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A 
Liga Önkéntes Kölcsönös Kiegészít ő Önsegélyez ő Pénztár  

bemutatása 
 
 
 

Pénztárunk a Villamos-, Bányaipari és Közüzemi Dolg ozók Önsegélyez ő Pénztár és a 
Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészít ő Önsegélyez ő Pénztár összeolvadásával jött 
létre  a 2010. évben. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az EN-IV-32/2010. számú 
határozatával, a Fővárosi Bíróság pedig a 11. Pk.60.061/2011/1. számú nyilvántartásba 
vételi végzéssel engedélyezte, hogy a Pénztár önsegélyező pénztári tevékenységet 
folytasson. Pénztárunk nyílt pénztár elvén m űködik. 
 
Pénztárunk jelenleg Magyarország legnagyobb vagyonn al rendelkez ő önsegélyez ő 
pénztára, mely a törvény által engedélyezett valame nnyi szolgáltatást biztosítja. 
Tagjaink létszáma közel 11.000 f ő. 
 
Ma Magyarországon a szociális biztonság növelésében az öngondoskodásnak és 
intézményeinek egyre nagyobb szerep kell, hogy jusson. Az öngondoskodás 
megvalósítására optimális megoldást kínálnak az olyan non-profit elven működő önkéntes 
önsegélyező pénztárak, mint a mienk.   
 
Célunk a törvényekben biztosított lehet őségek figyelembevételével a munkáltatók és a 
pénztártagok magas szint ű szolgáltatással való ellátása. 
 
Pénztárunk által nyújtott szolgáltatások között az alábbiak találhatók meg: 

- előtakarékosság a születést követő időszakra (születés költségei, szülés utáni 
lecsökkenő jövedelem kiegészítése, GYES, GYED, stb) 

- babaápolás (csecsemő és babaápolási termékek, tápszerek, pelenkák, stb) 
- rendszeresen használt egészségmegőrző fogyasztási cikkek árának visszaigénylése 

(gyógyszerek, kontaktlencse, szemüveg, gyógyászati segédeszközök, tesztcsík 
vércukorszint mérőhöz, gyógycipők, stb) 

- váratlan helyzetek költségei (betegség, temetés, stb) 
- általános jövedelemvédelem a család anyagi egyensúlyának megtartása érdekében 

(munkanélküliség, táppénz, rokkantság) 
- nyugdíjcélú megtakarítás 
- speciális célok (csökkentlátók, látáskárosultak, mozgáskorlátozottak támogatása) 
- stb. 

 
Az Igazgatótanács az idei év második felében egy fővel csökkentette az alkalmazotti 
létszámot (az ügyvezető nyugdíjazásra került), így Pénztárunk majdhogynem év eleje óta 
ügyvezető nélkül működik. Az ügyvezetői feladatok ellátásával az Igazgatótanács a Pénztár 
egyik régi alkalmazottját bízta meg, aki azóta is ellátja a rá bízott feladatokat. 
 
A Pénztár vezetésének határozott szándéka, hogy a Pénztárat egy stabil gazdálkodásra 
alkalmas pénztárrá fejlessze. A 2011-es év első negyedévében ugyan közel 1700 –
hosszabb ideje nem fizető – pénztártag tagsági viszonyának megszüntetésére került sor, de 
ezt csak a gazdálkodás racionális szervezése indokolta. 
 
A 2011-es év legfontosabb célja a taglétszám  növelése volt,  hogy ezáltal a bevétel - költség 
arány kedvezőbbé váljon.  Sajnálatos módon a törvényi feltételek nem tették túl kedvező 
választássá az önsegélyező pénztárakat.  
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Az elmúlt hónapokban a Pénztár vezetése megvizsgálta a kártyarendszer bevezetésének 
lehetőségét, de a jelenlegi törvényi változások bizonytalansága és a rendszer magas 
üzemeltetési költségei miatt egyelőre elnapolta az ügyet.  
 
A 2012. évi céljaink közé tartozik, hogy felvegyük az iparágon belül és kívül is új 
munkáltatokkal a kapcsolatot, lehetővé téve, hogy megismerjék Pénztárunkat és 
csatlakozzanak tagjaink közé. 
 
Az idei évben is történtek szerződéskötések az újonnan csatlakozott munkáltatókkal, növelve 
ezzel azon területet, ahol Pénztárunk tevékenykedik. 
 
A mai napig több munkáltató emelte meg a munkavállalók részére fizetett tagdíjat, ezért a 
Küldöttközgyűlés elé terjesszük a közeljövőben elfogadásra, a Pénztár havi alaptagdíjának  
2.500 Ft/hó-ra emelését. 
 
A folyamatos tárgyalások várhatóan eredményesek lesznek, és újabb munkáltatói és 
természetes tagok igényeinek tud megfelelni a Pénztár. 
 
 
 

 
Gelencsér László 

a Liga Önsegélyező Pénztár 
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