
Az EVDSZ állásfoglalása 
 
 

a kormány magán-nyugdíjpénztárakat érintő intézkedéséről 
 

 
Tiltakozunk a kormányzat azon intézkedése ellen, hogy a magán-
nyugdíjpénztári járulékokat 2011. decemberig az állam nem utalja tovább a 
magán-nyugdíjpénztáraknak, a tagok egyéni számlájára, hanem megtartja és 
felhasználja a költségvetési hiánycél teljesítésére, illetve a jövő évi 
adócsökkentés finanszírozására. 
 
 
Tiltakozunk az ellen, hogy  
 
 

 az intézkedést semmiféle – sem szakmai, sem érdek – egyeztetés nem 
előzte meg, 

 

 az intézkedés nem hagy felkészülési időt a pénztáraknak, bár az 
Alkotmánybíróság határozat szerint ennek biztosítása kötelező, 
 

 az intézkedés a magán-nyugdíjpénztári tagok megtakarítását 
(esetlegesen az örökösök járandóságát) részben vagy teljesen elvonja,  
 

 az intézkedés a magán-nyugdíjpénztári ellátó rendszer 
intézményrendszerét ellehetetleníti, 

 

 az intézkedés révén  az állampolgárok, a munkavállalók, a szakszervezeti 
tagjaink magán-nyugdíjpénztári befizetései és azok hozamai a 
költségvetés feneketlen zsákjába kerüljenek, 
 

 a kormányzati kommunikáció félrevezeti az állampolgárokat, magán-
nyugdíjpénztári tagokat azáltal, hogy a pénztárak költségeiről, 
hozamairól, a TB költségeiről, hozamairól valótlan adatokat, 
féligazságokat közöl! 
 

A kormányzat azt kommunikálja, hogy a TB hozamai jobbak mint a 
magánpénztárak hozamai. Ez nem igaz!  A valóság az, hogy például a VIT 
Nyugdíjpénztár, tíz éves átlaghozamokat tekintve 8,3%-ot ért el, míg a TB 
rendszer kb. 6,5%-ot. Ez a VIT Nyugdíjpénztár tekintetében 2,2%-os 
reálhozamot jelent, míg a TB rendszer esetében kb. 0,4%-ot. 
 
 
 
 
 



A kormányzat azt is kommunikálja, hogy a pénztárak drágán kezelik a 
pénztártagok befektetéseit. Ez nem igaz! A valóság az, hogy 2009-ben a 
TB rendszer díjterhelési mutatója (a működési és a vagyon kezelési 
költség együttes értéke) 1%-nál magasabb volt, ezzel szemben a VIT 
Nyugdíjpénztáré 0,8%. A két számhoz még az is hozzá tartozik, hogy a 
VIT Nyugdíjpénztár díjterhelési mutatójában vagyonkezelési költség is 
szerepel, míg a TB mutatójában nem. 

 
Követeljük, hogy a kormány vonja vissza az intézmény felszámolására tett 
intézkedéseit és a nemzeti együttműködés jegyében kezdjen széleskörű 
társadalmi konzultációt! 
 
Minden jogszerű és demokratikus eszközt fel fogunk használni annak 
érdekében, hogy a magán-nyugdíjpénztárak – mint az öngondoskodás 
intézményei - a jövőben is fennmaradjanak! 
 
 
 
Felhívással élünk minden állampolgár, minden munkavállaló, minden civil 
szervezet, minden szakszervezet irányába: 
 
 
 
 

CSATLAKOZZANAK AZ ÁLLÁSFOGLALÁSUNKHOZ! 
 

 
 
 
Együtt erősebbek vagyunk! 
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