. december 13-án kelt 2004/113/EK irányelve a nők 

és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve 

nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról. 
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55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának 

szabályairól 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. 

§ d) pontjában, valamint - a 21. § tekintetében - a kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában és a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli 

el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására e rendelet 

szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság, 

2.1 közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti közeli hozzátartozó és az élettárs, 

3.2 szolgáltató: az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben 

meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a 

szolgáltatás közvetítőjét, 

4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a 

munkáltatók által a munkavállalók számára, béren kívüli juttatás 

formájában biztosított elektronikus utalványok 

a) munkáltatónként, 

b) munkavállalónként, 

c)3 Széchenyi Pihenő Kártya alszámlánként 
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egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben 

vezetett nyilvántartása, 

5. lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a települési 

önkormányzat illetékességi területén, 

6.4 TEÁOR’08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati 

osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a 

gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 

rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, 

valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-

rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK 

európai parlamenti és a tanácsi rendelettel létrehozott NACE Rev.2-nek 

a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvű változata, 

megfelelője, 

7.5 Telefonos felhatalmazó központ: az intézmény vagy megbízottja, 

vállalkozója által működtetett telefonos ügyfélszolgálat, amely a 

szolgáltató és a munkavállaló azonosítását követően, az általa telefonon 

megadott azonosítási adatok ellenőrzése alapján igazolja, hogy a 

munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartásán rendelkezésre áll a 

szolgáltatás - szolgáltató által közölt - ellenértékének megfelelő összegű 

elektronikus utalvány, és azt az ellenérték összege erejéig az 

elektronikus utalvány nyilvántartásban terhelésként rögzíteni tudja. 

2. A Széchenyi Pihenő Kártya működési rendje 

2. § (1)6 Az elektronikus utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti támogatások nyújtásának formája, amely 

esetében a támogatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely 

szolgáltatás igénybevételére használható fel. 

(2) Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi 

Pihenő Kártyát (a továbbiakban: kártya) műanyag azonosító 

(elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely: 
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a) kizárólag a támogatásban részesülő munkavállaló, a közeli 

hozzátartozója, és a munkáltatója, valamint a szolgáltató azonosítására 

szolgál, elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési műveletek 

végrehajtására nem alkalmas, 

b) az elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon 

keresztül elektronikus információcserével az elektronikus utalványoknak 

a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenőrizhető, 

c)7 lehetővé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelő 

szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

támogatásokban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója 

számára a munkáltató által biztosított és az elektronikus utalvány 

nyilvántartásban szereplő elektronikus utalványok terhére igénybe 

vehető legyen, és 

d) használatakor a szolgáltató az elfogadott elektronikus utalványt az 

intézménynek elektronikusan továbbítja, ami alapján az intézmény azt 

beváltja. 

3. §8 (1)9 Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

Széchenyi Pihenő Kártya támogatás jogcímén juttatott támogatásokat az 

elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, 

az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az 

SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

támogatások érkezhetnek. Az elektronikus utalvány nyilvántartás 

elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca)-

cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik 

alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi 

utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az 

alszámlának megfelelő 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

szolgáltatás tényleges nyújtására - ide nem értve a szolgáltatás 

közvetítését - lehet beváltani. 

(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, 

munkavállalónként személyes elektronikus utalvány nyilvántartást nyit, 

amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímeken juttatott munkáltatói 

támogatások egyenlegét. 
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(3) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

támogatásokat a munkáltató az intézménytől általa megrendelt 

elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló 

számára, elektronikus utalvány formájában. Az elektronikus 

utalványkártyára a munkavállaló számára egy időben több munkáltatótól 

is juttatható támogatás. A munkáltató számára a Széchenyi 

Pihenőkártya támogatás beszerzése és az intézménnyel megkötendő 

szerződés nem visszterhes. 

(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott jogcímeken juttatott éves támogatásokat a béren kívüli 

juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, 

nyilatkozat szerint biztosítja. 

4. § (1)10 A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet 

kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál, vagy közvetlenül 

az intézmény ügyfélszolgálatán. Az élettársi kapcsolat fennállását a 

munkavállaló nyilatkozattal igazolja a munkáltató vagy az intézmény felé. 

(2) A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval 

megegyező jogosultságok illetik meg az elektronikus utalványok felett. 

5. §11 (1)12 A szolgáltató - a kártyával azonosított elektronikus utalvány 

elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a 

kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak 

jogszerűen megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi 

szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli 

hozzátartozója részére: 

a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti 

szálláshely alszámla terhére 

aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-

ből a családi panzió szolgáltatása), 

ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-ből belföldi előre 

összeállított utazási csomagok értékesítése), 

ac)13 a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-

szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás, 

ad)14 fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR ’08 96.04-ből a 

gyógyfürdők tevékenysége), 
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ae)15 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység (TEÁOR ’08 93.29-ből a strandszolgáltatás), 

b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti 

vendéglátás alszámla terhére 

ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.), 

bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.), 

bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-

ből a családi panzió szolgáltatása), 

bd)16 fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR ’08 96.04-ből a 

gyógyfürdők tevékenysége), 

be)17 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység (TEÁOR ’08 93.29-ből a strandszolgáltatás), 

c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti 

szabadidő alszámla terhére 

ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a 

fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai 

szolgáltatás, a terhesgondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán 

egészségügyi ellátás), 

cb) előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.), 

cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.), 

cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése 

(TEÁOR’08 91.04.), 

ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.), 

cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

(TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és 

sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény 

működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök 

kölcsönzése), 

cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.), 

ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13), 

ci)18 egyéb sporttevékenység (TEÁOR ’08 93.19-ből a verseny- és 

lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények 

rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős 

sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja), 
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cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.), 

ck) egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés), 

cl) sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák 

bérlése, uszoda belépő és bérlet értékesítése), 

cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.), 

cn) sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.), 

co) szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.), 

cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-

ből a családi panzió szolgáltatása). 

(2) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkező 

közeli hozzátartozója rendelkezésére álló elektronikus utalványt 

készpénzre, vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem válthatja át. 

6. §19 (1) Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett 

elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által kialakított 

központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját 

internetes utalvány beváltási felületen keresztül, vagy az intézménynél 

működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján 

történhet. 

(2) Az utalványnak a telefonos felhatalmazó központon keresztül 

történő beváltására a szolgáltatónak és a munkavállalónak - társkártya 

esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának - az intézmény által 

kezelt személyazonosító adatai vagy az intézmény által adott egyedi 

azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon 

történő azonosítását követően kerülhet sor. 

7. § (1)20 Az intézmény és a vele a 13. § szerinti egy vállalatcsoportba 

tartozó társaságok úgy kötelesek kialakítani az utalványelfogadás 

rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági társaság 

által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhető 

legyen. 

(2) Más gazdasági társaság által működtetett elektronikus 

elfogadóhelyi terminálok használatáért a működtető gazdasági társaság 

az intézmény felé díjat számolhat fel, amely az intézmény és a 

működtető gazdasági társaság megállapodásától függ, de ennek 
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mértéke nem haladhatja meg a beváltott elektronikus utalványok 

összértékének 0,3%-át. 

(3)21 A szolgáltató által elfogadott elektronikus utalványt az intézmény 

annak általa történt elfogadása napjától számított legfeljebb 5 

munkanapon belül köteles beváltani. 

8. § (1) Az intézmény köteles elérhetővé tenni a munkavállaló részére 

a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás forgalmának és 

egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakció és forgalmi 

időszaki bontásban, valamint a személyes elektronikus utalvány 

nyilvántartás egyenleg lekérdezhetőségét telefonon. 

(2) Az intézmény köteles értesítést küldeni a munkavállaló részére 

minden alkalommal, amikor a munkáltatótól támogatás érkezik az 

elektronikus utalvány nyilvántartásra. 

9. § (1)22 Az elektronikus utalványokat a juttatás évét követő második 

naptári év május 31-ig kell felhasználni. A fel nem használt elektronikus 

utalványok lejártnak minősülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek 

vissza kell fizetnie a munkáltatónak vagy jogutódjának az elektronikus 

utalvány lejárata évének június 30. napjáig kivéve, ha a munkáltató 

jogutód nélkül megszűnt. 

(1a)23 A munkavállaló halála esetén az intézmény a munkavállaló 

elektronikus utalvány nyilvántartása alapján rendelkezésre álló 

utalványok használatát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve a 

munkavállaló társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi 

használatot is. Ez esetben az (1) bekezdésében meghatározott lejárati 

időt nem kell figyelembe venni. Az intézmény köteles a hagyatékátadó 

végzésben foglaltak szerinti megosztásban a hagyatékot az örökösök 

részére készpénzben kifizetni, a hagyatékátadó végzés intézmény 

részére való benyújtástól számítva legkésőbb 15 munkanapon belül. 

(2)24 Az intézmény a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást 

megszüntetheti, és a kártyát valamint a társkártyákat visszavonhatja, ha 

a nyilvántartás 24 hónapon keresztül nem tartalmaz le nem járt 

utalványt. A nyilvántartás megszüntetéséről és a kártya visszavonásáról 

az intézmény előzetesen, a visszavonást és a megszüntetést 

megelőzően legalább 2 hónappal köteles tájékoztatni az érintettet. 
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(3) A kártya lejárati ideje minimum 3 év. A 24 hónapnál rövidebb 

időközönként biztosított támogatás esetén az intézmény köteles 

lejáratkor új kártyát biztosítani. 

9/A. §25 A turizmusért felelős miniszter a kártya rendszerének céljai 

elérése érdekében elősegíti az intézmények és a szolgáltatók 

együttműködését, és részt vesz a kártya működésével, felhasználásával 

kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a kártya népszerűsítésében. 

3. A kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok 

10. § (1)26 A kártya kibocsátásával, használatával és a támogatások 

igénybevételével kapcsolatban, valamint a kártya visszavonásával és a 

személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével 

összefüggésben - az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák 

pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb 

költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel. 

(2) A kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a kártya 

elfogadásáról szóló szerződésben foglaltak szerint az intézmény, illetve 

a szolgáltató viseli. 

(3)27 A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a 

szolgáltató felé felszámított része tranzakciónként legalább 12 forint, de 

nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján 

bonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény a 

kártyával közvetlenül összefüggő működési és marketing költségeire 

fordít. Az intézmény köteles e költségeit számviteli rendszerében 

elkülönítetten nyilvántartani. 

(4)28 

11. §29 A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit az intézmény a 

munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem 

haladhatja meg társkártyánként az 1500 forintot. A társkártya 

használatával és a támogatások igénybevételével, valamint a társkártya 

visszavonásával kapcsolatban - a társkártya előállítási, kézbesítési 

költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák 
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pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb 

költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számíthat fel. 

12. § Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása 

esetén az intézmény a kártya-előállítás és kézbesítés költségét a 

munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg 

kártyánként az 1500 forintot. 

12/A. §30 A jelen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke 

az áthárítható általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

4. A kártyakibocsátás feltételei 

13. §31 A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § 

(2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató - kivéve a természetes 

személyt és a szolgáltatóval szerződött szolgáltatót - jogosult, amelyet 

határozatlan időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított 

még legalább 5 év határozott időtartamra alapítottak, és amely a vele a 

Ptk. szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként 

működő jogi személlyel, illetve a vele legalább 5 éve szerződéses 

jogviszonyban - kivéve a letétkezelői tevékenység folytatását és a 

befektetési üzletmenet kihelyezését - álló Öpt. 2. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral 

együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: 

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 

főnél több lakosú magyarországi településen, 

b)32 pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben 

legalább 100 000 darab saját kibocsátású készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel rendelkezik, 

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti 

béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus 

utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen 

utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt 

üzleti év adatai alapján, 
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d)33 vállalja a 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetési, 

továbbá a 14. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettségnek a többi kibocsátó intézménnyel közös teljesítését. 

14. §34 (1) Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást 

kell vezetnie, amelyből a kötelezettségek és a rendeltetésszerű 

joggyakorlás megállapítható. 

(2)35 Az intézmény minden hónap 10. napjáig a turizmusért felelős 

miniszter útján a turisztikai ügynökségnek elektronikus formában 

megküldi az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az előző 

hónapra, az adott év január 1-je és az előző hónap utolsó napja közötti 

időszakra, továbbá a kibocsátás megkezdése és az előző hónap utolsó 

napja közötti időszakra vonatkozóan összesítve az alábbi adatokat: 

a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma, 

b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma, 

c) azon munkáltatók darabszáma, amelyek teljesítettek feltöltést 

munkavállalójuk kártyájára, 

d) azon munkavállalók darabszáma összesen, és alszámlánkénti 

bontásban, akiknek érkezett feltöltés az elektronikus utalvány 

nyilvántartására, 

e) kiadott társkártyák darabszáma, 

f) feltöltött és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma, 

g) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő 

utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer 

forintban), 

h) beváltott utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban 

(ezer forintban), 

i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás 

nyújtásának helye szerinti megyénként, statisztikai régiónként, turisztikai 

régiónként összesítve (ezer forintban), 

j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az 

elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR ’08 száma) szerint összesítve (ezer 

forintban), 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100055.kor#lbj32ide62e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100055.kor#lbj33ide62e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100055.kor#lbj34ide62e


 

126 
 

k) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás 

nyújtásának helye szerinti településenként és az elfogadóhely 

tevékenysége (TEÁOR ’08 száma) szerint összesítve (ezer forintban). 

15. § (1) Az intézmény a kártyakibocsátási tevékenységet a 

megkezdését követően legkorábban 5 év elteltével szüntetheti meg. 

(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének - ideértve az 

intézmény végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésének 

elhatározását - feltétele, hogy az intézmény egy másik intézménnyel a 

kártya-kibocsátási tevékenységgel összefüggő jogok és kötelezettségek, 

valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt 

és ezen másik intézmény vállalja a kártyakibocsátási tevékenységét 

megszüntető intézmény által kibocsátott kártyák további működtetését. 

(3) A (2) bekezdésben előírt feltétel hiányában a tevékenység nem 

szüntethető meg. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, 

valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződés 

esetén a korábbi intézmény kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása 

hiányában is, valamint jogai (követelései) az új intézményre szállnak át; 

az új intézmény a kártyakibocsátásról, valamint utalvány elfogadásról 

szóló szerződésekben a korábbi intézmény jogutódja. 

16. §36 Az e rendeletben foglalt előírások megtartásának hatósági 

ellenőrzése a kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 

hatáskörébe tartozik. 

17. § Az intézmény a kártyakibocsátásra irányuló szolgáltatási 

tevékenység megkezdéséről haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül 

utólagosan értesíti a Hatóságot, amely erről az irányítását ellátó 

minisztert (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja, és az értesítést tevő 

intézményt nyilvántartásba veszi. 

18. § Az ellenőrzést a Hatóság a miniszter által utasításban kiadott 

ellenőrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása alapján végzi. A 

Hatóság az ellenőrzései eredményéről, megállapításairól 6 havonta, 

valamint eseti kötelezés alapján jelentést tesz a miniszternek. 

19. §37 (1) Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben 

meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100055.kor#lbj35ide62e
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körülményének - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot 

időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a 

jogsértéssel elért előnynek - figyelembevételével és az arányosság 

követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket 

alkalmazhatja: 

a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, 

b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, 

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére 

kötelezheti az ellenőrzöttet azzal, hogy az a hibák, hiányosságok 

megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a 

Hatóságot, 

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy 

megtilthatja a kártya kibocsátását, 

e) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák forgalomból való 

kivonását vagy visszahívását, 

f) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák megsemmisítését 

a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, 

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a 

jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek számára nyitva álló 

helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával 

rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása 

érdekében szükséges. 

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) 

bekezdés f) pontja szerinti bírság mértéke a jelen rendeletben foglaltak 

szolgáltatók általi megsértése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig 

terjedhet. A (3) bekezdés szerinti ismételt jogsértés esetén a bírság 

mértékének felső határa 1 000 000 forint. 

(3) Amennyiben a Hatóság három éven belül egy szolgáltatónál 

ismételten megállapítja az e rendeletben meghatározott valamely 

rendelkezés megsértését, úgy a Hatóság jogerős határozata alapján az 

intézmény köteles a szolgáltatóval kötött szerződését 15 napon belül 

felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen 

szolgáltatóval a kártya elfogadására irányuló új szerződést a szerződés 

felbontásától számított egy évig semelyik intézmény nem köthet. 
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5. Záró rendelkezések 

20. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

21. §38 

22. §39 A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és 

felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

R.) 4. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdését az R. hatályba lépését 

megelőzően a Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatásokra 

akként kell alkalmazni, hogy azokat az R. hatályba lépését követően az 

Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely 

alszámlán kell nyilvántartani. 
Tájékoztató a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokra 
vonatkozó szabályok változásáról 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 
69-71. §-ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott 
juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017-től több ponton 
módosulnak. 

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás 
értékének 1,18-szorosa. A béren kívüli juttatások után 15 százalék 

szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást, az egyes 
meghatározott juttatások után pedig 15 százalék szja-t és 22 százalék 
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az összes közteher mértéke 
így a béren kívüli juttatások esetében 34,22 százalék, az egyes 
meghatározott juttatások esetében pedig 43,66 százalék. [Szja tv. 70. 
§, 71. §, Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv. 3.§ (1)] 

Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre. 2017. 
január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül: 

- az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladóan 
adott pénzösszeg és 

- a Széchenyi Pihenő Kártya 

 szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, 
 vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint, 
 szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott 

juttatás. 
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A 2017-ben alkalmazandó keretösszegek az alábbiak szerint 
alakulnak: 

 A pénzjuttatás éves keretösszege egész éves foglalkoztatás 
esetén 100 ezer forint. 

Az adóévben a keretösszeget meghaladó összegű pénzjuttatás a felek 
közötti jogviszonynak megfelelően, munkavállaló esetében 
bérjövedelemként, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja 
esetében pedig nem önálló tevékenységből származó jövedelemként 
válik adókötelessé, és járulékalapot képező jövedelemmé. A felettes 
rész után a személyi jövedelemadó és az egyéni járulékok a 
magánszemélyt terhelik, a juttatónak pedig szociális hozzájárulási adót 
kell fizetnie. 

Amennyiben a foglalkoztatás az adóév egészében nem áll fenn, az 
éves keretösszeget a foglalkoztatás időszakával arányosan kell 
megállapítani. Az értékhatárt meghaladó rész az előzőek szerint viseli 
a közterheket, amelyeket a kifizetés hónapjára kell megállapítani. 

Ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy 
szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben kapott 
pénzjuttatás értéke az éves keretösszeget meghaladja, a meghaladó 
rész után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja 
kötelezettségeként a juttatásra jogosító jogviszony alapján kell az 
adókötelezettséget megállapítani. A keretösszeget meghaladó rész az 
Szja tv. 69. § (2) bekezdés szerinti közteheralap számításánál 
figyelmen kívül hagyható vagy a keretösszeget meghaladó 
közteheralap után már megfizetett közterhek az önellenőrzésre 
vonatkozó szabályok szerint helyesbíthetők. 

 A rekreációs keretösszeget eltérő mértékben határozza meg az 
Szja tv. attól függően, hogy a munkáltató költségvetési szerv, vagy 
más munkáltató; 

 Költségvetési szerv esetében az éves rekreációs keretösszeg 200 
ezer forint, 

 Más munkáltató esetében az éves rekreációs keretösszeg 450 
ezer forint. 

Ha a foglalkoztatás az év egészében nem áll fenn, az említett 
összegnek a foglalkoztatás időtartamával arányos része minősül éves 
rekreációs keretösszegnek. A rekreációs keretösszeget (200 ezer, 
illetve 450 ezer forint) meghaladó összegben biztosított béren kívüli 
juttatás egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles. 
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A munkavállaló halála esetén nem kell arányosítani sem az éves, sem 
a rekreációs keretösszeget. 

Változatlanul egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles – 
pénzösszeg kivételével - az a béren kívüli juttatás, amelyet az egyedi 
keretösszeget meghaladó összegben biztosít a munkáltató. 

Pl: A Szép kártya szabadidő alszámlájára utalt 100 ezer forintos 
összegben adott juttatásból 75 ezer forint béren kívüli juttatásnak, 25 
ezer forint összegű juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül. 

Az Szja tv-ben 2016-ban béren kívüli juttatásként nevesített juttatások 
(üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, 
helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett 
összeg) 2017-től egyes meghatározott juttatásként lesznek 
adókötelesek. Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárok 
kivételével a törvényben meghatározott feltételnek meg kell felelnie az 
adott juttatásoknak. 

Az Erzsébet juttatás kiemelt adójogi szerepe megszűnik, ezzel 
egyidejűleg 2017. január 1-től a fogalmat is kivezetik az Szja tv-ből. A 
2016. december 31-ig juttatott Erzsébet-utalványok – az érvényességi 
idejükön belül, a 2016. december 31-én hatályos szabályok szerinti 
szolgáltatás- és termékkörben – 2016. december 31-ét követően is 
beválthatók. A gyermekvédelmi Erzsébet utalvány adómentességét ez 
a rendelkezés nem érinti. 

A  fogyasztásra kész étel vásárlására szolgáló utalványokat (az ún. 
„hideg” utalványokat) a munkáltató az Szja tv. 70.§ (1a) bekezdés a) és 
b) pontja alapján a minden munkavállalója számára azonos 
feltételekkel vagy minden munkavállaló által megismerhető belső 
szabályzat alapján is juttathatja egyes meghatározott juttatásként.  
2017. január 1-től megszűnik a korlátozás, amely az említett juttatási 
körből kizárta a kész étel vásárlására szolgáló utalványokat. Az említett 
rendelkezés alapján 2017-től akár Erzsébet utalvány akár más 
utalványforgalmazó által kibocsátott „hideg” utalvány is adható a 
munkavállalók részére, de csak mint egyes meghatározott juttatás. 

2017-től egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg. Célzott szolgáltatásként a pénztár 
szolgáltatási szabályzatában rögzített szolgáltatások nyújthatóak, 
amelyeket minden, a pénztárral kötött szerződésben meghatározott 
érintett részére biztosítani kell. 
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A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások esetén nem 
alkalmazható az a szabály, hogy amennyiben a 2016-ra járó juttatást 
2017. január 10-ig átadják, átutalják, akkor az, 2016-ban megszerzett 
jövedelemnek minősül. Ez a rendelkezés csak az előző évre vonatkozó 
munkabérre, jutalomra, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhelynek 
minősülő munkáltató által kifizetett adóköteles társadalombiztosítási 
ellátásokra vonatkozik. 

 

Az önkéntes egészségpénztári befizetés olyan adóelőnyökkel jár, ami a 
legtöbb munkaviszonyban dolgozó számára elérhető. Vajon eddig mi 
tartotta vissza attól, hogy belépjen egy egészségpénztárba? 
Cikkünkben megnézzük, miért jó ez a lehetőség és milyen esetekben 
érdemes elindítani egy egészségpénztári tagságot. 

Az egészségpénztári tagság előnyös azoknak, akinek a családjában 
rendszeres gyógyszer vagy más egészségügyi kiadások vannak (pl. 

kontaktlencse, tesztcsík vércukorszintmérőhöz), illetve annak is, akinek 

hirtelen nagyobb összegű egészségügyi jellegű kiadása merül fel 

(gyógyszer, temetés, ágymatrac, szemüveg, MBT cipő). Emellett 
érdemes lehet elindítani egy egészségpénztári tagságot prevenciós 

céllal (betegségek megelőzése rendszeres szűrővizsgálatokkal), magán 

orvosi, magán kórházi illetve szülési költségekre elő-takarékosság 

jelleggel, vagy akár egyéb célokra látás-, halláskárosodás, 

mozgáskorlátozottság esetén. 

Az önkéntes egészségpénztári befizetés egy lehetőség, amely adott a 

munkavállaló és a munkáltató számára is. Azonban a két esetben 

másképpen alakulnak az adófizetési kötelezettségek és az elérhető 
adóelőnyök. Először arra helyezzük a hangsúlyt, hogy munkáltatótól 

függetlenül egy dolgozó magánszemély számára miért lehet érdemes 

belépni egy egészségpénztárba. 

Az egészségpénztárak lényege, hogy egy havi tagdíj (hozzájárulás) 
ellenében különféle egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtanak 

szerződött szolgáltatóikon keresztül, sokszor jelentős – akár 25%-os - 

mértékű kedvezménnyel, illetve a megfelelő egészségügyi célra elköltött 

összeget számla ellenében megtérítik a befizetett összegből. A havi 
tagdíj összegét a pénztárak maguk határozzák meg, mértéke általában 

2-3000 Ft. A havi kötelezően befizetendő tagdíj felett további összegeket 

is befizethet a magánszemély attól függően, hogy mekkora 

egészségügyi kiadásokra számít. 

Mi a lényege az adókedvezménynek? 
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A magánszemély az általa befizetett tagdíjból és a további 

befizetésekből (egyéni tagdíj kiegészítés) 20%-ot visszaigényelhet az 
adott évben befizetett személyi jövedelemadójából (SZJA). Erről a 

bevallásban rendelkezhet, az összeget nem készpénzben kapja vissza, 

hanem jóváírásra kerül az egészségpénztári számláján. A maximálisan 

visszaigényelhető összeg évente 150.000 Ft, tehát a teljes 
adóvisszatérítést éves 750.000 Ft befizetésével lehet elérni (havi 62.500 

Ft-os befizetés). 

További SZJA kedvezmény érhető el, ha a magánszemély az adóévben 

az egészségpénztári számlájáról prevenciós célra költött: ilyenek például 
az egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek 

felhasználásával személyes egészségterv készül, vagy az elkerülhető 

megbetegedések korai felismerésére irányuló, orvosi javaslatra igénybe 

vett szűrővizsgálatok (méhnyakrák szűrés, emlőrák szűrés, vastagbélrák 
szűrés, prosztatarák szűrés, mozgásszervi szűrés, AIDS-szűrés, 

mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés). A 

prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által az adóévben 

kifizetett összeg 10 százaléka szintén visszaigényelhető az SZJA-ból az 

egészségpénztári számlára. 

Emellett a pénztártag által az adóévben legalább 24 hónapra lekötött 

összeg 10%-ának megfelelő SZJA kedvezményben részesül. 

Fontos kitétel, hogy az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a 

pénztártag egyéni számlájára a kedvezmény összegét, ha nincs az 

állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása 

alapján fizetendő adóját megfizette. 

Miért érdemes lekötni a befizetett összeget? 

Az egészségpénztári számlára befizetett összegek egészség célú 

takarékoskodásra is megfelelően, hiszen hozamot biztosítanak, 

méghozzá kamatadó-mentes formában. Nem biztos, hogy mindenki 

havonta elkölti az adott összeget, de a jövőben bármikor adódhat olyan 
helyzet, amire fel lehet majd használni a megtakarítást. A hozamok és a 

személyi jövedelemadó kedvezmények a jelenlegi piaci helyzetben 

elérhető hozamoknál magasabb hozamot is biztosíthat, sőt, amennyiben 

a két éves lekötést is választja valaki, akkor mindenképpen javasolt 

kalkulációkat kérni a pénztáraktól. 

Mire költhető el az egészségpénztári számlán összegyűjtött 

összeg? 
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Alapvetően két csoportba sorolhatóak a kiadások: adómentes 

(kiegészítő egészségbiztosítási) szolgáltatások és SZJA köteles 

(életmódjavító) szolgáltatások. 

Az adómentes szolgáltatások közül a leggyakrabban előfordulók a 

következők: 

 egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás 
keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, 
vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött 
szerződés alapján; 

 otthoni gondozás; 
 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 

igénybevételének támogatása; 

 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille 
írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával 
összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy 
pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és 
elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; 

 életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy 
fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 
árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása 
költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók 
felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök 
beszerelése) lehet; 

 a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések 
támogatása; 

 a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; 
 pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a 

pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az 
Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a 
megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező 
személyek részére nyújthatók; 

 az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, 
gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása. 

A fenti szolgáltatások tehát alapvetően SZJA-mentesen igénybe 

vehetőek, míg az életmódjavító szolgáltatások (pl. természetgyógyászati 
szolgáltatás, sporteszköz vásárlásának támogatása, gyógyteák, fog- és 

szájápolók megvásárlásának támogatása) után 16%-os SZJA-t kell 

fizetni. 

Hogyan fizethet a munkáltató és ezzel milyen előny érhető el? 
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A munkáltató dolgozói javára önkéntes pénztárba kétféle módon fizethet 

be: munkáltatói hozzájárulás vagy adomány formájában. 

A munkáltatói hozzájárulás a munkáltatónál költségként elszámolható. 

Éves 200.000 Ft összegig 35,7%-os adóteher, e feletti összegtől 

51,17%-os adóteher vonatkozik a kifizetésre, de az alacsonyabb 

adóteher még mindig kedvezőbb a munkabér adóterheinél. A 
maximálisan juttatható összeg a minimálbér 30%-a (önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba együttesen ez a felső 

korlát). 

A munkáltatói adomány a munkáltatónál adómentes támogatásként 
elszámolható felső korlát nélkül, azonban a pénztártagnak adófizetési 

kötelezettsége keletkezik (lásd lent). 

Mikor léphet fel adófizetési kötelezettség? 

Jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele esetén, kilépés miatti 
kifizetésnél, illetve adomány esetében fordulhat elő adófizetési 

kötelezettség. 

Jogalap nélküli igénybevételnek számít, tehát nem számolható el a 

pénztárban, ha a magánszemély 

 el nem számolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy el nem 
számolható terméket vásárol, 

 hiányzik az igénybevevő orvosi javaslata, holott a jogszabály azt a 
szolgáltatás igénybevételéhez előírja, 

 nincs bejelentve az igénybevevő szolgáltatásra jogosultként, 
 nincs szerződés az adott Szolgáltatóval, holott a jogszabály azt 

előírja. 

A fenti három esetben az összeg a pénztártag egyéb jövedelmének 

minősül, amely után (az adomány összegének 78%-ára számítva) a 
magánszemélyt 16%-os SZJA és 27%-os EHO fizetési kötelezettség 

terheli. 

Az adomány jóváírt összege ugyanakkor a pénztári befizetések 

kedvezményének alapjába is beszámít (rendelkezés az adóról), így 
13,54%-os összes adóteherrel még mindig egy nagyon kedvező juttatási 

formának minősül. 

Javaslatok egészségpénztár választáshoz 

Ha már eldöntöttük, hogy szeretnénk élni az egészségpénztárak 
nyújtotta előnyökkel, érdemes a különböző egészségpénztárakat 

megvizsgálni, mert eltérőek lehetnek a kezdeti költségek, a havi 
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minimális tagdíj összege, és a költségek, melyek jelentősen képesek 

befolyásolni a ténylegesen realizált hozamokat. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 

 
Az önkéntes pénztárakba nyújtott munkáltatói támogatás népszerű 
juttatási forma mind a gondoskodó munkáltatók, mind az öngondoskodó 
munkavállalók körében. A munkáltatók háromféle módon is 
támogathatják dolgozóikat az önkéntes pénztárakon keresztül, 
különböző közterhek mellett. 

A tagdíj-hozzájárulás 

A legelterjedtebb, amikor a munkáltató a pénztártag munkavállaló 
tagdíjfizetését vállalja át részben vagy egészben. Az Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 
12.§ szabályozza, hogy a munkáltatók miként adhatják egységesen, 
illetve eltérő mértékben a tagdíj-hozzájárulást. 

A fizetendő közterhek szempontjából irreleváns, hogy a munkáltató 
cafeteria rendszerben, vagy anélkül, esetleg amellett nyújtja a 
támogatást. A főszabály az 1995. évi CXVII. törvény a személyi 
jövedelemadóról (Szja tv.) 71.§ (3) a)-c) pontja szerint kimondja, hogy 
a munkáltató havonta a minimálbér 30%-áig támogathatja a 
munkavállaló tagdíjfizetését az egészség-, és önsegélyező 
pénztárakba együttesen, illetve a minimálbér 50%-áig az önkéntes 
nyugdíjpénztár(ak)ba, valamint szintén 50%-ig a foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltatóba. 

A fenti szabályból azt látjuk, hogy az egészség- és az önsegélyező 
pénztárakra együttes korlát vonatkozik. Azaz, ha több egészség- vagy 
több önsegélyező pénztárba, vagy akár egy egészség- és egy 
önsegélyező pénztárba utal a munkáltató tagdíj-hozzájárulást, azt 

együttesen kell kezelnünk a korlát vizsgálatánál. Az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagságból is lehet több, ezekre is együttesen kell 
számolni a korlátot, ahogy a foglalkoztatóira is. 

A fenti jogszabályhely további rendelkezését is ennek megfelelően kell 
alkalmaznunk. Az önkéntes pénztári tagdíj-hozzájárulás csak akkor 
tekinthető béren kívüli juttatásnak, ha az adott hónapra más juttatótól 
nem részesült ilyen bevételben a munkavállaló. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV&celpara=#xcelparam
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19527.322297
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24312.323020
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Ha például a munkavállaló másik munkáltatótól – akár úgy is, hogy az 
korábban előre utalta a tárgyhavit – bármilyen összegben kap(ott) tagdíj-
hozzájárulást, akár egészség-, akár önsegélyező pénztárba az adott 
hónapra, mi már nem adhatunk neki egyiket sem. Ha mégis megtesszük, 
az összevonandó jövedelmetkeletkeztet. Ezért van adózási szempontból 
különös jelentősége a törvény által megkövetelt munkavállalói 
nyilatkozatnak. 

A jelen szabályozás alapján az egyedi korlátig, tehát a minimálbér 30 
illetve 50%-áig nyújtott önkéntes pénztári tagdíj-hozzájárulás béren kívüli 
juttatásnak minősül, azaz jelenleg 34,51% a közterhe. Ha a korlát feletti 
összegben is nyújtjuk, az már egyes meghatározott juttatásként 49,98%-
kal adózik, de az egyéb feltételeknek ekkor is teljesülniük kell. 

Az Szja törvény 70.§ (4) pontja azonban mindegyik önkéntes pénztári 
tagdíj-hozzájárulást (ideértve a foglalkoztatóit is) bevonja az éves 200 
ezres keretbe. Így természetesen nem tudjuk kihasználni az egyes 
pénztár típusokra vonatkozó egyedi korlátokat. Nem kell sokat 
számolnunk, hogy rájöjjünk, a havi 33.300 Ft (30%) és az 55.500 Ft 

(50%), – még ha a foglalkoztatóival és egyéb béren kívüli juttatással nem 
is számolunk -, már a harmadik hónapban átlépi a 200 ezres korlátot. 

Emiatt mérsékelt a jelentősége a 2017. január 1-től hatályba lépő 
változásnak, amely már az első forinttól egyes meghatározott 
juttatásnak minősíti a tagdíj-hozzájárulást. 

Alternatív megoldás: a pénztári adomány 

A pénztári adomány nyújtásának módját szintén az Öpt. szabályozza 
(17.§), amely szerint a pénztár alapszabálya is tartalmaz ide kapcsolódó 
rendelkezést. Ebben rögzítik, hogy a támogató milyen tagsági kör 
részére kérheti a támogatói adomány jóváírását. 

Miért gazdaságos ez a támogatási forma? A munkáltató az érintett 
pénztárral támogatási megállapodást köt. Ahhoz, hogy költségként 
elszámolhassa az átutalt támogatást, az önkéntes pénztártól meg kell 

kapnia a 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az 
osztalékadóról (Tao tv.) 3. melléklet A) 13. szerinti igazolást, melynek 
birtokában semmilyen adókötelezettsége nincs. 

A pénztári adományt a munkáltató a pénztárnak és nem közvetlenül a 
magánszemélynek nyújtja. A támogató rendelkezése alapján írja jóvá a 
pénztár a pénztártag számláján az összeget, amit esetleg csökkent a 
működési alapba kerülő maximum 3%. Az így keletkezett jövedelemről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27087.323024
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az önkéntes pénztár adja ki az igazolást a magánszemély részére a 
tárgyévet követő január 31-ig. 

Az egyéb jövedelemnek (Szja tv. 28.§ (1) f)) minősülő összeg után a 
közterheket a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni. Az 1998. 
évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról (Eho tv.) 11.§ d) 
pontja kimondja, hogy az önkéntes pénztár nem minősül kifizetőnek, 
tehát a 3.§ (1) a) szerinti 27%-ot a magánszemélynek kell befizetni. De 
hogy pontosan milyen összeg után, ahhoz az Szja törvény ad még némi 
kedvezményt. A 29.§ alapján ugyanis, ha a magánszemély kötelezett az 
Eho fizetésére, akkor a bevételnek a 78%-át kell 
csak jövedelemnek tekinteni. A 46.§ (2) d) szerint pedig év közben 
adóelőleget sem kell fizetni. 

Fontos, hogy a támogatásban részesített magánszemély tisztában 
legyen vele, hogy neki ezt a közterhet ténylegesen be kell fizetnie. 
Legalább ilyen fontos, hogy arról is tudjon, hogy ennek az összegnek a 
jelentős részét vissza is kérheti, igaz, nem a bankszámlájára, hanem a 
pénztári számlájára. Erre az Szja tv. 44/A§–ban 

meghatározott „Rendelkezés az adóról” ad lehetőséget, amely szerint 
a pénztári számlán jóváírt összeg 20%-átvissza lehet kérni. Ez a 
kedvezmény a saját befizetésű tagdíj-hozzájárulásra is vonatkozik, 
azonban a munkáltatóira természetesen nem, hiszen az után a kifizető 
teljesíti az adókötelezettséget. 

Az eljárás több pénztár esetén is működhet, a visszakért adó azonban 
több pénztár esetén sem haladhatja meg az évi 150 ezer forintot, és 
legfeljebb az összevonandó jövedelemre vonatkozó (kedvezményekkel 
csökkentett) adó mértékéig terjedhet. Lényeges megjegyezni, hogy az 
adó kiutalása csak akkor történik meg, ha nincs a magánszemélynek 
tartozása a NAV felé. 

A célzott szolgáltatás 

Még kevéssé elterjedt ez a viszonylag új támogatási forma, pedig 
adózási oldalról szintén kedvező lehetőség. A működésének lényege, 
hogy a munkáltató külön megállapodást köt a pénztárral egy kiválasztott 
(pénztári alapszabályban szereplő) szolgáltatás nyújtására. Ebben a 
szolgáltatásban minden pénztári tag munkavállalóját részesítenie kell. 

A munkáltató részéről a célzott szolgáltatásra utalt összeg adománynak 
minősül, azonban a tagok egyéni számláján nem kerülhet jóváírásra, a 
pénztár a célzott szolgáltatások fedezetét külön kezeli (Öpt. 12/A§). 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35182.323029
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A célzott szolgáltatás a tagdíj-hozzájáruláshoz hasonlóan béren kívüli 
juttatásnak számít, tehát a közterheket a munkáltató fizeti. Különbség 
van azonban a kedvezményes mértékben. Itt a pénztártag alkalmazottak 
létszáma és a minimálbér szorzata a felső korlát évente céges szinten. 
Az ezt meghaladó rész szintén egyes meghatározott juttatásnak számít. 

Kérdezhetnénk, hogy mi ebben a ráció, hiszen a felhasználás kötöttebb, 
mint az egyéni számláé, és az adó sem kevesebb. Azon felül, hogy a 
munkáltató esetleg számára fontos célt finanszírozhat, az éves 200 
ezres korlátnál sem kell figyelembe venni a jelen szabályozás szerint. 

2017-ben már nem lesz különbség, a célzott szolgáltatás teljes összege 
is egyes meghatározott juttatásnak minősül. 

* * * 

Amennyiben szeretnél velem személyesen is találkozni és érdekel a 
különböző pénzügyi piaci termékekből származó jövedelmek adózási 
vonzata, akkor jelentkezz szeptember 9-ig kedvezményesen az SZJA 
változások 2017. – kiemelten a biztosítások és a befektetésekből 
származó jövedelmek adózása címmel 2016. szeptember 16-án a 
PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol 
megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet. 

 

Az önkéntes egészségpénztári befizetés olyan adóelőnyökkel jár, ami a 
legtöbb munkaviszonyban dolgozó számára elérhető. Vajon eddig mi 
tartotta vissza attól, hogy belépjen egy egészségpénztárba? Cikkünkben 
megnézzük, miért jó ez a lehetőség és milyen esetekben érdemes 
elindítani egy egészségpénztári tagságot. 

Az egészségpénztári tagság előnyös azoknak, akinek a családjában 

rendszeres gyógyszer vagy más egészségügyi kiadások vannak (pl. 
kontaktlencse, tesztcsík vércukorszintmérőhöz), illetve annak is, akinek 

hirtelen nagyobb összegű egészségügyi jellegű kiadása merül fel 

(gyógyszer, temetés, ágymatrac, szemüveg, MBT cipő). Emellett 

érdemes lehet elindítani egy egészségpénztári tagságot prevenciós 
céllal (betegségek megelőzése rendszeres szűrővizsgálatokkal), magán 

orvosi, magán kórházi illetve szülési költségekre elő-takarékosság 

jelleggel, vagy akár egyéb célokra látás-, halláskárosodás, 

mozgáskorlátozottság esetén. 

Az önkéntes egészségpénztári befizetés egy lehetőség, amely adott a 

munkavállaló és a munkáltató számára is. Azonban a két esetben 

http://www.penta.hu/konferenciak/szja/
http://www.penta.hu/konferenciak/szja/
http://www.penta.hu/konferenciak/szja/
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másképpen alakulnak az adófizetési kötelezettségek és az elérhető 

adóelőnyök. Először arra helyezzük a hangsúlyt, hogy munkáltatótól 
függetlenül egy dolgozó magánszemély számára miért lehet érdemes 

belépni egy egészségpénztárba. 

Az egészségpénztárak lényege, hogy egy havi tagdíj (hozzájárulás) 

ellenében különféle egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtanak 
szerződött szolgáltatóikon keresztül, sokszor jelentős – akár 25%-os - 

mértékű kedvezménnyel, illetve a megfelelő egészségügyi célra elköltött 

összeget számla ellenében megtérítik a befizetett összegből. A havi 

tagdíj összegét a pénztárak maguk határozzák meg, mértéke általában 
2-3000 Ft. A havi kötelezően befizetendő tagdíj felett további összegeket 

is befizethet a magánszemély attól függően, hogy mekkora 

egészségügyi kiadásokra számít. 

Mi a lényege az adókedvezménynek? 

A magánszemély az általa befizetett tagdíjból és a további 

befizetésekből (egyéni tagdíj kiegészítés) 20%-ot visszaigényelhet az 

adott évben befizetett személyi jövedelemadójából (SZJA). Erről a 

bevallásban rendelkezhet, az összeget nem készpénzben kapja vissza, 
hanem jóváírásra kerül az egészségpénztári számláján. A maximálisan 

visszaigényelhető összeg évente 150.000 Ft, tehát a teljes 

adóvisszatérítést éves 750.000 Ft befizetésével lehet elérni (havi 62.500 

Ft-os befizetés). 

További SZJA kedvezmény érhető el, ha a magánszemély az adóévben 

az egészségpénztári számlájáról prevenciós célra költött: ilyenek például 

az egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek 

felhasználásával személyes egészségterv készül, vagy az elkerülhető 

megbetegedések korai felismerésére irányuló, orvosi javaslatra igénybe 

vett szűrővizsgálatok (méhnyakrák szűrés, emlőrák szűrés, vastagbélrák 

szűrés, prosztatarák szűrés, mozgásszervi szűrés, AIDS-szűrés, 

mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés). A 
prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által az adóévben 

kifizetett összeg 10 százaléka szintén visszaigényelhető az SZJA-ból az 

egészségpénztári számlára. 

Emellett a pénztártag által az adóévben legalább 24 hónapra lekötött 

összeg 10%-ának megfelelő SZJA kedvezményben részesül. 

Fontos kitétel, hogy az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a 

pénztártag egyéni számlájára a kedvezmény összegét, ha nincs az 

állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása 

alapján fizetendő adóját megfizette. 
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Miért érdemes lekötni a befizetett összeget? 

Az egészségpénztári számlára befizetett összegek egészség célú 

takarékoskodásra is megfelelően, hiszen hozamot biztosítanak, 

méghozzá kamatadó-mentes formában. Nem biztos, hogy mindenki 

havonta elkölti az adott összeget, de a jövőben bármikor adódhat olyan 

helyzet, amire fel lehet majd használni a megtakarítást. A hozamok és a 
személyi jövedelemadó kedvezmények a jelenlegi piaci helyzetben 

elérhető hozamoknál magasabb hozamot is biztosíthat, sőt, amennyiben 

a két éves lekötést is választja valaki, akkor mindenképpen javasolt 

kalkulációkat kérni a pénztáraktól. 

Mire költhető el az egészségpénztári számlán összegyűjtött 

összeg? 

Alapvetően két csoportba sorolhatóak a kiadások: adómentes 

(kiegészítő egészségbiztosítási) szolgáltatások és SZJA köteles 

(életmódjavító) szolgáltatások. 

Az adómentes szolgáltatások közül a leggyakrabban előfordulók a 

következők: 

 egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás 
keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, 
vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött 
szerződés alapján; 

 otthoni gondozás; 
 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 

igénybevételének támogatása; 
 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille 

írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával 
összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy 
pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és 
elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; 

 életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy 
fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 
árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása 
költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók 
felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök 
beszerelése) lehet; 

 a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések 
támogatása; 

 a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; 
 pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a 

pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az 
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Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a 
megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező 
személyek részére nyújthatók; 

 az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, 
gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása. 

A fenti szolgáltatások tehát alapvetően SZJA-mentesen igénybe 

vehetőek, míg az életmódjavító szolgáltatások (pl. természetgyógyászati 

szolgáltatás, sporteszköz vásárlásának támogatása, gyógyteák, fog- és 

szájápolók megvásárlásának támogatása) után 16%-os SZJA-t kell 

fizetni. 

Hogyan fizethet a munkáltató és ezzel milyen előny érhető el? 

A munkáltató dolgozói javára önkéntes pénztárba kétféle módon fizethet 

be: munkáltatói hozzájárulás vagy adomány formájában. 

A munkáltatói hozzájárulás a munkáltatónál költségként elszámolható. 

Éves 200.000 Ft összegig 35,7%-os adóteher, e feletti összegtől 

51,17%-os adóteher vonatkozik a kifizetésre, de az alacsonyabb 

adóteher még mindig kedvezőbb a munkabér adóterheinél. A 
maximálisan juttatható összeg a minimálbér 30%-a (önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba együttesen ez a felső 

korlát). 

 

A munkáltatói adomány a munkáltatónál adómentes támogatásként 
elszámolható felső korlát nélkül, azonban a pénztártagnak adófizetési 

kötelezettsége keletkezik (lásd lent). 

Mikor léphet fel adófizetési kötelezettség? 

Jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele esetén, kilépés miatti 
kifizetésnél, illetve adomány esetében fordulhat elő adófizetési 

kötelezettség. 

Jogalap nélküli igénybevételnek számít, tehát nem számolható el a 

pénztárban, ha a magánszemély 

 el nem számolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy el nem 
számolható terméket vásárol, 

 hiányzik az igénybevevő orvosi javaslata, holott a jogszabály azt a 
szolgáltatás igénybevételéhez előírja, 

 nincs bejelentve az igénybevevő szolgáltatásra jogosultként, 
 nincs szerződés az adott Szolgáltatóval, holott a jogszabály azt 

előírja. 



 

142 
 

A fenti három esetben az összeg a pénztártag egyéb jövedelmének 

minősül, amely után (az adomány összegének 78%-ára számítva) a 
magánszemélyt 16%-os SZJA és 27%-os EHO fizetési kötelezettség 

terheli. 

Az adomány jóváírt összege ugyanakkor a pénztári befizetések 

kedvezményének alapjába is beszámít (rendelkezés az adóról), így 
13,54%-os összes adóteherrel még mindig egy nagyon kedvező juttatási 

formának minősül. 

Javaslatok egészségpénztár választáshoz 

Ha már eldöntöttük, hogy szeretnénk élni az egészségpénztárak 
nyújtotta előnyökkel, érdemes a különböző egészségpénztárakat 

megvizsgálni, mert eltérőek lehetnek a kezdeti költségek, a havi 

minimális tagdíj összege, és a költségek, melyek jelentősen képesek 

befolyásolni a ténylegesen realizált hozamokat. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 

 
 
Az egészségügyi cafeteria - 2017 

Magyar Közlöny 2016/87. számában kihirdetésre került az 

adószabályokat több helyen módosító 2016. évi LXVI. törvény, amelynek 

bizonyos pontjai már 2016-ban hatályba lépnek. A törvénymódosítások 

döntő többsége azonban 2017. január 1-jétől lesz majd hatályos. Ezek 

közé tartoznak a személyi jövedelemadó törvénynek azok a módosításai, 

amelyek a munkáltatók által adható juttatások közterheit 

újraszabályozták, továbbá megjelent egy igen nagy érdeklődésre számot 

tartó új adómentes juttatási elem is. Érdemes tehát jó előre végig 

gondolni, hogy milyen közterhek mellett lehet a jövő évtől a dolgozók 

ösztönzését, megbecsülését szolgáló juttatási elemeket finanszírozni az 

e célra rendelkezésre álló pénzösszegből. E cikk keretében olyan 

juttatási elemek kerülnek bemutatásra, amelyek a munkavállalók 

egészségének megőrzését, eseteges betegség kapcsán a 

gyógyulásukat szolgálják. 

Az adómentes egészségügyi juttatás 

Az módosító törvény egy (6) bekezdéssel egészítette ki a személy 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV&celpara=#xcelparam
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81. §-át. A módosítás értelmében 2017. január 1-jétől a munkáltató 

adómentesen nyújthat – nem pénzben kapott juttatásként – dolgozói 

részére egészségügyi szolgáltatásokat. Jelenleg az értékösszeg és a 

szolgáltatások köre még nem ismert. A nyilatkozatok alapján az összeg 

valószínűleg 20 000 Ft/hó lehet majd. Az adómentesen finanszírozható 

egészségügyi szolgáltatások köre sem meghatározott még - az 

egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszterrel 

egyetértésben, rendeletben fogja meghatározni a kérdéses 

egészségügyi szolgáltatásokat. A magyar munkavállalók egészségügyi 

állapotát tekintve ez igen fontos juttatási elem lehet majd a 

rendszerében. 

Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy a hatályos Szja tv. 

jelenleg is tartalmaz az egészségügyet érintő adómentes juttatási 

elemet. Az Szja tv. a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó 

összegű díjfizetés esetében adómentes juttatásként kezeli a kockázati 

betegség(egészség) biztosításokat abban az esetben, ha annak a díját 

nem a biztosított, hanem harmadik személy (pl. a munkáltató) fizeti. Az 

azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás 

esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része az az összeg, amely 

nem haladhatja meg a minimálbér 30 százalékát. A minimálbér 30 

százaléka jelenleg 33 330 Ft/hó, és valószínűsíthető, hogy 2017. január 

1-jétől emelkedni fog. Az új lehetőséggel együtt ez már elég jelentős 

összeg. 

Fentiek mellett ne feledkezzünk meg a kötelező foglalkozás 

egészségügyi szolgáltatások adómentes finanszírozási lehetőségéről 

sem, bár ez nem cafeteria elem. 

Az egészségügyet célzó béren kívüli juttatás 

Az Szja tv. jelenleg is, és 2017. január 1-jétől is lehetővé teszi, hogy a 

munkáltatók szerződést kössenek az egészségpénztárakkal célzott 

szolgáltatások nyújtására. Az Szja tv. 71. § (3a) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy béren kívüli juttatásként kell kezelni, tehát a 15 

százalék szja mellett 14 százalék eho terhet visel a munkáltató, mint 

támogató által az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 

törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből 

az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak 

létszáma és a minimálbér szorzatát. A finanszírozott szolgáltatások 
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köréről a munkáltató és az egészségpénztár között létrejövő 

szerződésben kell megállapodni. Természetesen a munkáltató a 

minimálbért meghaladó összeget is befizethet az egészségpénztárba 

egészségpénztári tagonként, azonban a minimálbért meghaladó összeg 

után már nem 14 százalék, hanem 27 százalék egészségügyi 

hozzájárulást kell fizetni. A módosító törvény ezen a szabályon nem 

változtatott, azonban kiterjeszti annak hatályát a társas vállalkozások 

közreműködő tagjaira is. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a munkáltatót által célzott 

támogatásként megfizetett összeget jelenleg sem, és jövőre sem kell 

beszámítani a munkáltató által mérsékelt eho teher mellett nyújtható 

éves rekreációs keretösszegbe (jelenleg 450 000 forint, 2017. január 1-

jétől 350 000 forint, de magába az éves keretösszegbe sem (jelenleg 

200 000 forint, 2017. január 1-jétől 100 000 forint), bár ez amúgy is csak 

készpénzben nyújtható. (Mint tudjuk, az éves rekreációs keret 

tartalmazza az éves keret juttatásait és a SZÉP kártya alszámláira 

történő befizetéseket együttesen.) 

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6. pontja alapján adómentes az a 

juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 

törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély. 

Az egészségügyet célzó egyéb meghatározott juttatás 

A jelenleg hatályban lévő Szja tv. 71. § (3) c) pontja alapján a munkáltató 

által egészségpénztárba befizetett tagdíj hozzájárulás a minimálbér 30 

százalékát meg nem haladó összegben béren kívüli juttatásnak minősül. 

A módosító törvény értelmében egészségpénztárba 2017. január 1-jétől 

is teljesíthet tagdíj hozzájárulást a munkáltató, azonban ennek teljes 

összege egyéb meghatározott juttatásnak fog minősülni. Ebből az 

következik, hogy a támogatás összegétől függetlenül a tagdíj 

hozzájárulás teljes összegének 1,19-szerese után 15 százalék személyi 

jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ez 

összesen 49,98 százalék közteher, amelynek teljes összegét a 

munkáltató fizeti. 

A jövő évtől meggondolandó, hogy ne tagdíj hozzájárulásként, hanem 

munkáltatói adományként adja ezt a munkáltató. Bár adó és 27 százalék 

eho fog megjelenni, azonban a magánszemély a támogatási összeg után 

20 százalék adókedvezményt vehet igénybe rendelkezés formájában. 
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Nem minősül cafeteria juttatásnak, de az is megoldható, hogy a dolgozó 

készpénzt kapjon, bármilyen jogcímen (pl. jutalom), amit aztán ilyen 

célra a pénztárnak fizet be. Ebben az esetben a munkáltató 27 százalék 

szoho és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás fizetésére, a 

munkavállaló pedig 15 százalék szja, 10 százalék nyugdíjjárulék, 7 

százalék egészségbiztosítási járulék és 1,5 százalék munkaerő-piaci 

járulék fizetésére kötelezett. Aki aztán ezt az összeget befizeti 

egészségpénztárba, rendelkezés formájában a befizetett összeg 20 

százalékát (éves szinten legfeljebb 150 000 forintot) 

adókedvezményként vehető igénybe. Számoljuk ki a közterheket: 

munkáltató fizet 28,5 százalékot + a munkavállaló fizet 33 százalékot – a 

munkavállaló által igénybe vehető kedvezmény 20 százalék. Összesen 

tehát 42 százalékot fizet a két fél együttesen közteherként. 

A juttatások kapcsán érdemes tehát számolni, és a lehető legkisebb adó 

és járulékfizetési teher mellett biztosítani a dolgozók 

egészségmegőrzését, gyógyítását, szűrővizsgálatait stb., ami számos 

dolgozó esetében komoly segítség lehet. 

 

Munkáltatói gondoskodás 2017-ben 

Eddig évről-évre nőtt azon cégek száma, akik folyamatosan 
finomították a gondoskodást célzó juttatásaikat, míg eljutottak egy 
stabilan működő rendszerig. Emellett pedig csökkent azoknak a 
száma, akik nem rendelkeztek ilyen hosszú távú juttatási elemmel.  

Több olyan juttatást használnak a munkáltatók, melyek akkor nyújtanak 

segítséget, ha egy speciális élethelyzet miatt a munkavállalónak 

nagyobb összegre lesz szüksége. Tipikusan ilyen munkáltatói 

gondoskodást valósítanak meg a nyugdíjprogramok, egészséget, 

egészségmegőrzést támogató megoldások. Jellemzően ezek biztosítás 

vagy éppen egészség-, önsegélyező- és nyugdíjpénztárak formájában 

valósulnak meg, és közép vagy hosszútávon éreztetik a hatásukat. Így 

egy jó programhoz mindenképpen szükséges a munkáltató és 

munkavállaló elkötelezettsége, hiszen sokszor több év múlva 

jelentkeznek csak a pozitív hatások. 

 

2017-re eddig szokatlan módon változik az ilyen juttatások egy részének 

adókörnyezete. A pénztárakba nyújtott munkáltatói hozzájárulás 
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közterhe 34,51 százalékról 49,98%-ra növekszik. Ehhez a változáshoz 

kapcsolódóan vizsgálta Fata László cafeteria szakértő egy friss, 219 

munkáltató megkérdezésével végzett kutatásában, hogy miként 

reagálnak erre a munkáltatók. 

 

A korábbi évek hasonló felmérései azt mutatták, hogy évről-évre nőtt 

azon cégek száma, akik folyamatosan finomították a gondoskodást célzó 

juttatásaikat, míg eljutottak egy stabilan működő rendszerig. Emellett 

pedig csökkent azoknak a száma, akik nem rendelkeztek ilyen hosszú 

távú juttatási elemmel. 

 

Az adókörnyezet változása azonban várhatóan felkavarja ezt a 

trendet. 

 

Az idei válaszok alapján az érintett munkavállalói állomány 58 

százalékánál van lehetőség, hogy a közterheket is tartalmazó (bruttó) 

cafeteria keretből válasszanak önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást. A 

tervek szerint ez a lehetőség ilyen volumenben jövőre is megmarad a 

munkatársak számára, így aki a munkáltatója segítségével kezdte meg a 

takarékoskodást, az jövőre is lehetőséget kap erre.  

 

Azonban 11-ről 24 százalékra nő azok aránya, akiknél a leadott válaszok 

alapján nem szerepel majd ez a pénztári lehetőség a juttatási palettán. A 

növekedés jellemzően annak terhére valósul meg, hogy 15-ről 6 

százalékra csökkenhet a nettó juttatásként való kiadást választók 

csoportja. Ott tehát, ahol a kapott juttatásra nem a dolgozói keret 

tartalmazza a közterheket, hanem a munkáltató fizeti be a juttatás értéke 

felett, várhatóan csökkenni fog a magasabb adóteher miatt a juttatás 

népszerűsége. 

 

Hasonló képet mutat a kutatás alapján az egészségpénztári 

hozzájárulás munkáltatói megítélése is.  

 

Míg a bruttó cafeteria keretben az idén és jövőre is 63 százalék kínálja 

ezt a lehetőséget, addig a nettó keretet alkalmazóknál 10 százalékkal 

csökkenhet a juttatást használni kívánók aránya. Emellett 11 százalékkal 

nőhet azok csoportja, akiknél jövőre a tervek szerint nem szerepel ez a 

juttatás a kínálatban. 
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Mivel nem csak pénztárakkal, hanem akár biztosításokkal, egyéb egyedi 

programokkal is megvalósítható a nyugdíj vagy éppen egészség célú 

gondoskodás, ezért a kutatás ebben a szélesebb körben is vizsgálódott. 

 

Míg a korábbi években egyre csökkent a gondoskodást célzó 

juttatásokat megszüntetők száma, 2017-re a válaszok alapján várhatóan 

kicsivel 10 százalék fölé tehető, az ilyen döntést tervező cégek aránya. 

Ezzel párhuzamosan a bevezetők száma is csökkenhet jövőre. 

 

A növekvő pénztári terhek mellett pozitív meglepetés a kutatásban, hogy 

folyamatosan csökken azok száma, akik nem rendelkeznek 

gondoskodást célzó juttatásokkal. Emellett továbbra is folyamatosan nő 

azon válaszadók aránya – 2017-re várhatóan már 40 százalék fölött lesz 

– aki kidolgozták, finomították a gondoskodó juttatási palettájukat, ami 

már stabilan működik, és jövőre sem kívánnak módosítani ezen.  

 

SZÉP Kártya információk Munkaadók részére! 

 

A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésének célja 
az egészségmegőrzéshez, az egészséges életmódhoz és általában 

az életminőség javításához kapcsolódó 

szolgáltatások elérhetőségének bővítése. További célja a turizmus 

gazdaságfejlesztési szerepének erősítése, valamint a gazdasági növekedés 

hazai forrásainak bővítése. 
 

Munkáltatói oldalról a SZÉP Kártya legnagyobb előnye, hogy csökkenti a 

cégek adminisztrációs terheit, és könnyen beilleszthető a már meglévő 

cafeteria rendszerekbe. Használatával átláthatóbbá, egyszerűbbé válik a 

béren kívüli juttatások kezelése. Hatalmas könnyebbséget jelent, hogy a 
kártya bevezetésével nincs többé szállítási, vagy tárolási, szétosztási 

probléma és az aláíratások sem jelentenek többé plusz terhet a HR 

szakembereknek. 
 

Egy adott évben bérenkívüli juttatás (cafetéria) keretében 

kedvezményes adózással támogatás adható a Széchenyi 
Pihenőkártyára. 2012. január 1-től már több zsebes (alszámlás) 

kártyaként használható az MKB SZÉP Kártya: évente a 

munkáltató 225.000 Ft szálláshelyre, 150.000 Ft meleg étkezésre, 

75.000 Ft pedig kultúrára, rekreációra fordítható támogatást 
nyújthat. A munkáltatói támogatás után 2012. január1-től 19,04 % SZJA-

t és 11,9 % EHO-t kell fizetnie a munkáltatónak. Ezen túlmenően a SZÉP 

http://ingyen-apro-hirdetes.hu/?kat=egyeb&alkat=utazas
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Kártyával kapcsolatban a munkáltatónál nem merül fel többlet költség (pl. 

kezelési költség), a munkavállalót adó, járulék nem terheli. 
 

Amennyiben a munkáltató Széchenyi Pihenőkártya formájában ad 
támogatást a dolgozói részére, úgy a kártyakibocsátó intézmény és a 

munkáltató között munkáltatói szerződés megkötése szükséges. 
 

A SZÉP Kártya megjelenésében, és használatában a bankkártyákhoz 

hasonló, használata lehetővé teszi, hogy a rendszerbe bevont 
szolgáltatóknál a felhasználó az elektronikus utalványai terhére 

szolgáltatásokat vásároljon, egyenlegét bármikor lekérdezheti (interneten, 

telefonon keresztül). 
 

A szolgáltatásokat a munkavállaló és a közeli hozzátartozói (+élettárs) 

vehetik igénybe. Az elfogadóhelyek a kártyán lévő elektronikus utalványt 
készpénzre, vagy készpénz-helyettesíthető eszközre nem válthatják át. 
 

A kártyával történő fizetés kényelmes, a szerződött szolgáltatónál vagy 

POS terminálon (kártyaolvasón), interneten keresztül vagy telefonos 

engedélyeztetéssel lehet fizetni. Nincsenek külön címletek, így a 
vásárlásnál annyit fizethetünk, amennyiben a szolgáltatás ténylegesen 

kerül. 
 

A SZÉP Kártyán lévő összeg biztonságos, hiszen a kártya elvesztés esetén 

letiltható, illetve pótolható. 
 

A munkáltatói támogatás adott évben juttatott összegét a következő év 
december 31-ig fel kell használni. 
 

A SZÉP Kártya a munkavállaló részére ingyenes. A kártya lejárati ideje 5 

év. 
 

Előnyök, jellemzők általános összefoglalása munkáltatók számára 

 béren kívüli juttatás: 2012-ben 450 ezer Ft/év/ fő 3 alszámlára: 

          a. szállás (üdülés) 225.000 Ft, 
 

          b. vendéglátás (meleg étkezés) 150.000 Ft, 
 

          c. rekreáció, szabadidős tevékenység 75.000 Ft összegig 

 kedvezményes adózással (SZJA 19,04%, EHO 11,9 %, összesen 

együtt 30,94%), felette is adható 27% EHO-val (51,17%), 

  

 adható cafetéria részeként, vagy önálló jogcímen, 
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 differenciáltan (személyenként eltérő összegben) is adható, 

  

 rendszeresen és alkalomszerűen is nyújtható, 

  

 a támogatás összege levonás nélkül a 

munkavállaló utalványszámlájára kerül, 

  

 munkáltató adminisztrációs terhe minimális: 

adatszolgáltatás+utalás, 

  

 munkáltató választhatja, hogy a társkártya, pótkártya rendelést 

és/vagy az adatmódosítások a közreműködésével történjenek, 

vagy azokat a munkavállaló közvetlenül intézze a 

kártyakibocsátó Intézménynél, 

  

 munkáltató választhat, hogy a kártyák és/vagy a társkártyák 

(pótkártyák) kiosztását elvégzi, vagy a 
kártyakibocsátó Intézmény közvetlenül postai úton juttassa 

el a munkavállalónak, 

 az előbbi két választást a munkáltató a későbbiekben bármikor 

módosíthatja, 

  

 ha a munkáltató közreműködik a társkártya és/vagy a 

pótkártya megrendelésében, akkor annak díját (1.500 

Ft+áfa/db) be kell szednie a munkavállalótól és utalnia kell az 

Intézménynek, 

  

 a munkáltató az Intézménynek 0 Ft költséget fizet a SZÉP 

Kártyával kapcsolatban, 

  

 a munkáltató minden támogatás jóváírásáról igazolást kap, 
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 amennyiben az utalt támogatások összege nem egyezik a 

megrendelésben adott személyenkénti összegek 

összesenjével, vagy hiányosak az adatok, az 
Intézmény haladéktalanul egyeztet a munkáltatóval. Ha nem 

vezet eredményre az egyeztetés, akkor az összeg 

visszautalásra kerül a munkáltatónak. 

  

 a támogatások a munkavállalók egyéni utalványszámláira -

 egyező utalás és megrendelés esetén - 3 munkanapon belül 

könyvelésre kerülnek, és a jóváírást követő napon költhetők, 

  

 a munkavállalónak az Intézmény díjtalanul küld minden 

jóváírt támogatásról értesítést (e-mailen, annak hiányában 

weboldala munkavállaló jelszóval védett bokszába), 

  

 a kártyák gyártása heti rendszerességgel történik, a postázás 
a megrendeléstől számítva legkésőbb 15 munkanapon belül 

történik, 

 a munkáltatónak nincs feladata a szolgáltatókkal, a támogatás 

elköltésével kapcsolatban 

 

Hogyan működik a SZÉP Kártya? 

A 2012-es évben a cafeteria rendszer, tehát a béren kívüli (mondhatnánk 
úgy is, hogy munkabéren felüli) juttatások szabályozása megújult. Az új 
rendszer eleme az élelmiszerekre felhasználható Erzsébet-
utalvány (mely a tervek szerint szintén kártya formájában még szociális 

segélyeket is fogadhat majd), valamint a Széchenyiről 
elnevezett Széchenyi Pihenő Kártya, vagy rövidebb nevén a SZÉP 
Kártya. 
A béren kívüli juttatás a munkaadónak azért éri meg, mert úgy tud 
értéket, elkölthető fizetéskiegészítést adni alkalmazottainak, hogy a 
bérterhei jóval alacsonyabbak. Az köztudott, hogy a nettó fizetés csak 
töredéke annak a költségnek, amelybe a munkáltatónak kerül az adott 
munkavállaló. Utóbbinak azért jó egy remekül 
működő cafeteria rendszer, mert a munkájáért több értéket kaphat. Az 

http://www.szepkartyat.hu/szep-kartya/
http://www.szepkartyat.hu/szep-kartya/
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államnak – és reményeink szerint ezen keresztül a társadalomnak is – 
pedig azért éri meg adókedvezményeket adni az efféle juttatások után, 
mert így a pénz a kívánt szektorokba folyik. 
Mire költhetjük? 

Jelen esetben a gazdaságfejlesztés és egészségmegőrzés volt a cél. 
Gazdaságilag a belföldi turizmus fejlesztését (így közvetetten több 
bevételt, azaz több munkahelyet teremt a vendéglátásban és a turizmus 
területén) szolgálja a SZÉP Kártyán lévő három alszámla. Az 
egészségfejlesztést pedig az biztosítja, hogy a csak meghatározott 
célokra elkölthető összegkeretet így a munkavállaló vélhetően 
szívesebben költi majd el egészségmegőrző 
(pl.: masszázs, szolárium, szauna) szolgáltatásokra és wellness 
programokra, mintha készpénzben kapta volna meg, amit természetesen 
bármire elkölthet. 
A kártya úgy működik, mint az ismert bankkártyák: egy plasztiklap 
mágnescsíkkal, mellyel fizethetünk személyesen (ilyenkor csak aláírásra 
van szükség), valamint akár interneten is (ilyenkor jellemzően a 
kártyaszám és lejárati idő is elég). Három alszámla tartozik a 
kártyához: a szálláshely, a vendéglátás és a szabadidő, rekreáció 

számlája. 
Mindegyikre más-más összegben érkezhet juttatás. A kizárólag belföldi 
szállásokra felhasználható szálláshely alszámlára egy évben 225 000 
forint érkezhet. A vendéglátás alszámla a melegétel-fogyasztást 
biztosítja, így éttermekben vagy akár ételszállítóknál is felhasználható az 
éves 150 000 forintos keret. A szabadidős, rekreációs alszámla évente 
75 000 forintos keretéből wellness- és fitness szolgáltatások, múzeumi 
vagy színházi belépők, koncertjegyek stb. fizethetők meg. 
A SZÉP Kártya tehát utazásra, üdülésre, pihenésre költhető összegeket 
tartalmaz, így például egy belföldi nyaralásnál erről fizethető a 
szálláshely, az étkezés és a múzeum, fürdő stb. belépője. A vendéglátás 
alszámla a hétköznapokban is használható, hiszen akár 
gyorséttermekben vagy internetes ételrendelésnél is felhasználhatjuk a 
rajta lévő összeget. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása értelmében, 
az Idegenforgalmi Adó (IFA) nem fizethető SZÉP kártyával, azt a 
magánszemélynek külön kell rendeznie. 

Ki költhet? 
A SZÉP Kártya (Széchenyi Pihenő Kártya) névreszóló, így szabály 
szerint csak az fizetheti vele a számlát, akinek a nevére kiállították. Az 
elfogadóhely ellenőrizheti is a személyazonosságot, igaz, a tapasztalat 
azt mutatja, hogy főleg kisebb összegeknél erre nem mindig kerül sor. A 
fizetéskor két bizonylat készül: az egyiket az elfogadóhely tartja meg, ezt 

http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/szolgaltatas/egeszsegugyi-szolgaltatas/masszazs/
http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/szolgaltatas/egeszsegugyi-szolgaltatas/szolarium/
http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/szolgaltatas/egeszsegugyi-szolgaltatas/szauna/
http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/szallas/
http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/vendeglatas/
http://www.szepkartyat.hu/elfogadohelyek/szabadido/
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alá kell írni (a kártya hátulján található aláírásmintához hasonló módon), 
a másikat pedig el kell tenni. A bizonylatot soha sem szabad a 
helyszínen hagyni vagy kidobni, mivel azon minden olyan adat 
megtalálható, amely a kártya sikeres online használatához 
szükséges. 

 A fizetésre leggyakrabban a bankkártyák esetében már jól ismert 
úgynevezett POS terminálok szolgálnak, illetve lehetőség van internetes 
vagy telefonos költségrendezésre is. 
A SZÉP Kártya kibocsátók (OTP, MKB, K&H) közötti 
keresztelfogadásnak köszönhetően, már átjárhatók a Széchenyi Pihenő 
Kártya elfogadóhelyei, azaz minden kibocsátó plasztikjával lehet minden 
elfogadóhelyen és POS terminálon fizetni. 

Ki igényelheti? 

A SZÉP Kártyát csak a munkáltató igényelheti, azoknál a 
pénztárszolgáltatóknál, melyek megfelelnek a kormányrendelet szerint a 
kibocsátás feltételeinek. Jelenleg az OTP Bank, a K&H Bank, és az 
MKB Bank pénztárszolgáltatói bocsátanak ki SZÉP Kártyát. 
A SZÉP Kártya a munkavállalók számára ingyenes, használatáért nem 
kérhetnek sehol felárat! 

Hogyan aktiváljuk a SZÉP Kártyát? 
A SZÉP Kártyát miután birtokba vettük, az első használat előtt aktiválni 
kell, amely a kártyakibocsátóktól függően történhet telefonon, valamint 
internetes felületen keresztül is. 
Az OTP SZÉP Kártyák esetében az aktiválás csak is kizárólag 
telefonon, a SZÉP Vonalon (06-1-3666-222, 3-as menüpont, normál díj) 
keresztül lehetséges. A kártya aktiválásához szükségünk lesz a születési 
dátumra, és a SZÉP Kártya számának utolsó 10 számjegyére, valamint 
a TeleKódra (alapesetben a kártya utolsó 3 számjegye, amit célszerű 
megváltoztatnia az első belépés után a Kártyabirtokosnak). 
Az MKB SZÉP Kártyák esetében az aktiválásra telefonos és internetes 
felület (a munkavállaló személyes oldalán) is a rendelkezésünkre áll. 
Telefonos aktiválás esetén minden nap 8 és 20 óra között, 
a Kártyaközpont alábbi telefonszámai: (06-1) 238-0361, (06-1) 238-0362, 
illetve az alábbi mobilszámok: (06-20) 298-7009, (06-30) 931-9704, (06-
70) 779-7699 hívhatók. 
Az MKB SZÉP Kártya az aktiválást követően egy óra múlva használható. 

A K&H SZÉP Kártya tulajdonosok, csak is kizárólag az erre létrehozott, 
K&H SZÉP kártyarendszer Munkavállalói internetes felületén 
aktiválhatják kártyájukat. A belépéshez a kártyaszámra, és a jelszóra 
(első alkalom során az adószám) lesz szükség. A kezdeti jelszót 
érdemes mindjárt a bejelentkezést követően lecserélni. 
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 Kérdezz-felelek munkavállalók és munkáltatók részére: SZÉP Kártya 
GYIK 
  
SZÉP Kártyát kibocsátó pénzintézetek névsora: 

 OTP Bank (Országos Takarékpénztár) 
 MKB Bank (Magyar Külkereskedelmi Bank) 
 K&H Bank (Kereskedelmi és Hitelbank) 
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