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HÚSZ ÉVES A 

HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 

1994 - 2014 
 

 

 
A szervezet 1994. október 24-én ”HONVÉD” Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január 1-től 2013. januárjáig 

”HONVÉD” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárként tevékenykedett, majd a 

magán ágazat jogerős megszűnését követően 2013. december 01-jétől Honvéd 

Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár néven működik tovább. 

 

 

 
 

 

Az épület, amely otthont ad a Honvéd Nyugdíjpénztárnak.  

(Budapest XIII. ker. Aba u. 4) 
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ELŐSZÓ 

 

 

A "HONVÉD" Nyugdíjpénztár 1994. október 24-én alakult harmincnyolc 

hivatásos katona és honvédségi dolgozó lelkes, kezdeményező munkája 

eredményeként.  A "HONVÉD" Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár a 

kezdeti időszakban csak önkéntes nyugdíjbiztosítással foglalkozott. A Pénztár 

erősödése, létszámának dinamikus növekedése, vagyonának gyarapodása, és nem 

utolsósorban a jogszabályi környezet kedvező változása nyomán lehetővé vált, 

hogy a pénztár profilja, üzleti tevékenysége bővüljön. A gondos előkészítő 

munkának köszönhetően a magánpénztári ágazat a jogszabályi lehetőség 

megnyíltával egyidejűleg 1998. január 01-jétől megkezdte tevékenységét. 

 

Az elkövetkező tizenöt esztendőben (1998-2012) a Pénztár vegyes pénztárként 

üzemelt, azaz egymással párhuzamosan önkéntes- és magán ágazatot is 

működtetett. Ezt az időszakot hihetetlenül innovatív fejlődés és töretlen 

növekedési pálya jellemezte, melyben az első törés a 2008. évi pénzügyi válsággal 

következett be, majd a 2010. őszi kormányzati intézkedések alapján - a 

magánnyugdíjpénztári tevékenység ellehetetlenülése folytán - a Pénztár a magán 

ágazat végelszámolással való megszüntetéséről kényszerült dönteni. A 

végelszámolás folyamata kereken egy esztendőt (2011. szeptember 30. – 2012. 

szeptember 30.) vett igénybe, majd a hivatali eljárások lezárultával a 

magánpénztári ágazat 2013. januárjában jogerősen is megszűnt.   

 

A Pénztár tehát a szervezeti formát tekintve visszatért a kezdetekhez, s ismét 

önálló önkéntes pénztárként működik tovább. A stratégai elkötelezettség azonban 

nem változott, a fő törekvés továbbra is az, hogy kizárólag önkéntes pénztári 

tevékenység folytatása mellett is hosszú távon stabil, fenntartható működés 

valósuljon meg. Ennek jegyében született döntés 2013. őszén a közszolgálat felé 

történő nyitásról, mellyel a jövőbeni növekedési potenciál forrásának 

megteremtése a cél. A Pénztár úgy döntött, hogy ezt az újszerű törekvést a 

nevében is meg kívánja jeleníteni, így 2013. őszétől új néven, Honvéd 

Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárként, ennek szellemiségében végzi 

tevékenységét.  
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A kezdeti elképzelések szerint a tagság a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar 

Honvédség, az érdekvédelmi szervezetek és a HM érdekeltségű 

részvénytársaságok dolgozóiból, valamint családtagjaikból tevődött volna ki. A 

Pénztár vezetése kiváló kapcsolatokat épített ki a munkáltatókkal, és a 

tagszervezés megindult más fegyveres szervek és testületek irányába is. Új céllá 

vált, hogy a "HONVÉD" Nyugdíjpénztár "egyenruhás gyűjtőpénztár" legyen, és a 

fegyveres erők, testületek mellett a rendvédelmi szervezetek is munkáltatói tagjai 

legyenek. 1996-ban a BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az IM Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága és a Nemzetbiztonsági Szolgálatok kötöttek munkáltatói 

szerződést a Honvéddal. Az évek során egyre több állami hivatal, önkormányzat 

és rendvédelmi szervezet csatlakozott a Honvédhoz. 2004-ben, a Vám- és 

Pénzügyőrséggel aláírt együttműködési megállapodás hatására a Pénztár speciális, 

ágazati jellege még tovább erősödött. A Határőrség 2007. december 31-i 

megszűnésével, illetve a Rendőrségbe történő integrációjával a Pénztár közel 

nyolcezer tagja került az ORFK szervezetébe. A rendőrség, mint munkáltató 2008 

áprilisában csatlakozott a Pénztárhoz, mellyel teljessé vált a védelmi-biztonsági 

jelleg.  

 

A két évtizedes elkötelezett munka eredményeként elmondhatjuk, hogy a Pénztár 

a nyugdíjpénztári szektor legjobb kasszái közé tartozik. Szakmai sikerei, 

innovációs készsége, ügynöki tevékenységet nélkülöző tagszervezése, kollegiális 

ügyintézése, bővülő szolgáltatásai egyre inkább népszerűvé tették az 

egyenruhások és családtagjaik körében. Figyelemre méltó eredményei a 

küldöttközgyűlés, az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, a Pénztári Központ 

dolgozói, a munkáltatók és a tagság összehangolt munkája nélkül nem jöhettek 

volna létre.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 2014. október 24-én ünnepelte megalakulásának 

huszadik évfordulóját.  Fogadják sok szeretettel ebből az alkalomból a pénztár 

ünnepi történeti kiadványát. 
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I. TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I.  1. A NYUGDÍJPÉNZTÁR MEGALAKULÁSÁNAK TÖRVÉNYI 

ELŐZMÉNYEI 

 

Az 1990-es években a szociális és az egzisztenciális bizonytalanság, a nagyfokú 

infláció, továbbá a nyugdíjak és a fizetések vásárlóértékének csökkenése arra 

ösztönözte a pénzügyi kormányzatot, hogy e negatív tendenciák ellensúlyozására 

intézkedéseket dolgozzon ki. Így fordult a figyelem – többek között – a még 

aktív munkaviszonyban állókra, akiknek nyugállományba vonulásuk utáni 

anyagi helyzete nagymértékű támogatást igényel. A megoldást a 

nyugdíjpénztárak jelentették, melyek megalakítására az Önkéntes Kölcsönös 

Biztosítási Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény nyújtott lehetőséget.  

  

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár az önkéntesség elvén alapszik. A tagok szociális 

biztonságának növelését, a társadalombiztosítás nyugdíj-szolgáltatásának 

kiegészítését és nyugállományba vonulás utáni jövedelemnövekedést kívánja 

szolgálni. Ugyanis olyan nyugdíj kiegészítéssel rendelkezhet a befizető, hogy 

ezzel az összeggel megfelelő módon támogathatja meg a nyugdíját, és ezáltal 

fedezetet képezhet nyugdíjas éveinek megfelelő színvonalú biztosítására.  

 

I. 2. A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR AZ ELŐDSZERVEZETEK 

ÉS A HAGYOMÁNYOK ÚTJÁN 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár alapítói tisztelettel adóznak a Magyar Királyi 

Honvédség Nyugdíjpénztárának emléke előtt, amelynek hagyományát kívánják 

követni. A jelenlegi ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár szellemi elődszervezeteit a 

nyugállományú katona tagjairól való gondoskodás terén három korabeli 

intézményben lelhetjük meg. Ezek voltak: a Honvéd „Nyugdíjjárulékalap” 

(NYJA), a Nyugállományú Katonatisztek és Katonai tisztviselők, Katonatiszti és 

Katonatisztviselői Özvegyek és Árvák Országos Szövetsége (NYUKOSZ), 

valamint a Katonai Ellátásban Részesülők (nyugállományúak) Ellátási Alapja 

(KERBA). Mindhárom szervezet a nyugállományú katonák és családtagjainak 

szociális helyzetének javításán munkálkodott.  
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A legjelentősebb szervezetnek a Honvéd „Nyugdíjjárulékalapot” lehet tekinteni, 

amely az 1921. évi XXXII. törvénycikk 72. paragrafusa alapján jött létre. A 

jelenlegi ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárra ez az „egylet” hasonlít a legjobban.  

 

 

 

 

A „ Nyugdíjjárulékalap” alapszabályzata 1924. november 28. 

  

A „Nyugdíjjárulékalap” az alapszabályzat, a szervezeti-, a személyi- és a tárgyi 

feltételek megteremtésével 1924. novemberétől teljesítette a működőképesség 

követelményeit. Az alap fő célja az volt, hogy a tényleges és a nyugállományú 

katonákat, továbbá családtagjainak jólétét segítse, támogassa.  

 

A szervezet vagyonát a befizetett járulékok, beutalt más pénzösszegek, 

adományok és egyéb támogatások tették ki. A szervezet ügyeit az 

„Igazgatótanács” végezte, amelynek 10 rendes és 5 póttagja volt. Negyedévente 

tartottak ülést, amelyről jegyzőkönyvet készítettek. Az ülésekre póttagokat akkor 

hívtak, ha a rendes tagok megjelenni nem tudtak. A „Nyugdíjjárulékalap” minden 

év februárjában működési és gazdálkodási jelentést készített, amelyet a 

Honvédségi Közlönyben (HK) tettek közzé. A Honvédelmi Minisztérium 

számvevősége évente rendszeresen ellenőrizte a szervezetet, amelynek 

eredményéről a honvédelmi minisztert tájékoztatták. Az „Igazgatótanács” köteles 

volt az alap vagyonát és jövedelmét „gyümölcsöztetni” és gyarapítani.  
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A Honvéd „Nyugdíjjárulékalap” Igazgatótanácsa évről-évre rendszeresen 

tájékoztatta a Honvédségi Közlönyben az érdeklődőket az eredményről. A HK 

arról adott számot 1927-ben, hogy tagjait kedvezményes gyógyfürdőzésben és 

üdülésben részesítette. Az „alap” tulajdonát képezte a balatonfüredi és a 

balatonföldvári gyógyház. Voltak olyan igényjogosultak, akiknek más üdülőben 

béreltek szállást teljes ellátással. Gyógyfürdő kedvezményben részesítettek 

belföldön (Balatonfüreden, Parádfürdőn és Hévízfürdőn) 355 személyt, külföldön 

pedig (a Bécsi Fehér Kereszt Egylet gyógyházaiban; Breitenstein am 

Semmeringen, Baden bei Wienben és Bad Hall-ban) 29 személyt – összesen, 384 

személyt. Üdültetési kedvezményben Balatonföldváron és Tihanyban összesen 

190 személyt részesítettek. A tagok 4-13 éves gyermekei részére orvosi javaslat 

alapján díjmentesen biztosítottak üdülést a Zsófia Országos Gyermekszanatórium 

balatonszabadi telepén. 1927-ben például 130-an részesültek ilyen 

kedvezményben. Arra is volt lehetőség, hogy az igényjogosultak a kijelölt 

boltokban ruházati és egyéb cikkeket vásárolhattak kedvezményes 

részletfizetéssel. Rendkívüli helyzetek előfordulásakor 474 személy kapott 

különböző mértékű segélyeket 1927 évben.  

 

Az 1928-as Honvédségi Közlöny 13. száma arról tudósított, hogy az alap 

tavasszal befejezte Balatonfüreden egy kétemeletes 18 szobából álló szárny 

építését. A tervekben szerepelt egy gyógyház megépítése Parádfürdőn, továbbá 

bérházak építése is foglalkoztatta az „Igazgatótanács” vezetését.  

 

A „Nyugdíjjárulékalap” a Honvédelem c. katonai lapot is rendszeres 

támogatásban részesítette.  

   

Szólnunk kell az 1928-ban megalakított Nyugállományú Katonatisztek és Katonai 

tisztviselők Katonatiszti és Katonatisztviselői Özvegyek és Árvák Országos 

Szövetségéről (NYUKOSZ).  
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A Nyugállományú Katonatisztek és Katonai tisztviselők, Katonatiszti és 

Katonatisztviselői Özvegyek és Árvák Országos Szövetségének 

ALAPSZABÁLYAI (1928). 

 

Legfőbb célja az igényjogosultak megélhetésének könnyítése, támogatása és 

érdekeinek védelme, továbbá a Nyugdíjas otthonok létesítése, és a Hadirokkantak 

Nemzeti Szövetségének segítése volt. A NYUKOSZ legfőbb szervei közé 

tartozott: az Országos Elnökség, az Országos Elnöki Választmány, az Országos 

Felügyelő Bizottság és az Országos Nagy Választmány.  

 

A szövetség pénzügyi alapját az alapító, a pártoló, a tiszteletbeli tagok, valamint a 

pártfogók befizetései és adományai adják. Azok a pártfogók, akik a szövetség 

céljait elfogadták és azt anyagilag is támogatták, arra érdemesültek, hogy az 

egyesület évkönyvébe felvételt nyertek. A harmadik, jóléti intézménynek is 

betudható szervezet a Katonai Ellátásban Részesülők (nyugállományúak) 

Betegellátási Alapja (KERBA). 

 

 

 

 

 



 9 

 

          

 

Katonai Ellátásban Részesülők Betegellátási Alapja (KERBA) 

1940.  

 

A KERBA vagyonát az állami költségvetésből és a M. Kir. Honvédség jóléti 

alapból különítették el. Az igényjogosultság kiterjedt az aktív és nyugállományú 

katonákra, határőrökre, valamint hozzátartozóikra.  

   

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Magyar Királyi Honvédség nagy 

figyelmet fordított, és sokoldalúan gondoskodott az aktív- és nyugállományú 

katonái, valamint családtagjai anyagi és szociális helyzetének javítására. A 

pénzjellegű támogatások, az üdülés és gyógyüdülés, a szakorvosi és szanatóriumi 

ellátás és kezelés, továbbá más jellegű juttatások méltán fejezték ki a társadalom e 

tagjainak megbecsülését, és a róluk való gondoskodást.  

 

A KERBA az egészségügyi ellátás és kezelés, a NYUKOSZ pedig a szociális 

támogatások terén nyújtott segítséget a rászorulóknak. A HONVÉD 

„Nyugdíjjárulékalap” pedig rendeltetése, vagyona, szervezeti felépítése és 

szolgáltatásai alapján leginkább azokat a célkitűzéseket valósította meg, amit 

napjainkban a ”Honvéd” Nyugdíjpénztár követ.  
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II. 

A ”HONVÉD” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ  

NYUGDÍJPÉNZTÁR MEGALAKULÁSA 

(1994. október 24.) 

 

II. 1. A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR MEGALAKULÁSÁNAK 

KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI 

 

Miután az 1993. évi XCVI törvény lehetőséget teremtett Önkéntes Kölcsönös 

Biztosító Pénztár alapítására, a Magyar Honvédségben egyre többen foglalkoztak 

a honvédségi nyugdíjpénztár megalakításának gondolatával. A hadseregben 

dolgozó tiszti, tiszthelyettesi és polgári dolgozók nagyobb szociális biztonságra 

vágytak, ugyanis tisztában voltak a fogyasztói árak és az infláció alakulásával, 

továbbá a nyugellátás alacsony szintjével.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár alapításával kapcsolatos egyeztetésekre és a 

szükséges feladatok végzésére 1994. áprilisától Szervező Bizottság (SZB) kezdte 

meg működését. A mintegy 20 főből álló csoportosulás Pusztai Lajos ezredest 

bízta meg a szükséges feladatok irányításával.  

   

Az Első Honvédségi Önkéntes Nyugdíjpénztár szervezése során a MH 

Szociálpolitikai Alapítvány, a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ) és a 

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) támogatta a Szervező 

Bizottság céljait. A szervezés során az aktivisták más szervezetek 

nyugdíjpénztárai tapasztalatairól is tájékozódtak (vasutasok, közlekedési 

dolgozók, biztosító egyesületek, Magyar Iparszövetség stb.) 

   

Pusztai Lajos 1994. július 12-én részt vett a Pénzügyminisztérium által szervezett 

nemzetközi konferencián, ahol hasznos ismeretekre tett szert. Ezt követően került 

a bizottság kapcsolatba a CREDITUM Rt-vel, amelynek munkatársaival több 

dokumentum kidolgozásában vettek részt.  
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1994. július 21-én a Szervező Bizottság megbízásából Pusztai Lajos levelet írt 

Keleti György honvédelmi miniszternek (1. sz. melléklet). A levélben a minisztert 

tájékoztatta a nyugdíjpénztár megalakítására irányuló szervező munkáról, 

támogatást kért a hadseregben történő megszervezéshez. Az írás szólt a 

munkáltatói részvétel lehetőségéről és a pénztár induló vagyona biztosításáról is. 

A levélhez kapcsolódott egy általános ismertető a nyugdíjpénztárról és egy 

Alapszabály tervezet is. A miniszter válaszlevelében támogatta a Szervező 

Bizottságot törekvéseiben. Még augusztus hónapba a HM Védelemgazdálkodási 

Főosztály képviseletében dr. Pásztó György ezredessel tárgyalt Pusztai Lajos 

ezredes, a munkáltató részvétel feltételeiről – kedvező eredménnyel.  

   

Jelentős fordulatként könyvelhető el a szerveződő nyugdíjpénztár működéséhez 

szükséges induló tőke biztosítása. A HM Szociálpolitikai Alapítványa 1 millió Ft-

tal (1994. szeptember 28.), a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete szintén 1 

millió Ft-tal (1994. október 11.), a Katonák Érdekvédelmi Szervezete pedig 

20.000 Ft-tal járult hozzá a Pénztár megalakításához.  

 

1994. szeptember 30-án dr. Kárász János ezredes a MH Parancsnoksága MH 

Közgazdasági és Pénzügyi Főnöke tájékoztatta Keleti György honvédelmi 

minisztert (Deák János vezérezredes, a HM parancsnoka, vezérkari főnök útján) a 

Nyugdíjpénztárról. Legfontosabb feladatként jelölte meg a Pénztár 20 millió Ft-os 

támogatását, a pénzügyi szolgálattól 6-8 fő munkájának engedélyezését, irodai 

elhelyezésüket, távbeszélő vonalak és egy személygépkocsi biztosítását. A 

tervezet szerint a tagdíjakat az MH Pénzügyi-, Számító és Nyugdíjmegállapító 

Központja vonná le és utalná át a Pénztár részére. A felvetéseket Keleti György 

érdemben is támogatta. Dr. Kárász János ezredes megerősítette, hogy a 

honvédelmi miniszter elvi hozzájárulása alapján a Magyar Honvédség pénzügyi 

szolgálata térítés nélkül segíti a feladatokat, átmenetileg irodákat és 

szakembereket biztosít a Nyugdíjpénztár megindulásához. A ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár megszervezése és megalakítása köszönhető az alapítók odaadó és 

elhivatott munkájának, amelyből kitűnt Pusztai Lajos, dr. Bodor György, Breuer 

László, dr. Gruber Nándor, Gyuris Mihály, dr. Halasi Zoltán, Mihály Dezső, 

Sárosi Gyula, és Sörös István időt és fáradságot nem kímélő szorgoskodása.  
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A pénzügyi szervezet dolgozóinak igénybevétele és az irodák biztosítása nagyban 

hozzájárult a kedvező startoláshoz. A tanácsadó és a konzultációt biztosító cégek 

együttműködése is példásnak mondható. Elismerés illeti a Bolyai János Katonai 

Műszaki Főiskolát, amely bázist adott a szervező munkához.  

 

II. 2. AZ ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS 

 

A ”HONVÉD” Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár 1994. október 17-

én 14.00 órától tartotta alakuló közgyűlését a Bolyai János Katonai Műszaki 

Főiskolán. Az alapító tagokon kívül a Pénztárfelügyeletet dr. Orbók Loránd 

képviselte, Veress Sándor és dr. Hajdú István ügyvéd pedig szakértőként vett részt 

a rendezvényen.  

 

Az ügyrendi kérdések megtárgyalása után a közgyűlést Pusztai Lajos tájékoztatta 

az Előkészítő Bizottság által végzett feladatokról. Az Alapszabályt fejezetenként 

tekintették át. Rögzítették a Pénztár pontos megnevezését és címét, a leendő 

tagság körét, megtárgyalták a tagdíj fizetésével kapcsolatban felvetődött 

észrevételeket és más kérdéseket. Mivel a Pénztár megalakításával járó 

tárgyalások jelentős időt vettek igénybe, továbbá a közgyűlés nem rendelkezett 

megfelelő tapasztalatokkal, ezért az a munkáját aznap nem tudta befejezni. Breuer 

László, a levezető elnök szünetet rendelt el és a következő ülés időpontját 1994. 

október 24-én reggel 9 órára határozta meg változatlan helyszínnel.  

 

A második napi közgyűlésen az alapító tagokon kívül a Pénztárfelügyelettől: 

Párniczki Tibor és Deutsch Antal vett részt. Veress Sándor és dr. Hajdú István 

szakértőként, dr. Valentinyi Andrea pedig ügyvédként volt jelen. A munka a 

Pénztár irányító szervezeteinek megtárgyalásával folytatódott. Megegyezésre 

jutottak abban, hogy az Igazgatótanács (IT) és az Ellenőrző Bizottság (EB) 

létszáma 5-5 fős legyen. Ezt követően a közgyűlés az Alapszabályt 

módosításokkal együtt elfogadta. Megszavazták, hogy az Igazgatótanácsba 

Pusztai Lajos, dr. Gruber Nándor, Sárosi Gyula, Mihály Dezső és Kókai István; az 

Ellenőrző Bizottságba pedig dr. Kárász János, Gyuris Mihály, dr. Zsiga Imre, 

Varsics István és Takács Ferenc kerüljön be.   
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Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása után az 

elnökök személyéről kellett dönteni.  A közgyűlés az IT elnökének Pusztai Lajost, 

az EB elnökének pedig dr. Kárász Jánost választotta meg.  

   

Veress Sándor szakértő megtárgyalásra előterjesztette a pénzügyi tervet. 

Egyetértésre jutottak abban, hogy a Pénztárba belépők egyszeri 500 Ft 

regisztrációs díjat fizessenek, a tagdíj mértéke pedig az alapilletmény 4 %-a 

legyen.   Abban is megegyezésre jutottak, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző 

Bizottság tagjai 1995. december 31-ig ne részesüljenek díjazásban. Megszavazták, 

hogy az Igazgatótanács csak a működési alap mértékének terhére vállalhat 

kötelezettséget, és 100.000 forinton feletti kötelezettségvállalás esetén az 

Ellenőrző Bizottság ellenjegyzése szükséges.  

 

A közgyűlés úgy számolt, hogy az induló költségek 2 millió forintot tesznek ki, 

amelyet a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványa és a Honvédségi 

Dolgozók Szakszervezete biztosított 1-1 millió forint összegben. Pusztai Lajos 

arról is beszámolt, hogy a pénztárfelügyeleti engedély megadásáig a 

pénztárszervező cég általános jogi, pénzügyi számadást végez, és elkészíti a 

különböző hatóságokhoz benyújtandó dokumentumokat. A közgyűlés annak 

tudatában, hogy 1994-ben nem számolhatnak munkáltatói támogatással, 

elfogadták az induló gazdálkodási és pénzügyi tervet. Az 1995-ös pénzügyi terv a 

közgyűlés elé terjesztését az Igazgatótanács a későbbiekben tette meg.  

 

1994. október 24-e lett tehát a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár megalapításának 

dátuma. A Pénztár rendelkezett a meginduláshoz szükséges személyi- és tárgyi 

feltételekkel. A közgyűlés megszavazta az Alapszabályt, az 1994. év pénzügyi 

tervét, megválasztotta az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait, 

valamint elnökeit.  

 

A Nyugdíjpénztár operatív feladatainak segítését az MH Közgazdasági és 

Pénzügyi Főnökségtől 3 fővel, az MH Pénzügyi-, Számító és Nyugdíjmegállapító 

Központtól pedig 2 fővel (dr. Bodor György, Ballainé Krikker Zsuzsanna, Búrné 

Szentes Csilla, Dobrovotzkiné Márta Erika és Majoros Gáborné) kezdte meg. A 

kezdeti költségekre a meglévő 2 millió forint nyújtott fedezetet.  
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A Pénztár induló feladatához a Pénzügyi-, Számító és Nyugdíjmegállapító 

Központjának épületében 4 munkahelyiséget kapott. (Bp. XIII. ker. Aba u. 4.) 

   

Az alapító 38 tag 1994-ben nem is sejthette, hogy öt év elteltével, több mint 30 

ezres létszámával és kiegyensúlyozott gazdálkodásával, az ország egyik 

legeredményesebb zárt nyugdíjpénztárává fog fejlődni. Addig még azonban sok 

tapasztalatra, kitartó és szorgalmas munkára, szakszerű gazdálkodásra, a Pénztár 

vezető szervei és a tagság összefogására, valamint a munkáltatók és a pénzügyi 

szervezetek hathatós támogatására és együttműködésére volt szükség.  

 

 

II. 3. A PÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉNEK KEZDETE. 

A MEGALAKULÁS UTÁNI LEGFŐBB FELADATOK. 

 

A Nyugdíjpénztár a megalakulásától rendelkezett a legfontosabb vezető 

szerveivel, miután az Igazgatótanácsot és az Ellenőrző Bizottságot 

megválasztotta. Az Alapszabály és a pénzügyi terv elfogadásával pedig 

megkezdhette a működéshez szükséges további okmányok és engedélyek 

előkészítését, illetőleg beszerzését.  

 

A Pénztár legfőbb szerve a tagok által választott Küldöttközgyűlés. A küldöttek 

száma: 80-150 fő. A közgyűlést általában évente legalább egyszer került 

összehívásra. A közgyűlés a megalakulása után 1997-ig évente egyszer ülésezett. 

1997-től évente kétszer, azonban az is előfordult, hogy négyszer kerültek a 

küldöttek összehívásra. (2002. év) A közgyűlés az a szerv, mely a Pénztárt érintő 

legfontosabb stratégiai döntéseket hozza. Kizárólagos hatáskörébe tartozik többek 

között az Alapszabály kialakítása és módosítása, az Igazgatótanács és az 

Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása, a Pénztár éves és 

hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása. A Küldöttgyűlés határozatai az 

Igazgatótanácsra, az Ellenőrző Bizottságra és a tagokra nézve egyaránt kötelező 

érvényűek.  
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Az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezető szerve, amely irányítói, ellenőrzési és 

képviseleti feladatokat is ellát. Az 5 fővel rendelkező IT a megalakuláskor Pusztai 

Lajos elnökletével kezdte meg feladatainak ellátását. A tagsági létszám 

növekedésével az IT létszámát is bővíteni kellett. 1996 márciusától 7 fő, 1997 

decemberétől pedig 9 fő volt a szervezet létszáma. 1998 novemberétől az 

Igazgatótanács már 11 munkatárssal végezte feladatait. Az IT általában havonta 

egyszer (a nyári hónapok kivételével) tartja meg üléseit, tagjait 5 évre választják 

meg. Az Igazgatótanács legfőbb feladata: a Pénztár üzletpolitikájának 

meghatározása, munkaszervezetének kialakítása és irányítása, a letét és 

vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdések, a különböző szabályzatok jóváhagyása, a 

Pénztár képviselete stb.  

 

Az Ellenőrző Bizottság a Pénztár általános ellenőrző szerve. Rendszeresen 

vizsgálja és ellenőrzi a Pénztár gazdálkodását, ügyvitelét és számvitelét, 

figyelemmel kíséri annak fizetőképességét. Tagjait 5 évre választják meg, 

munkarendjüket maguk alakítják ki, üléseiket általában negyedévente tartják, 

gyakran az Igazgatótanáccsal közösen. Megállapításairól rendszeresen 

tájékoztatják a közgyűlést. Az 5 fős Ellenőrző Bizottság 1994. októberétől dr. 

Kárász János elnökletével kezdte meg feladatai végzését, 1996. márciusától a 

bizottság 7 fővel intézi teendőit.  

 

1995. január 2-től dr. Bodor György vezetésével Koordinációs Iroda kezdte meg 

működését. Az irodavezetőn kívül a szervezet tagja volt: Ballainé Krikker 

Zsuzsanna, Búrné Szentes Csilla, Dobrovotckiné Márta Erika és Majoros 

Gáborné. Az iroda az Igazgatótanács irányítása mellett végezte feladatait, amelyek 

közül a legfontosabb volt a Pénztár operatív ügyeinek intézése. A későbbiekben a 

taglétszám növekedése szükségessé tette az ügyfélszolgálati rendszer 

működtetését is.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár a megalakulástól az első küldöttgyűlésig (1995. 

május 27.) rendelkezett a működéshez szükséges legfontosabb feltételekkel. A 

Pénztárt a Fővárosi Bíróság bejegyezte, a Pénztárak Felügyelete pedig 

engedélyezte a működését.  
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Megszületett az együttműködési megállapodás (20 millió forintos támogatással) 

Keleti György honvédelmi miniszterrel és Deák János vezérezredessel, a Magyar 

Honvédség parancsnokával. A Kereskedelmi Bank Rt. és az IBUSZ Bank Rt. 

bankcsoporttal együttműködési szerződést kötöttek komplex banki 

szolgáltatásokra.  

   

Megkezdődhetett tehát a tagság toborzása. A „Magyar Honvéd” és a „Bajtárs” c. 

folyóiratok rövid tájékoztatást adtak a Nyugdíjpénztárról. A Pénztár vezetése 

1995 januárjától számolt a taglétszám jelentős emelkedésével. A kezdeti 

elképzelések szerint a tagság a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Magyar 

Honvédség (MH), a HM által alapított részvénytársaságok, a HM és az MH 

érdekvédelmi szervezetei, valamint a Katonai Főügyészség állományából kerül ki. 

A későbbiekben a megjelölt szervezetek kiegészültek a rendvédelmi testületek 

dolgozóira és családtagjaira is.  

   

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár taglétszáma 1995-től kezdve intenzív emelkedést 

mutatott, a gazdálkodása pedig reményt keltően kezdett alakulni.  

 

III. 

A”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR ELSŐ NÉGY ÉVÉNEK 

ÁTTEKINTÉSE 

/1994 – 1998/ 

 

III. 1. FELADATOK ÉS EREDMÉNYEK 

/1994 – 1996 KÖZÖTT/ 

 

A közgyűlések közötti időben a teendők jelentős része a Pusztai Lajos vezette 

Igazgatótanácsra, a dr. Kárász János vezette Ellenőrző Bizottságra és a Pénztárhoz 

irányított dolgozókra hárult.  

 

A Pénztár és a munkáltatók minden évben megállapodást kötöttek, amelyek során 

a munkáltatók megerősítették a nyugdíjpénztár Alapszabályzatának elismerését és 

hitet tettek a Pénztár rendszeres támogatásáról. Mivel a Pénztár 1994. végén jött 

létre, így az elvégzendő feladatok élén állt a Pénztár beindítása.  
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A Pénztár üzleti és vállalkozási tevékenységet 1994-ben nem folytatott. Abban az 

évben a szervezet 1.234.524 forinttal rendelkezett. A Pénztárnak 1994-ben 

alkalmazottja még nem volt.  

 

1995-ben a Pénztár munkáltató tagjai voltak: Honvédelmi Minisztérium, Magyar 

Honvédség Parancsnoksága, HODOSZ és a többségi tulajdonú 

részvénytársaságok közül a Budapesti és a Veszprémi Erdőgazdaság Rt. 

   

Az Igazgatótanács elnöke és a választott testület rendszeresen beszámoltatta a 

Koordinációs Iroda vezetőjét (Dr. Bodor György ügyvezető igazgatót), 

meghatározta az Iroda tevékenységének főbb irányait, véleményezte a Pénztár 

működését meghatározó szabályzatokat; így a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot, a Gazdálkodási-, a Befektetési-, Hozam Elszámolási-, Leltározási- 

és a Pénzkezelési Szabályzatokat. Meghatározta a megállapodások és a 

szerződések főbb elveit. A Pénztár működési szabályzatai az Igazgatótanács, az 

Ellenőrző Bizottság és a Bankárképző Rt. együttes munkája alapján készültek el 

és kerültek elfogadásra.  

 

A Nyugdíjpénztár tagságának nyilvántartása számítógépeken történt, a 

jelentkezési lapok alapján. A Kereskedelmi Bank Rt-nek a befizetéseket havi 

rendszerességgel utalták át. 1995 végére ezt már 8775 tag esetében tehették meg.  

A Kereskedelmi Bank mint a Pénztár vagyonkezelője a rendelkezésre bocsájtott 

szabad pénztári eszközeit kizárólag az I. és II. kockázati osztályba tartozó 

befektetési formákban (rövid-, közép- és hosszú lejáratú állampapírok, 

bankbetétek) tartotta.  

 

A Pénztár működésének és a szolgáltatások fedezésének alapját a tagdíj adja. A 

befizetett tagdíj megosztva, három alapba került. A Fedezeti Alap a szolgáltatások 

fedezetét, a Működési Alap a Pénztár működésével kapcsolatos (anyagi, 

bérjellegű) kiadásokat, a Likviditási Alap pedig a tartalékképzés célját biztosítja.  

   

1995-ben Küldöttközgyűlés egy alkalommal volt (május 27-én). Elfogadták az 

előterjesztett mérleget, a könyvvizsgálói jelentést és a pénzügyi tervet. Határoztak 

a tagdíjakból befolyt összeg működési alapba helyezendő nagyságáról is.  
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Az 1996-os esztendő jelentős változást hozott a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 

történetében, több országos jelentőségű szervezet is csatlakozott a Pénztárhoz.  

   

A megállapodásokat a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár részéről: Pusztai Lajos 

ezredes, a Határőrség Országos Parancsnokságától: Nováky Balázs hör. 

altábornagy, a BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága részéről: Oravecz 

István pv. vezérőrnagy, az IM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától 

pedig: Tari Ferenc bv. vezérőrnagy írta alá. A hivatalos aktust követően a 

határőrség 1996 január elsejével, a büntetés-végrehajtás június elsejével, a polgári 

védelem pedig október elsejével lépett be a Pénztárba.  

 

A Pénztár taglétszáma folyamatosan gyarapodott, az év végére elérte a 17.000 főt. 

A bővülés intenzív emelkedése szükségessé tette az Igazgatótanács és az 

Ellenőrző Bizottság létszámának kiegészítését 7-7 főre. 1996. március 23-án a 

közgyűlés az IT-be Unger Istvánt és Dobos Istvánt, az EB-be pedig Kovács 

Lászlót és Takács Imrét választotta be. Ugyancsak a közgyűlésen fogadták el a 

pénztár hosszú távú pénzügyi tervét is. A gazdálkodó szervezetek élénk 

figyelemmel kísérik a pénzügyi- és az üzleti világban bekövetkező változásokat, a 

pénztáraknál történt módosulásokat. Mindezek alapján a küldöttek 1995 és 2003 

között 14 alkalommal fogadtak el Alapszabály módosításokat. Erre általában 

évente egyszer került sor, de például 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban 

kétszer történt változtatás és kiegészítés.  

 

1996-ra a taglétszám tekintetében a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár az ország 

harmadik legnagyobb pénztára lett. 

 

A Pénztár a kezdetektől fogva jó kapcsolatot alakított ki a szakmai szervezetekkel, 

így a Magyar Pénztárszövetséggel, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak 

Felügyeletével, az Állami Pénztárfelügyelettel (ÁPF), és a későbbiekben (2000. 

április 1-től) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) is.  

A felügyeleti és ellenőrzési jogkörrel rendelkező pénzügyi szervezetek a 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztárat rendszeresen ellenőrizték. A Pénztárat 

továbbképzésekre, konzultációkra meghívták, a különböző jelentésekhez 

formanyomtatványokkal és útmutatásokkal is ellátták.  
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A Pénztárnak kötelessége volt a pénzügyi „elöljáró hatóságokat” tájékoztatni a 

közgyűlésekről, az Alapszabály módosításokról az IT-nél és az EB-nél történt 

személyi változásokról és más kérdésekről.  

   

 A vonatkozó kormányrendeletek alapján a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnak is, 

mint a szektor valamennyi intézményének, a mérleget és az eredmény kimutatást 

a közgyűlés jóváhagyása után a Magyar Közlöny Hivatalos értesítőjében továbbá 

legalább 1 országos napilapban kellett nyilvánosságra hoznia.  

 

1996. június 28-tól a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár adóügyeinek illetékessége az 

APEH Észak-Budapesti Igazgatóság Általános Főosztályához tartozott.  

   

Az 1996-os év azt is eredményezte, hogy a pénztári tagság kibővült a védelmi 

ágazatra, a fegyveres erőkre, a rendvédelmi szervekre és az ezeket irányító állami 

szervekre, valamint az ott dolgozók, vagy onnan nyugállományba vonultak 

közvetlen családtagjaira (házastárs, gyermek, szülő).  

   

A pénzügyi téren az alapok megoszlása a következők szerint módosult: a fedezeti 

alap 90 %-ra, a működési alap 8 %-ra, a likviditási alap pedig 2 %-ra.  

A taglétszám jelentős emelkedése maga után vonta, hogy növekedett a Pénztár 

pénzbevétele az egyéni és a munkáltatói befizetésekkel. Ugyanakkor az 

értékpapírokba kihelyezett pénzek után is gyarapodó értékek jelentkeztek.  

 

Kedvezően befolyásolta a Pénztár helyzetét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Pénztárak Felügyelete (ÖKBPF) 1996. december 17-én kelt értesítése. Az átirat 

szerint – a taglétszám alapján 66.435.288 Ft-ot nyert a Pénztár pályázaton, 

amelyet a Magyar Államkincstár utal majd át, a pályázaton megadott 

bankszámlára. 1996. december 31-én a Pénztár egyéni számlákra vetített 

eredménye 31,9 %-ot mutatott.  
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III. 2. A PÉNZTÁR MŰKÖDÉSE ÉS TELJESÍTMÉNYE 

/1997 – 1998/ 

 

Az 1997-es év jól kezdődött. Január 2-án a Miniszterelnöki Hivataltól Nikolits 

István tárca nélküli miniszter levele elismerő szavakkal szólt a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztárról, amely eredményei alapján az ország harmadik szervezetévé 

lépett elő. Pusztai Lajoshoz, az Igazgatótanács elnökéhez írt sorok további sikeres 

együttműködésről és támogatásáról biztosította a Pénztárt.  

   

A Pénztár 1997-ben két fontos feladat előtt állt. Egyrészt meg kellett tenni az első 

lépéseket a tőkefedezeti pénztár (magán ágazat) alapítása érdekében, amelyre a 

közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, másrészt pedig elgondolást kellett 

kialakítani annak érdekében, hogy a Pénztár ingatlanvagyonhoz jusson.  

 

Természetesen továbbra is jelentősnek tartották a Pénztár taglétszámának 

folyamatos bővítését. A munkáltatók közé belépett a HM Elektronikai és 

Vagyonkezelő Rt, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft, a 

Pálhalmai Agrospeciál Kft, a Sopronkőhidai Szövő és Ruhaipari Kft, a 

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, a Honvéd Egészségpénztár és több 

szakszolgálat, valamint hivatal. A bővülést jelentette az is, hogy nyugállományúak 

is a Pénztár tagjai lehettek.  

 

1997-ben több egyéni kérelem érkezett a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárhoz, 

amelyben olyan hivatásos katonák kérték felvételüket, akik 1992-ig katonai 

bíróságokon teljesítettek szolgálatot, de azt követően rendelkezési állományba 

kerültek, és a Megyei Bíróságokra vezényelték őket tartós munkavégzésre.  

Részükre az illetményt nem a honvédség biztosította. Miután a Központi 

Pénzügyi Számviteli Hivatal (HM KPSZH) főigazgatója, dr. Kárász János 

dandártábornok megadta elvi hozzájárulását, elhárult az akadály, és a katonai 

bírák és munkatársaik is a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár tagjai lehettek.  

 

A Pénztár létszáma tovább emelkedett és 1997 év végére 22.370 főt ért el. A 

létszám bővülésével egyre szűkösebbé lettek a Pénztár irodái a megnövekedett 

feladatok végzésére.  
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Az irodai munka a HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság B 

épületének III. emeletén folyt. Már az év közepén felvetődik az a lehetőség, hogy 

jelentősen javítaná a munkafeltételeket, hogy ha a Pénztár megkaphatná az 

Igazgatóság által használt tanácstermet. Mindezzel párhuzamosan a „C” épületre 

emeletráépítéssel is tervezték a szervezet elhelyezési gondjainak javítását.  

   

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár terveiben szerepelt nyugdíjasház létesítése is. 

Felmérések alapján Budapesten a Magyar Honvédség 16 ezer nyugállományú 

katonája és özvegye él. Az Igazgatótanács szerint nincs olyan mértékű és 

színvonalas intézményhálózat, amellyel megoldhatók lennének az esetenként 

súlyos szociális gondok. Erre a célra leginkább megfelelőnek az Óbudai Szigetet, 

a XI. kerületben a Vasvári II. laktanyát vagy a HM Központi Kórház Verőcén 

működő betegotthonát tartották. A nyugdíjasház létesítéséhez Pusztai Lajos IT 

elnök Végh Ferenc altábornagytól (a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari 

főnök) kért segítséget 1997. június 23-án kelt levelében.  

   

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár törekvései alapján az Állami Pénztárfelügyelet 

E/55/94 sz. határozatával 1997. október 13-án kelt átiratával engedélyezte a 

Pénztár Magánnyugdíjpénztárként való működését is, azonban a tagdíjfizetési 

kötelezettséghez csak 1998. január 1-től járult hozzá. A küldöttgyűlés 1997. 

december 12-én elfogadta a Pénztár közös Alapszabályát, ezzel a 

Magánnyugdíjpénztár megalakult, létszáma az év végére 2.501 főre emelkedett.  

Az Igazgatótanács létszáma 1997. december 12-én 9 főre bővült, miután a 

küldöttgyűlés Lévai Pált és Taskó Andrást tagnak megválasztotta. Az 

Igazgatótanács elnöke továbbra is Pusztai Lajos volt, míg a megválasztottak 

mellett tagok voltak: Dobos István, dr. Gruber Nándor, Kókai István, Mihály 

Dezső, Sárosi Gyula és Unger István. A decemberi küldöttgyűlés dr. Gulyás 

Kálmánt 3 évre, a ”HONVÉD” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 

könyvvizsgálójának választotta meg.  

 

Az Ellenőrző Bizottság továbbra is dr. Kárász János elnökletével működött, aki 

Gyuris Mihály, Kovács László, Takács Ferenc, Takács Imre, Varsics István és dr. 

Zsiga Imre feladatait irányította.  
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Az Igazgatótanács a nyári hónapokat leszámítva továbbra is havonta ülésezett. E 

rendezvényeken az EB elnöke, vagy valamelyik tagja rendszeresen jelen volt. Az 

IT aktívan vett részt a Pénztárszövetségek Fóruma létrehozásában és az Etikai 

Kódex megalkotásában. Az Igazgatótanács rendszeresen beszámoltatta az 

ügyvezető igazgatót a Koordinációs Iroda tevékenységéről. Az Igazgatótanács 

minden téren eleget tett a pénztártörvényben és az Alapszabályban rögzített 

követelményeinek. Folyamatosan felügyelte az operatív feladatokat ellátó 

Koordinációs Iroda tevékenységét, szervezte és irányította a tagszervezést.  

 

Az Ellenőrző Bizottság az év során több ellenőrzést hajtott végre, amelyek során 

lényeges hiányosságot nem állapított meg. A pénztári ellenőrzések egyezőséget 

mutattak, a tárgyi eszközök ellenőrzése során eltérést nem állapítottak meg.  

   

1997-ben az EB hét ülést tartott. (Több esetben az Igazgatótanáccsal közösen.) 

Megvitatta a Pénztár beszámoló jelentését, különös tekintettel a mérlegre és az 

eredmény kimutatásra. Az EB a könyvvizsgálói jelentést reálisnak, szakszerűnek 

ítélte meg. A Pénztár vagyona 1997 év végére elérte az 1.656.804. e Ft-ot. 

 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár a vagyonkezelőkkel kialakított befektetési politika 

legfőbb vezérlő elvét a nagyfokú biztonságra való törekvés jellemezte. Ebből 

adódott az a lépés, hogy a vagyon 83 %-a kockázatmentes, államilag garantált 

értékpapírokba (kincstárjegy, államkötvény), 17 %-a pedig részvényekbe (MOL, 

PICK, RICHTER, TVK, MATÁV, OTP, GRABOPLAST) került befektetésre.  

   

A szakmai tanácsadással kapcsolatos tevékenységet továbbra is a Nemzetközi 

Bankárképző Központ Rt. végezte.  

 

A Pénztár 1997-ben is eredményes évet zárt, amely a munkáltatók, a küldöttek, a 

pénzügyi- a humán- és az érdekvédelmi szervezetek dolgozói, továbbá a 

Koordinációs Iroda munkatársai együttes munkája eredményének tulajdonítható.  

Az 1998-as esztendőben megkezdte működését a Pénztár új ága. Miután 1997 

decemberében a közgyűlés elfogadta a közös Alapszabályt, az év végére több 

mint 2000 személy jelentkezett a Magánnyugdíjpénztárba.  
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A Pénztárfelügyelet (Pf/2335/2/1998. sz.) engedélye alapján 1998. január elseje 

tekinthető a Magánnyugdíjpénztár működése kezdetének.  

   

1998-ban március 27-én és november 6-án volt Küldöttközgyűlés. A taglétszám 

folyamatos emelkedésével ismét szükségessé vált az Igazgatótanács kibővítése (9-

ről 11 tagra). A döntésre a november 6-i közgyűlésen került sor. Mivel azonban az 

Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 4 évre szóló megbízatása lejárt, ezért új 

bizottságokat kellett választani.  

   

A november 6-i Küldöttgyűlésen az Igazgatótanács elnökévé: Hollósi Nándort, 

tagokká: Berényi Oszkárt, Csekéné Pék Magdolnát, Dobos Istvánt, Kókai Istvánt, 

Lévai Pált, Mihály Dezsőt, Pusztai Lajost, Sárosi Gyulát, Taskó Andrást és Unger 

Istvánt; az Ellenőrző Bizottság elnökévé: Kocsis Istvánt, tagokká: dr. Gruber 

Nándort, Gyuris Mihályt, Kovács Lászlót, Takács Ferencet, Varsics Istvánt és dr. 

Zsiga Imrét választották.  

 

A taglétszám rendületlenül emelkedett. 1998. december 31-ig az Önkéntes 

Nyugdíjpénztárnak 29.858, a Magánnyugdíjpénztárnak pedig már 7.320 tagja 

volt. A tagság ügyeinek intézésére Ügyfélszolgálati Iroda kezdte meg működését.  

A pénztári tagok bizalmát és a végzett munka eredményességét jól bizonyíthatja 

az is, hogy az alapításkor választott tisztségviselők nagy részét újraválasztották. A 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztár továbbra is tudta tartani előkelő helyezését az egyre 

szaporodó pénztárak versenyében. Az 1998. évben meglévő 300 pénzár közül a 

taglétszám tekintetében a kilencedik, vagyon tekintetében pedig a nyolcadik 

helyet szerezte meg.  

 

A Pénztárnak töretlen jó kapcsolata volt az Állami Pénztárfelügyelettel (ÁPF), 

erről megbizonyosodhatunk az ÁPF elnökével dr. Radnai Györggyel folytatott 

levelezésekből. Korrekt volt a kapcsolat a kijelölt pénztárgazdával és a Magyar 

Pénztárszövetséggel is. A Pénztár képviselői folyamatosan közreműködtek a 

Pénztárak Garancia Alapja (PGA) által szervezett szakmai munkákban. A 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztár biztosításmatematikai (aktuáriusi) feladatait a 

Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. végezte.  



 24 

Ugyanakkor a Pénztárt az Állami Pénztárfelügyelet előtt teljes jogkörrel a Lászka 

Ügyvédi Iroda képviselte.  

 

Az 1998-as év azért is volt jelentős, mert kötelező jelleggel az informatikai 

rendszert a könyvvizsgálóval auditáltatni (hitelesíttetni) kellett. A vizsgálat a 

rendszer működését veszélyeztető hibákat nem tárt fel. Az ÁPF 1998-ban 

háromszor tartott ellenőrzést, de érdemi hiányosságokat és szabálytalanságokat 

nem állapított meg. Az Ellenőrző Bizottság által tartott ellenőrzések eredményei is 

hasonlóak voltak, mint az ÁPF megállapításai. A Pénztár gazdálkodása megfelelt 

a törvényekben, rendeletekben és a belső szabályzatokban meghatározottaknak.  

Az 1998-as év azt is jelentette, hogy három évi önálló önkéntes nyugdíjpénztári 

tevékenység után magánnyugdíjpénztári ágazattal bővült profilja. Az új ágazatot a 

munkáltatók az első évben 128,3 millió Ft-tal segítették és más módon is 

támogatták a Pénztár szervezését.  

 

A Pénztár az általa is támogatott ETIKAI KÓDEX szellemében kívánt helytállni 

az egyre nehezebbé váló piaci versenyben.  

 

Fontos feladatként adódott a meglévő belső szabályzatok felülvizsgálása, az új 

szabályzatok elkészítése és jóváhagyása (Alapszabály, Szolgáltatási, Szabályzat, 

Letétkezelői Szerződés, Belső Ellenőrzési Szabályzat, Vagyonkezelési és 

Vagyonértékesítési Szabályzat stb….). 

   

A hozamokat a Pénztár a tagok részére a törvényi előírásoknak megfelelően 

negyedévente osztotta fel. Az egyéni számlákon az új szabályok szerint az 

értékelési különbözetet is feltüntették.  

   

Az 1998-as évet úgy zárhatta a ”HONVÉD” Önkéntes és Magánnyudíjpénztár, 

hogy új Igazgatótanácsot és Ellenőrző Bizottságot választott. A pénztári 

berkekben erős, megbízható, fokozatosan fejlődő és a ország egyik legnagyobb 

létszámú és egyik legeredményesebb ilyen intézményévé zárkózott fel. 

Ugyanakkor a Pénztár vezetése mindent megtett a törvényes és biztonságos 

működés érdekében. Az 1998-as évben az eredmények mindkét pénztári 

ágazatban (önkéntes, magán) örvendetesen alakultak.  
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Mivel a két pénztári ágazat taglétszáma 1998. év végére közelített a 40.000-hez, 

ez a tény újabb terveket indított el. Megkezdődött a bérlemény jelentős bővítése, 

belső átalakítása. A kivitelezéseket úgy végezték, hogy a napi pénztári munka 

zökkenőmentesen történjen. A bővítésekkor úgy számoltak, hogy az akkori 20 fős 

alkalmazotti létszám eredményes munkavégzésének feltételeit és az 

ügyfélszolgálati tevékenységet több évre biztosítani tudják. 

 

 

IV. CÉLEGYENESBEN.  

A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR 

MÁSODIK NÉGY ÉVE (1999 – 2002) 

 

IV.  1. A PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGE ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG 

FŐBB MUTATÓI (1999 – 2000) 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 1998. november 6-án a Küldöttközgyűlésen 

megválasztotta az új Igazgatótanácsot és az Ellenőrző Bizottságot.   

A korábbi vezetés eredményes munkáját bizonyítja, hogy a tagság bizalmat 

szavazott a korábbi tagoknak, és csak az elnökök személyében történt változás. Az 

IT új elnöke Hollósi Nándor, míg az EB új elnöke Kocsis István lett. Az új 

választott szervek négy év tapasztalataival és figyelemre méltó eredményeivel 

kezdték meg a munkát 1999-ben.  

 

Az előző év jelentős állomása volt, hogy megalakult a Pénztár új ágazata. A 

honvédségtől 1998. december 31-ig 10.744 fő lépett át a magánnyugdíj 

rendszerbe, de ebből 6.286 fő nem a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárt választotta. A 

Pénztárnak továbbra is feladatai élén állt a taglétszám bővítése. A létszám 1999. 

évben is rendületlenül gyarapodott, az év végére közelített az 50.000-hez. A 

Pénztár önkéntes taglétszáma: 35.827 főre, míg a magánnyugdíj ágazat: 13.502 

főre emelkedett. Minden elismerést megérdemelnek a Pénztár dolgozói mellett a 

munkáltatók is, ugyanis a magánnyugdíjpénztár megalakításához és az első évi 

működés költségeihez 126.384 millió forinttal járultak hozzá.  
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1999. évben május 7-én és október 29-én tartottak Küldöttgyűlést. A közgyűlésen 

általában az alábbi fő kérdéseket tárgyalták ill. szavazták meg: az Igazgatótanács 

beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, a pénztári 

beszámolókat, a pénzügyi tervet, az Alapszabály módosítását, és egyéb 

tennivalókat.  

   

Az 1999-es év egyben a Pénztár funkcionálásának első öt sikeres évének végét 

jelentette. Az Igazgatótanács Hollósi Nándor vezetésével általában havonta 

tartotta meg üléseit, amelyen rendszerint Kocsis István, az Ellenőrző Bizottság 

elnöke is jelen volt. A legfőbb feladatot a magánnyugdíjpénztár taglétszámának 

növelése, a biztonságos, hosszú távú vagyonkezelési koncepció kialakítása és az 

önkéntes pénztári ágazat jó színvonalú működtetése jelentette.  

   

A legtöbb gondot a vagyonkezeléssel kapcsolatos koncepció okozta. Az IT 

vagyonkezelési stratégiájának felülvizsgálatát három tényező indokolta: 

megszüntették a vagyonkezelő működését a Kvantum Investment Bankkal. A 

vagyon nagysága miatt valós tőke és hozamgaranciás szerződést már csak külön 

díj ellenében lehetett volna kötni. A mintegy 6 milliárd forintot érő portfolió 

lehetőséget biztosított ingatlan vagy külföldi értékpapírba való befektetésre, mivel 

a hazai infláció tervezett további csökkentése az értékpapír piaci hozamok tartós 

csökkenéséhez vezethetett.  

   

Január elsejétől a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnak vagyonkezelői szerződése a 

MKB Értékpapír és Befektetési Rt-vel valamint az ERSTE Bank Befektetési 

Magyarország Rt-vel, letétkezelői és bankszámlaszerződése pedig a RAIFFEISEN 

UNICBANK Rt-vel volt.  

 

Az Igazgatótanács január 28-án a vagyonkezelési kérdések elemzésére 8 tagból 

álló Szakértői Bizottságot (SZB) állított fel. A SZB 14 vagyonkezelési ajánlatot 

vizsgált és vitatott meg. E tevékenység közben felvetődött saját, vagy más 

pénztárral közösen alapítandó vagyonkezelő felállítása. Az IT január 24-én 

felkérte az ügyvezető igazgatót és a Szakértői Bizottságot, hogy részletesen 

dolgozza ki a vagyonkezelő szervezet megalakításával és működésével 

kapcsolatos tennivalókat.  
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Miután a SZB szeptemberben három belső és egy külső szakértővel megvizsgálta 

a vagyonkezelő szervezet létrehozásának körülményeit, támogató javaslatot tett az 

IT -nek, amelyet az szeptember 27-én el is fogadott.  

   

A saját vagyonkezelői cég létrehozását nem mindenki támogatta. Az október 29-ei 

közgyűlésre az IT három tagja (Pusztai Lajos, Kókai István, Mihályi Dezső) 

tiltakozó levelet küldött el. Magasnak tartották a saját alapítású vagyonkezelő 

költségeit (az irodahelyiségek kialakítása 70 millió Ft-ot, a Rt. megalakítása 100 

millió Ft-ot, a szervezet havi működése 7 millió Ft-ot igényelne). Az 

előterjesztésben szereplő hozam realizálását tapasztalatok hiányában kétségesnek 

vélték. Hiányolták a kidolgozott vagyonkezelési stratégiát is. A tiltakozásul 

elküldött beadvány a vagyonkezelő létrehozását nagyobb kockázatnak tartotta, 

mint a remélt eredmény, ezért küldte el azt a közgyűlésnek, hogy foglaljon állást.  

A közgyűlés az ellenvélemények dacára kitartott a saját vagyonkezelői szervezet 

létrehozása mellett. A hangoztatott kockázati és egyéb tényezők ellenére akkor 

még nem sejtették, hogy ebből egy sor nehézség adódik majd.  

   

Szeptember 27-én az IT végül is elhatározta, hogy egy másik ágazati pénztárral, 

az Aranykorona Nyugdíjpénztárral (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium) közösen hozza létre saját vagyonkezelői szervezetét, amely a 

későbbiekben a STABILITÁS Rt. néven meg is alakult.  

 

Az Igazgatótanácsnak folyamatos munkát jelentett a pénztár önálló arculatának 

kialakítása, a meglevő belső szabályzatok felülvizsgálata és az új szabályzatok 

elkészítése. A munka során április 28-án jóváhagyták a Vagyonkezelési és 

Vagyonértékesítési, a Pénztárkezelési, a Szeparációs, az Eszközök és Források 

Szabályzatát, valamint a Számviteli Politikát. A Nemzetközi Bankárképző Rt. 

1999-től (a pénztárüzemi, szakmai támogatás szolgáltatást) megszüntette. A 

Pénztár új szerződések megkötésére kényszerült, de ezek mögött a korábbi jól 

bevált szakértői gárda állt. Az aktuáriusi feladatokat a Honorius Kft-n keresztül 

továbbra is Csordás Ferenc, a jogi feladatokat a Lászka Ügyvédi Irodán keresztül 

továbbra is dr. Lászka János és dr. Somkúti Éva, a nyugdíjpénztári informatikai 

rendszereket (PENNY/ CENT) pedig a Bondavár Bt. (Bozó Győző és Nagy 

János) szolgáltatta. 
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Az IT folyamatosan beszámoltatta az ügyvezető igazgatót a Koordinációs Iroda 

tevékenységéről. A Koordinációs Iroda számítógépes kapacitásának bővítése és a 

személyi feltételek javítása nagy fontossággal bírt.  

 

Az Igazgatótanács továbbra is jó kapcsolatot tartott az Állami 

Pénztárfelügyelettel, a kijelölt pénztárgazdával és a Megyei Pénztárszövetséggel. 

Az Állami Pénztárfelügyelet a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárt rendszeresen 

ellenőrizte. Január 13-15 között, május 13-14 között, október 14-én és december 

6-8 között hajtott végre célellenőrzéseket. Az ellenőrzések az 1998-1999 éveket 

érintették. A vizsgálatok megállapításáról az ÁPF megküldte a jegyzőkönyvet a 

Pénztárnak, azonban a törvényes működést és eredményes gazdálkodást 

veszélyeztető hiányosságok nem merültek fel.  

   

Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen, negyedévente vizsgálta és ellenőrizte a 

Pénztár működését. Folyamatosan tájékozódott a Pénztár feladatairól, szükséges 

esetekben véleményt nyilvánított, több esetben ezt az Igazgatótanács ülésein is 

megtette. Kocsis István és az általa vezetett bizottság eredményesen működött 

együtt a Pénztár ügyvezetésével és az Igazgatótanáccsal. A saját vagyonkezeléssel 

foglalkozó Szakértői Bizottságba az EB 2 főt delegált.  

   

Az EB által végrehajtott ellenőrzések megállapították, hogy a Pénztár a feladatait 

szabályosan végezte. A vizsgálatok során a tagok pénztári vagyonát veszélyeztető, 

vagy jogszabályokkal ellentétes tevékenységre utaló körülmény nem merült fel. 

Az EB is támogatta a saját vagyonkezeléssel kapcsolatos elképzelések 

megvalósítását.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár eredményei 1999-ben tovább javultak, 

gazdálkodása egyenletes fejlődést mutatott. A Pénztár befektetési politikájának 

elsődleges szempontja a kockázat mérséklése és a biztonság volt. A Stabilitás Rt 

néven megalakult saját vagyonkezelői szervezettől pedig áttekinthető 

tevékenységet várt a Pénztár vezetése és a tagság.  
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A Pénztár 1999-ben 929 fő részére teljesített kifizetést, amelynek összege 185.749 

e Ft-ot tett ki. A kifizetett szolgáltatások összege 36,83 %-kal, az egy főre jutó 

átlagos kifizetés 26,67 %-kal nőtt 1998-hoz képest. A Pénztár teljes vagyona 1999 

végén megközelítette a 7 milliárd Ft-ot.  

   

Összefoglalóan megállapítható, hogy a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár első 5 

éve (1994-1999) jelentős eredményeket hozott. Az önkéntes pénztári ágazat 

taglétszáma és vagyona tekintetében az ország tíz legnagyobb önkéntes 

pénztára között szerepelt, a magánnyugdíjpénztár ágazat létszáma és 

vagyona alapján pedig a második helyen állt a „munkáltatói hátterű 

nyugdíjpénztárak” között. A Pénztár fejlődése folyamatos és dinamikus volt. 

Minden adottság és lehetőség megvolt arra, hogy az ország egyik legnagyobb, 

legeredményesebb és legjobban működő ágazati, munkáltatói pénztára 

legyen.  

 

A 2000. évben a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár létszáma, habár mérsékelten, de 

tovább emelkedett. Az év végére az Önkéntes Pénztárnak 36.945, a 

Magánnyugdíjpénztárnak pedig 14.343 tagja lett. Risi József pénztárgazdának az 

Állami Pénztárfelügyeletre elküldött kimutatás már arról adott számot, hogy a 

Pénztár 20 szervezettel kötött együttműködési megállapodást. A munkáltatói 

tagok között szerepel már a VERFA Feldolgozó és Kereskedelmi Rt, a Duna 

Papír Kft., a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, az Adyligeti Rendészeti 

Szakközépiskola és a Soproni Rendészeti Szakközépiskola is.  

   

2000-ben május 26-án és október 27-én tartottak Küldöttközgyűlést. A Pénztár 

legfőbb szerve összesen 17 határozatot hozott. A Pénztár legfontosabb feladatát a 

vagyon hatékonyabb befektetése és kezelése jelentette. Ennek érdekében két 

gazdálkodó szervezet alapításában vett részt. A Befektetési Szakértői 

Bizottságban az IT-ből Berényi Oszkár, Taskó András és Dobos István, az 

ügyvezetésből pedig Ballainé Krikker Zsuzsanna és Kőhalmi István vett részt.  

   

Január 27-én az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztárral közösen (50-50 %-os 

arányban) saját vagyonkezelő szervezetet alapított STABILITÁS ELSŐ 

PÉNZTÁRI VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG néven.  
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A 200 millió Ft, induló jegyzett tőkével rendelkező szervezet 2000. február 14-én 

kezdte meg működését. A két alapító a tőkét 500 millió forintra emelte, 

változatlan 50-50 %-os részesedéssel. A Fővárosi Cégbíróság ez utóbbi döntést 

szeptember 5-én bejegyezte. A Pénztár 250 milliós részesedéséből a magán 

pénztári ágazat 200 millió forintot, az önkéntes pénztár ágazat pedig 50 millió 

forintot jegyzett.  

   

Június 13-tól dr. Bodor György, Dobos István és Lévai Pál megkezdte az ingatlan 

befektetés feltételrendszeri kidolgozását. 

   

A saját vagyonkezelő szervezet alapításának megszervezésével párhuzamosan 

áprilistól a Pénztár tárgyalásokat folytatott a kanadai CAISSE DEPOT ET 

PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ) vagyonkezelő szervezettel. A szervezet 

által kezelt vagyon meghaladta a 100 milliárd kanadai dollárt. Az Észak-

Amerikában bejegyzett nyugdíjalapok közül a 9., Kanadában a 2. helyet foglalta 

el. A tőkeerős külföldi partner bevonásával a leendő vagyonkezelő szervezet 

belföldi súlyát kívánták növelni, továbbá a nemzetközi pénz- és tőkepiacon 

tervezték a befektetési tevékenység alapjait megteremteni.  

   

A tárgyalások eredményeképpen szeptember 26-án létrejött a megállapodás. A 

CDPQ az Rt. alaptőkéjét 1 milliárd forintra emelte úgy, hogy az Rt. 500 millió új 

részvényt bocsájtott ki, amelyet a kanadai fél lejegyzett, illetve a már korábban 

lejegyzett, a két pénztár tulajdonában lévő részvényekből 150-150 millió Ft is a 

tulajdonába került.  

   

A Pénztár működésének jelentős állomása volt az is, amikor a STABILITÁS Első 

Pénztári Vagyonkezelő Rt-vel közösen (10-90 %-os arányban) megalapította a 

befektetési célú ingatlanait kezelő szervezetet. A STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Részvénytársaságot a Cégbíróság 2000. október 16-án (a Cg 

01-10-044454/5. sz. határozattal) jegyezte be, amelynek jegyzett tőkéje 20.000 e 

Ft volt. A Pénztár által 2 millió Ft tőkerészt az Önkéntes Pénztár működési 

tartalékából fektették be. A Stabilitás Ingatlanforgalmazó Rt. vezérigazgatója dr. 

Bodor György lett, Hollósi Nándort pedig megválasztották a Stabilitás Rt. 

felügyelő bizottsági tagnak.  
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Megkülönböztetett figyelmet igényelt az Önkéntes Pénztár 2001-2005 közötti 

hosszú távú pénzügyi terve, amelyet a Küldöttgyűlés október 27-én elfogadott. Az 

ügyfélszolgálat folyamatosan figyelemmel kísérte a hadseregben folyó 

átszervezések várható negatív hatásait. A pénztári tagokat érintő nehézségek és 

kedvezőtlen hatások elemzése, értékelése és kezelése a Pénztár vezetésének 

kiemelt felelősséget és feladatot jelentett.  

 

A Pénztárnak korábban is jó kapcsolata volt az ellenőrzésre jogosult pénzügyi 

szervezetekkel, amelyek rendszeres vizsgálatokat tartottak. 2000. év tavaszán 

megszűnt az Állami Pénztárfelügyelet. Április elsejével három intézmény 

összevonásával (Állami Pénztárfelügyelet, Állami Biztosításfelügyelet, Állami 

Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet) megalakult a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete (PSZÁF), amelynek elnöke dr. Szász Károly lett.  

   

Az Igazgatótanács 2000. évben 11 alkalommal ülésezett, amelyen Kocsis István, 

az Ellenőrző Bizottság elnöke minden alkalommal részt vett. Rendszeresen 

foglalkozott a vagyonkezelési kérdésekkel, negyedévenként folyamatosan 

tárgyalta a kötelezően elkészítendő és a Pénztárfelügyeletnek (április 1-től a 

PSZÁF-nek) megküldendő jelentéseket. Már az év elején (január 26.) az IT 

elfogadta a Tagi Kölcsön, a Belső Ellenőrzési, a Gazdálkodási és Befektetési, a 

Hozamfelosztási, a Pénzkezelési, a Szervezeti és Működési, a Szolgálati, a 

Tartalékképzési és az Ügyviteli Szabályzatokat.  

   

A Pénztárnál végrehajtott felügyeleti, adóhatósági, ellenőrző bizottsági 

vizsgálatok a Pénztár tevékenységét összességében jó színvonalúnak minősítették. 

A hibák kijavítását a Pénztár dolgozói maradéktalanul elvégezték. Mivel a Pénztár 

korábbi könyvvizsgálójának a megbízatása lejárt, a szervezet pályázatot írt ki e 

poszt betöltésére. Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlésnek az AUDITING Kft-t 

javasolta, így lett dr. Malasics András a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 

könyvvizsgálói posztjának jelöltje.  

 

A Pénztár történetében figyelemre méltó volt az Igazgatótanács február 29-ei 

ülése, ahol döntöttek arról, hogy ötezer példányszámmal megindítják a 

„HÍRNÖK” c. kiadványt. Úgy tervezték, hogy az 2-3 havonta jelenne meg.  
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A tagságot tájékoztatni kívánták a Pénztár helyzetéről, a legfontosabb 

tudnivalókról, a jogszabályi változásokról, de a tagok is kifejthették 

véleményüket, elmondhatták javaslataikat a társasági fórum részben. 2000. év 

április hóban jelent meg az első szám. A felelős kiadó Hollósi Nándor volt. Dr. 

Bodor György felelős szerkesztőként, Paczolai Szabolcs és Szabó Gusztáv pedig 

szerkesztőként vett részt a munkában.  

  

Az év végén (december 18.) az Igazgatótanács személyi és szabályzati 

kérdésekben is döntött. Dobos Istvánt visszahívta a Stabilitás Rt. 

Felügyelőbizottságából, helyette Sárosi Gyulát delegálta. Az IT ugyanakkor 

elfogadta a Hozamfelosztási- és a Tagi Kölcsön Szabályzatot.  

 

A Pénztár vagyonát a 2000. évben az ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., 

az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. és a STABILITÁS Első Pénztári 

Vagyonkezelő Rt. kezelte. A folyószámla vezetői és a letétkezelői feladatokat 

pedig a RAIFFEISEN Bank Rt. végezte el.  

 

A Pénztár gazdálkodása terén maradéktalanul betartotta az önkéntes és kölcsönös 

biztosítási pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 3. paragrafusában, valamint a 

magánnyugdíjakról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. tv. 

5. paragrafusában megfogalmazott működési elveket. Az előző évekhez hasonlóan 

a Pénztár vagyonkezelésének legfőbb szempontja továbbra is a biztonság volt, 

amelyet a kockázati tényezők minimálisra csökkentésével együtt alkalmaztak.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 2000. szeptember 27-én Bicske külterületén 

földterületet, november 22-én pedig Balatonkenese belterületén beépítetlen telket 

vásárolt amelyekkel a szervezet hozzájutott első két ingatlanához.  

   

A Pénztár 2000-ben is eredményes évet zárt. A hozam négy nagy országos pénztár 

esetében 3 - 7,12 % közötti, s ennek ismeretében kijelenthető, hogy a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár eredménye az átlag feletti volt.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 238 honvédségi-, 14 határőrségi- és 38 büntetés-

végrehajtási szervezettel, 11 helyi megbízottal tartott kapcsolatot.  
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A Pénztár, az Igazgatótanács és az operatív munkát végző Koordinációs Iroda 

munkatársainak a feladatok elvégzéséhez összesen 6 gépkocsit biztosított.  

   

Az eredményeket elismerve ugyanakkor többen is felvetették, hogy nem kaptak 

elegendő tájékoztatást a STABILITÁS Első Pénztári Vagyonkezelő 

Részvénytársaságról, a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt.-ről és a CDPQ 

kanadai vagyonkezelő szervezetről. A 2000. év végén úgy tűnt, hogy nincs 

minden rendben az okmányok, a tisztségviselő személyek, az egyes pénzügyi 

keretek és az egyes személyek részére megállapított javadalmazások körül.  

 

IV. 2. HOMOKSZEMEK A GÉPEZETBEN, ÁTLENDÜLÉS 

A NEHÉZSÉGEKEN (2001 – 2002) 

  

A nyugdíjpénztári tagság növekedése országos szinten is tovább folytatódott 

2001-ben. Az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám 2000-hez viszonyítva 6,47 %-

kal emelkedett, s ez 2001. december 31-re 1,152 millió főt jelentett. A 

magánnyugdíjpénztári ágazatban a létszám az év végére 2,253 millió főre 

emelkedett.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnál is hasonló tendencia figyelhető meg. Az 

azonban bizonyosan állítható, hogy a jövőben már aligha képzelhető el évi 7.000-

12.000 fős növekedés, mint ahogyan az bekövetkezett az 1995 és 1999 közötti 

években. 2001-ben a Pénztár létszáma úgy növekedett 1.100 fővel, hogy közel 

1.900 tag lépett ki. Az Önkéntes Pénztár taglétszáma az év végén 37.381 főt, a 

Magánnyugdíjpénztár tagjainak száma pedig 14.985 főt ért el. Összességében 

tehát a két pénztári ágazatnak 2001. december 31-én 52.366 tagja volt.  

 

A 2001. évben a Küldöttközgyűlés két alkalommal, május 25-én és november 30-

án gyűlt egybe. A két közgyűlésen 27 határozatot hoztak. A május 25-én 

megtartott közgyűlésen az Igazgatótanács beszámolt a Pénztár 2000. évi 

tevékenységéről, majd annak jóváhagyása után megtárgyalták az EB beszámolóját 

és a könyvvizsgálói jelentést.  

   



 34 

Fordulatot hozott a tavaszi Küldöttgyűlésen (május 25.) Hollósi Nándor azon 

bejelentése, hogy más irányú feladatai miatt lemond az igazgatótanácsi tagságáról, 

amelyről az IT-t már márciusban tájékoztatta. A Küldöttközgyűlés dr. Botz 

Lászlót választotta meg az Igazgatótanács elnökének. Ugyanezen a Közgyűlésen 

történt még egy személyi változás. Mivel dr. Gulyás Kálmán megbízatása lejárt, a 

Küldöttközgyűlés dr. Malasics Andrást 2001. január 1-től 2003. december 31-ig 

könyvvizsgálóvá választotta.  

   

A közgyűlésen napirendre került a pénztári befektetések kérdése is. Berényi 

Oszkár, mint a Befektetési Szakértői Bizottság (BSZB) elnöke tájékoztatta a 

küldötteket a bizottság működéséről és az ingatlanbefektetések helyzetéről. 

  

A 2001. november 30-án megtartott Küldöttgyűlésen a 2001. évi pénzügyi terv 

módosítása, valamint a 2002. évi pénzügyi terv elfogadása állt a feladatok élén. A 

közgyűlés meghallgatta az IT beszámolóját az elvégzett munkáról, valamint a 

PSZÁF által végzett ellenőrzések tapasztalatairól. Az Alapszabályt is 

módosították. Az eddigiektől eltérő feladat volt a küldötti körzethatárok 

módosítása. Ezt az elhatározást több tényezővel is indokolták. Egyrészt a Magyar 

Honvédségnél, a BM Határőrségnél és az IM Büntetés-végrehajtásnál 

bekövetkezett szervezeti változások és a nyilvántartási rendszer átalakulása is 

megkövetelte ezt, másrészt pedig az átalakítással jobban lehetett igazodni az 

ország közigazgatási felosztásához. Azonban azt is figyelembe kellett venni, hogy 

a pénztárépítési és tagmegtartási feladatokat új alapokra kellett helyezni. Az 

alapítás utáni első évek önkéntes és tömeges belépése már a múlté, időközben a 

Magánnyugdíjpénztár önként választásának lehetősége is lejárt. Az önkéntes 

pénztári ágazatban a fő hangsúlyt a tagok megtartására és más pénztárból történő 

„visszacsábításra” helyezte a Pénztár vezetése. Számoltak azonban új munkáltatói 

tagok beléptetésének lehetőségével is. A magánnyugdíjpénztári ágazatban a 

bővítést a pályakezdők jelentkezésétől, illetve más pénztárakból történő bővítéssel 

képzelték el. A küldöttkörzetek kialakítását a közigazgatási felosztás szerint a 

megyékre alapozták.  

 

A tagépítésben fontos feladatok hárultak a pénzügyi és a humán szolgálat 

dolgozóira, így a felkészítés részükre elengedhetetlen volt.  
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A körzethatárok módosítására kidolgozott tervezet 3 régióval számolt. Az I. régió 

a Fővárost foglalja magába, tervezett vezetője Majercsik Tibor. A II. régió 

Nyugat-Magyarországot jelenti (Baranya, Zala, Somogy, Fejér, Komárom-

Esztergom, Veszprém, Tolna, Győr-Sopron-Moson és Vas megyékkel), 

régióvezető Fürst Róbert. A III. régió Kelet-Magyarország területét fedi le (Pest, 

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-

Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megyékkel), régióvezető Prediger József.  

   

A régióvezetők a Pénztár Koordinációs Irodájának munkatársai. Feladatukat az 

ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségében, a régió munkájának irányítása 

mellett, az ügyfélszolgálati teendők ellátásával végzik. Fontos feladatokat látnak 

el a pénztári megbízottak, akiknek a munkáját a régióvezetők irányítják.  

 

A Küldöttgyűlés a küldötti körzethatárok módosítását és a regionális működési 

rendre vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  

   

Az Igazgatótanács 2001-ben nyolc alkalommal ülésezett, 37 határozatot hozott. A 

szervezetet 2001. május 25-ig Hollósi Nándor irányította; majd lemondása után, a 

közgyűlés döntése alapján dr. Botz László végezte az IT elnöki teendőit.  

   

Az Ellenőrző Bizottság 7 alkalommal tartott ülést Kocsis István elnök 

vezetésével, amelyeket négyszer az Igazgatótanáccsal közösen tartottak. 

Áttekintették a PSZÁF által április 17-30 között, július 12-20 között és az APEH 

május 17-én tartott ellenőrzéséről küldött írásos megállapításokat. Az 1998-2000 

évek időszakát felölelő ellenőrzés több témában is ajánlásokat fogalmazott meg a 

pénztárnak, de a Pénztár működését veszélyeztető súlyos szabálytalanságokat a 

Felügyelet nem állapított meg.  

   

A PSZÁF fontosnak tartotta a Pénztárak befektetési tevékenységét, ezért április 

11-én a Lánchíd irodaházban szakmai konzultációt tartott, a Nyugdíjpénztárak 

befektetési politikájáról, amelyen a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár is képviseltette 

magát.   
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A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnak ekkoriban négy ingatlanja volt. Korábban 

(2000. szeptember 27-én) Bicske város külterületén, az M 1 autópálya mellett 

hosszú távú befektetésként földterületet, majd még abban az évben (november 22-

én) Balatonkenese belterületén beépítetlen telket vett a Pénztár. 2001-ben tovább 

gyarapodott az ingatlanállomány: február 22-én Balatonakali belterületén 

lakóházat (panziót) telekkel, majd pedig április 27-én Sopronkőhida-Tómalom 

között elhelyezkedő beépítetlen telket vett meg a Pénztár. E gyarapodásokkal a 

Nyugdíjpénztárnak 2001. december 31-ei fordulónappal 711.406.212 Ft nettó 

értékű befektetési célú ingatlana volt.  

   

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár működésének legkritikusabb időszaka már a 2000. évben 

elkezdődött és 2001-ben tovább folytatódott. A sarkalatos kérdések az ingatlan 

vásárlások, a STABILITÁS Vagyonkezelő Rt., a STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Rt. és a kanadai székhelyű CDPQ szervezet körül 

csoportosultak. Többen is megfogalmazták aggodalmukat, kételyeiket a 

befektetésekkel, a vagyonkezelő szervezetekkel, az egyes személyek részére 

juttatott javadalmazásokkal és más ügyekkel kapcsolatban.  

 

Pusztai Lajos ismételt tiltakozó levele (2001. május 24.), még korábban Sipos 

Géza a BEOSZ elnökének kérdései, Horovitz Ferenc levele, majd a Pénztár két 

küldöttének (Garai Ferenc és Wertheim Albert) írásos kérdései (2001. június 25.) 

azt valószínűsítették, hogy a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnál, az amúgy 

nagyszerűen működő szervezet eredményei mellett kifogásolható események 

következtek be. Pusztai Lajos az ingatlanvásárlásokat előkészítetlennek tartotta. 

Hiányolta, hogy a Befektetési Szakértői Bizottságból (BSZB) személyét és több 

IT tagot is kihagyták, pedig mint állította, az IT minden tagja felelős a döntésekért 

függetlenül attól, hogy részt vett-e abban, vagy sem. Javasolta a BSZB 

feloszlatását és a személyi felelősség megállapítását.   

Az aggodalmak jelentős részben beigazolódtak. A hiányosságok egy részére a 

PSZÁF is felhívta a figyelmet. A tisztázandó és sokasodó kérdések orvoslására az 

Ellenőrző Bizottság alapos, körültekintő vizsgálatot kezdett el 2001. év végén, de 

az a következő évre is átterjedt. A megállapításokat a bizottság 39 oldalas 

„ELLENŐRZÉSI JELENTÉS”-ben foglalta össze.  
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A jelentés kritikus és előre mutató volt: megállapította az eredményeket, 

ugyanakkor rámutatott a hiányosságokra és kijelölte a tennivalók irányát. A 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztár rendelkezett a működéshez szükséges 

szabályzatokkal, (Pénzkezelési, Szeparációs, Tartalékképzési, Vagyonkezelési és 

Vagyonértékesítési, Leltározási, Közös Hozamfelosztási, Tagi Kölcsön Kezelési, 

Számviteli és Befektetési Politika, Szolgáltatatási és Elszámolási, Számlarend, 

Számlatükör, Pénzmosás Megelőzési és Megakadályozási) amelyeket a szükséges 

mértékben módosított.  

 

Elismeréssel szólt az okmány a Koordinációs Irodáról, amelynek szervezetét az 

előzőekben alakították ki, s jelenleg már 30 fővel végzi feladatait. A munkatársak 

jó színvonalon végezték munkájukat, az ügyfélszolgálaton dolgozók munkája 

ellen panasz nem merült fel. A Nyugdíjpénztár munkáját továbbra is Csordás 

Ferenc aktuárius és dr. Somkúti Éva jogász segítette.  

 

Az EB jelentése tárgyszerűen állapította meg, hogy a Nyugdíjpénztár az 

ingatlanbefektetésekhez nem rendelkezett a szükséges felkészültséggel. A 

STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt-vel a nem kellően rendezett szerződések és 

elszámolások, valamint a két szervezet azonos személyi vezetése miatt 

nézeteltérések és érdekellentétek támadtak, amelyek kedvezőtlenül hatottak az 

ügyvezető igazgató és a könyvvizsgáló kapcsolatára is.  

 

Az ingatlanbefektetések területén a szakértelem egyre hangsúlyozottabbá vált. E 

felismerés alapján jött létre korábban az IT és az ügyvezetés tagjaiból a Szakértői 

Bizottság. (2000. szeptember 1-jén.) Ez a szervezet azonban az Igazgatótanács 

27/2001. sz. határozata alapján megszűnt és 2001. november 15-től az IT előző 

nap hozott határozatával (35/2001) 3 tagú külső szakértőkből álló Független 

Befektetési Szakértői Bizottságot hozott létre az ingatlanbefektetések 

koordinálására.  

 

A legfőbb gondot a Sopron-Tómalom és a Balatonakali településeken vásárolt 

ingatlanok jelentették. A tények és az EB által készített jelentés alapján az 

ingatlanbefektetés és kezelés a következő pontokban összegezhető: 
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1. A Pénztár az ingatlanbefektetéssel és kezeléssel kapcsolatban nem rendelkezett 

tapasztalatokkal.  

2. A STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt.-nek nem volt elegendő pénze a 

soproni ingatlan közművesítési program megvalósítására; illetőleg a 

Balatonakaliban lévő panzió üzemeltetésére.  

3. A Pénztár és az Rt. között az írásos szerződések (így a balatonakali ingatlan 

üzemeltetésével kapcsolatban is) rendezetlenek voltak.  

4. A Pénztár és az Rt. között az elszámolások is tisztázásra szorultak.  

5. Mivel az Rt. megbízása nem volt kellően rendezett, a Pénztár a PSZÁF-tól 

felszólítást kapott a kérdés megoldására.  

6. Nem volt szerencsés az sem, hogy dr. Bodor György volt egy személyben a 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és a STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Rt. vezérigazgatója is. Ez utóbbit a PSZÁF is kifogásolta.  

7. A Stabilitás Rt. nem rendelkezett számon kérhető üzleti tervvel.  

 

A kanadai befektető - mint korábban utaltunk rá -, a ”HONVÉD” és az 

Aranykorona Nyugdíjpénztár 50-50 %-os tulajdonában lévő, egyenként 250-250 

millió Ft névértékű részvénycsomagjából 150-150 millió Ft névértékű részvényt 

kivásárolt. Ez a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágát érintette, amelynek tulajdoni 

részesedése 200 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra csökkent. A korábbi tőkeemelés és a 

kivásárlás után a két nyugdíjpénztár részesedése 10-10 %-ra esett vissza, a CDP 

Global Asset Management pedig 80 %-os többségi tulajdoni hányadra tett szert. 

   

Mint ahogyan dr. Botz László is elismerte a Küldöttközgyűlésen, a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár és a Stabilitás Rt. korábbi 2 éves „házassága” a pénztárnak 

összességében 22,82 millió Ft értékvesztést jelentett.  

 

Az Ellenőrző Bizottság által készített 39 oldalas jegyzőkönyv rámutatott a 

hiányosságokra, a negatív tendenciák okaira és 26 pontban határozta meg, 

illetőleg ajánlotta a legfontosabb tennivalókat. E fontos okmány kijelölte az utat a 

kibontakozás irányába és alapos ajánlásokat rögzített, amelyek figyelembe 

vételével, a nem kívánatos hullámvölgy leküzdésével, valószínűsítette, hogy a 

Pénztár ismét a korábbi eredmények birtokában folytathatja további sikeres 

működését.  
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2001. évben is rendelkezett a Nyugdíjpénztár megállapodással az OTP Garancia 

Biztósító Rt-vel a biztosítási tevékenységet reklámozására különböző pénztári 

rendezvényeken, kiadványokon, valamint saját járműveken. A Pénztár 

vállalkozási tevékenysége sikeresnek mondható, hiszen ezért a munkáért is 8 

millió Ft + ÁFA díjazást kapott. A 8 millió Ft összegben képződött nettó árbevétel 

a Pénztár önkéntes ágának működési tartalékát gyarapította, kiegészítő 

vállalkozási tevékenység címen.  

   

A 2002-es év a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár történetében a kibontakozás irányába 

tartó, mozgalmas időszakot jelentett. Országos szinten az önkéntes 

nyugdíjpénztárak taglétszámának növekedésében megtorpanás volt tapasztalható. 

A szektor koncentrációja folytatódott, a tagok az előző évi 98 helyett 82 

nyugdíjpénztárban tarthatták megtakarításaikat. 

 

A magánnyugdíjpénztárak taglétszámának növekedési üteme a pályakezdők 

kötelező tagságának eltörlése és a TB rendszerbe való visszalépés végső 

határideje miatt szintén csökkent. Mivel 2003-tól a pályakezdők részére a vegyes 

finanszírozású rendszer ismét kötelezővé vált, s a 30 év alattiak önként 

beléphettek a magánpénztárakba, ezért a taglétszám növekedése volt 

valószínűsíthető.  

   

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár önkéntes ágazatának létszáma az előző évhez 

viszonyítva 151 fővel csökkent, s 2002. december 31-én 37.230 főt ért el. A 

Pénztár megalakulása óta ez volt az első olyan év, hogy nem növekedett a 

taglétszám. A magánnyugdíjpénztári ág ugyanabban az időben 15.155 taggal 

számolhatott. Ebben az ágazatban csak szerény mértékben emelkedett a tagok 

száma, az előző évhez képest mindössze 170 fővel. A két pénztár együttes 

létszáma 52.385 főt ért el. 

   

Ez az év bővelkedett eseményekben és fordulatokban. Voltak rendkívüli 

Küldöttközgyűlések, vizsgálatok, esetenként személyeskedésbe menő viták, 

bírságolás a PSZÁF részéről, soron kívüli tisztújítás az Igazgatótanácsban, a 

Pénztár megvált első ügyvezető igazgatójától, s az ingatlanvagyon kezelése is 

átalakult.  
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A legtöbb feladat és tisztázandó kérdés a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt. és 

a pénztári ingatlanok kezelése illetőleg üzemeltetése kapcsán vetődött fel. A 

Küldöttközgyűlés, az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a Pénzügyi 

Szervezet Állami Felügyelete is megkülönböztetett figyelmet fordított e 

kérdésekre.  

   

2002-ben négy alkalommal volt Küldöttközgyűlés, (május 30-án, július 25-én, 

augusztus 9-én és november 28-án), melyeken összesen 62 határozatot hoztak. Az 

Igazgatótanács megnövekedett feladatait jól érzékelteti, hogy 2002-ben 105 

határozatot hozott. Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen végrehajtotta a Pénztár 

belső ellenőrzését, s a jegyzőkönyvekben rögzített megállapításai hozzájárultak a 

hiányosságok kijavításához. Jelentősnek ítélhetjük meg a 2001. év végén 

elkezdődött és 2002. tavaszáig tartó átfogó ellenőrzést, amely nagyban segítette a 

kibontakozást.  

 

 

Szavaz a Küldöttközgyűlés 

 

A PSZÁF 2002. október 3-án tartott a Pénztárnál célellenőrzést, amely során az 

1998-2001. éveket teljesen, a 2002. évet pedig az ellenőrzés időpontjáig tekintette 

át. Az akkori és a korábbi vizsgálatok rávilágítottak a Pénztár, a STABILITÁS Rt. 

és a Pénztár ingatlanjai közötti anomáliákra.  
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A PSZÁF írásban többször is felszólította a Pénztárt, hogy kösse meg a szerződést 

a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt-vel a Balatonakaliban lévő ingatlan 

üzemeltetésével kapcsolatban, valamint rendezze az Rt.-vel szemben fennálló 

8.902.409 Ft követelést. Mivel a többszöri felszólítás is eredménytelen volt, a 

PSZÁF a törvényben biztosított jogköréből adódóan az Igazgatótanács elnökét és 

a Pénztár ügyvezető igazgatóját 100.000-100.000 Ft, az Ellenőrző Bizottság 

elnökét pedig 50.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.  

 

Az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatban összességében és tanulságként 

megállapítható, hogy azok előkészítetlenek és átgondolatlanok voltak. Az e téren 

meglévő nehézségek megoldásához kívánt hozzájárulni a Független Szakértői 

Bizottság, amely 2002. február 1-jén kezdte meg működését. Ezzel a szervezettel 

viszont az IT tagjainak nagy részét kizárták a döntési folyamatokból. Az 

ingatlanbefektetések koordinálása céljából megalakult bizottság tagjai voltak: dr. 

Kelemen László, dr. Vajda József és Csák Gábor.  

   

Az ingatlanok területén meglévő szövevényes viszonylatokat ne kövessük tovább, 

hanem tekintsünk most azokra az intézkedésekre, amelyek a hiányosságok 

kijavítására és a „régi kerékvágás” kijelölésének irányába hatottak. 

   

Mindenképpen szükséges mindjárt az elején megállapítani, hogy a Pénztár az 

ingatlanok terén bekövetkezett negatív tendenciák ellenére is eredményesen 

tevékenykedett. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár rendelkezett a működéshez 

szükséges szabályzatokkal, 2002-ben az Igazgatótanács az alábbiakat fogadta el: 

Pénzmosás Megelőzési és Megakadályozási Szabályzat, Számlarend (ÖP), 

Számlatükör (ÖP) Eszközök és Források Értékelési Szabályzat (ÖP, MNYP), 

Befektetési Politika, Belső Ellenőrzési Szabályzat, Számviteli Politika, Közös 

Hozamfelosztási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Szeparációs Szabályzat, 

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat (ÖP, MNYP), Tagi Kölcsön Kezelési 

Szabályzat, Üzemeltetési Szabályzat, Vagyonkezelési és Vagyonértékesítési 

Szabályzat (ÖP, MNYP).  

A május 30-án megtartott Küldöttgyűlés a szokványos napirendi pontokon túl (IT 

beszámolója a Pénztár 2001 évi tevékenységérők, az EB beszámolója, 

Alapszabály módosítása) két lényeges problémával foglalkozott.  
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Az egyik volt az a tény, hogy a könyvvizsgáló dr. Malasics András a Pénztár 

2002. év első negyedévének beszámolóját elutasító záradékkal látta el. A szakértő 

ezt a lépését azzal indokolta, hogy véleménye szerint a Pénztár az adatkezelésben 

meglévő problémák kijavítása, továbbá a 2002. január 1-jén bekövetkezett 

szabálymódosulások terén elvárható kötelezettségeinek teljes mértékben nem tett 

eleget.  

 

A másik lényeges napirend az volt, hogy a tagsággal ismertetni kellett a PSZÁF 

által küldött határozatot, amely 20 pontban kötelezte a Pénztárt a hiányosságok 

kijavítására. A teendők élén állt az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 

írásba foglalása és a Felügyeletnek történő megküldése.  

   

A szaporodó figyelmeztető „jelek” miatt dr. Botz László levezető elnök 

bejelentette, hogy két hónapon belül rendkívüli Küldöttközgyűlés keretében fog a 

vezetés választ adni a kérdésekre és a témákat megtárgyalják majd.  

   

A július 25-ei Küldöttközgyűlés legfőbb ténykedése a májusi közgyűlés 5/2002. 

sz. határozata alapján lefolytatott vizsgálat megállapításainak ismertetése és 

megtárgyalása volt. A vizsgálat, (az IT és az EB megállapításai is) a 

konfliktushelyzetet a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt. és a Balatonakaliban 

lévő panzió működtetésének szabályozatlanságaira vezette vissza. Az 

ellentmondásokat a bérleti ill. a működtetési szerződés meg nem kötése okozta.  

   

A vizsgálat ugyanakkor utalt a Pénzügyi Közlöny 2002. 11-12. számára, 

amelyben a pénztárak rangsorában, a hozamot tekintve a ”HONVÉD” Önkéntes 

Pénztár az első, a Magánnyugdíjpénztár pedig a harmadik helyre került. Az 

okmány felhívta a figyelmet az összeférhetetlenségi szabályok betartására, a 

vezetői állások pályáztatással történő betöltésére, a STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Rt.-vel a viszony rendezésére, ingatlanfejlesztési, kezelési 

koncepció kidolgozására stb.  

 

A Küldöttközgyűlésen dr. Botz László bejelentette lemondását, amit legfőképpen 

azzal indokolt meg, hogy a rendelkezésére álló két hónap alatt nem tudta a 

felvetődött problémákat megoldani.  
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A Küldöttközgyűlés az IT tagjainak jelölte Ruff Ferencet és Wertheim Albertet. 

Mivel azonban a szünet után a testület határozatképtelenné vált, az IT tagjainak 

megválasztására nem került sor. A közgyűlés az Igazgatótanácsot visszahívta, 

amely a legközelebbi rendes Küldöttközgyűlés napjával volt hatályos.  

 

Augusztus 9-én ismét Küldöttközgyűlés volt, ahol Ruff Ferencet az 

Igazgatótanács tagjává, Sárosi Gyulát pedig az IT elnökévé választották meg.  

Az Ellenőrző Bizottság mandátumát az eredeti megbízatásának lejártáig 

megerősítették. A rendezvényen jelenlévő Zámbori Mihály (helyettes államtitkár) 

kijelentette, hogy a Pénztár számíthat a Honvédelmi Minisztérium támogatására.  

 

November 28-án volt az év negyedik, egyben utolsó Küldöttközgyűlése. Az IT 

megtartotta tájékoztatóját augusztus 9-óta végzett feladatokról. Napirendre került 

a 2002. évi pénzügyi terv módosítása, a 2003. évi pénzügyi terv előterjesztése, a 

küldött körzethatárok elfogadása és az Alapszabály módosítása.  

   

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács elnökének dr. Szenes Zoltánt, tagjainak 

pedig: Berényi Oszkárt, Breuer Lászlót, Csekéné Pék Magdolnát, Kelemen 

Attilát, Lévai Pált, Pácserné Bozi Juditot, Péter Lászlót, Ruff Ferencet, Tóth 

Lászlót és Varga Valériát választotta meg.  

 

A kibontakozás megkezdődött. Ennek egyik lényeges eleme volt az IT 

megújulása, amelynek során a testületben – az elnökkel együtt – 7 új személyt 

választottak meg. Az ingatlankezelés terén jelentkező fogyatékosságok ellenére az 

MKB a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárt a 6. helyre sorolta, de más értékelések is az 

első tíz közé jelölték.  

   

A vagyonkezelés területén változás történt. A STABILITÁS Vagyonkezelő Rt.-

nél lévő vagyont a Pénztár áthelyezte a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) 

Rt.-hez, illetve az ERSTE Alapkezelő Rt-hez. A STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Rt. 90 %-os részvényeit teljes mértékben megvásárolta a HM 

EI Rt. (a Pénztár változatlanul megtartotta 10 %-os tulajdonrészét), amely ezt 

követően nevet változtatott és TERRA Rt. néven működött tovább.  
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Az üzleti kapcsolatokat a TERRA Rt-vel a Pénztár felszámolta, az elszámolás 

végrehajtása pozitív könyvvizsgálói záradékot eredményezett. Összességében az 

ingatlanokkal kapcsolatban 190 millió Ft értékvesztést számolt el a Pénztár.   

 

Bicskét és Balatonkenesét „próbaértékesítésre” bocsátotta a Pénztár, Sopront a 

közművesítés után tervezték értékesíteni, Balatonakali kapcsán pedig a Pénztár a 

HM EI Rt-vel kötött 2 éves bérleti szerződést azzal, hogy ha vevő jelentkezik, 

akkor eladják azt. Mindezek alapján elmondható, hogy az ingatlanok „háza táján” 

lévő problémákban ez a stratégia a kedvező irányú elmozdulás kezdetét jelentette.  

   

A Pénztári Központ II. emeleti rekonstrukciója jelentősen javította a 

munkafeltételeket, az új elhelyezés kialakítása 44 millió Ft-ba került.  

 

Az Igazgatótanácson belül belső munkamegosztást alakítottak ki. A Magyar 

Pénztárszövetségben Pusztai Lajos helyett Breuer László, a CDPQ-nál pedig 

Sárosi Gyula képviselte a Pénztárt. Az Igazgatótanács dr. Bodor György 

munkaviszonyát 2002. december 31-i hatállyal megszüntette.  

   

2002. derekán tehát megkezdődött a Pénztár stabilizációja, s az év végétől pedig 

egyre jobban beindult a mind hatékonyabb kibontakozás. A STABILITÁS Rt.-vel 

a kapcsolatok felszámolása, az új befektetési és ingatlankoncepció, az 

Igazgatótanácsban és az ügyvezetésben bekövetkezett személyi változtatások 

megteremtették a lehetőségét, hogy a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár a nehézségeket 

leküzdve, ismét hagyományai és eredményei alapján működjön. Az 

Igazgatótanács új koncepciójából adódott az a döntés is, hogy a külső Független 

Szakértői Bizottságot 2002. december 31-ei hatállyal megszüntették.  

 

Az ingatlanok körül meglévő negatív tendenciák szerencsére nem érintették 

hátrányosan a Pénztár presztízsét, más területeken ugyanis nagyszerű 

eredményeket ért el. A Pénztár összevont mérleg főösszege 2002. december 31-én 

20.919.560 e Ft, amely az előző év (14.923.551 e Ft) 140,18 %-a. A Pénztár 

vagyona 20.864.098 e Ft, amely 6.007.648 e Ft-tal haladta meg az előző évit 

(14.856.450 e Ft).  
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A Pénztár több milliárdos nagyságrendű vagyonának kezelését a letétkezelő 

RAIFFEISEN BANK Rt. ellenőrizte, a pénzintézet egyben mindkét pénztári ág 

folyószámla vezetését is ellátta.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár az ingatlanvagyon kezelése és üzemeltetése terén 

megnyilvánuló fogyatékosságai ellenére eredményes évet zárt. Ennek egyik 

lényeges mutatója az az érték, hogy a Pénztár vagyona 6.007.648 eFt-tal haladta 

meg az előző évit és 2002. végére 20.864.098 e Ft-ot ért el. A Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletének és az Ellenőrző Bizottságnak a megállapításai 

alapján a Pénztár az év folyamán nagymértékben korrigálta a hiányosságokat.  

 

A Pénztár átlendült a holtponton és megindult egy újabb sikeres felfelé ívelő 

pályán. A kibontakozásban nagy reményekkel tekintettek az új 

igazgatótanácsi elnökre, aki elismert gazdasági szakértelemmel rendelkező 

vezető. A tagság bízott abban, hogy a dr. Szenes Zoltán elnök vezetésével 

megújult Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a Pénztár dolgozói 

együttes erővel ismét a „régi kerékvágásban” folytathatják sikeres 

ténykedésüket. A következő évben két fő feladatot kellett a Pénztárnak 

megoldani:  a taglétszám növelését, a tagszervezői munka erősítését, valamint 

az új küldötti rendszerre történő átállást és a tisztújítást. 

 

 

V.  

„ÚJRA A RÉGI KERÉKVÁGÁSBAN”. 

(2003-2005) 

 

V.  1. A KILENCEDIK ESZTENDŐ SZÁMVETÉSE 

 

A 2003-as évben konszolidáltabb és kiegyensúlyozottabb körülmények között 

folytatódott a Pénztár tevékenysége. A Küldöttközgyűlést két alkalommal (május 

27-én és november 24-én) hívták össze. A Pénztár legfőbb fóruma összesen 78 

határozatot hozott. Ez az esztendő jelentős személyi változásokkal járt. Az 

Igazgatótanács ügyvezető igazgatót, a Küldöttközgyűlés pedig új 

Igazgatótanácsot, Ellenőrző Bizottságot és könyvvizsgálót választott.  
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A feladatokból az Igazgatótanács is kivette a részét, hiszen 2003-ban 156 

határozatot hozott, többet, mint 1994-től 1999-ig tartó 6 év során összesen, amikor 

is 153 esetben döntött. Az Ellenőrző Bizottság és a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete folyamatos ellenőrzésével segítette a Pénztár hatékony, jogszabályok 

és rendeletek szerinti működését.  

   

A Pénztár taglétszáma, ha szerény mértékben is, de ismét emelkedett 2003-ban. A 

tagszervezési programban meghatározott stratégiai célkitűzések végrehajtása 

sikeresnek mondható. Az év végén az Önkéntes Pénztárnak 39.051, a 

Magánnyugdíjpénztárnak pedig 15.506 tagja volt. A két Pénztár tagjainak 

együttes létszáma 2003. december 31-én 2.172 fővel volt több, mint egy évvel 

korábban és 54.557 főt tett ki.  

 

A kedvezően alakuló „mutatószám” abból is adódott, hogy a „rokon” 

pénztárakból átlépők száma emelkedett, a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárból más 

pénztárba történő átlépések száma pedig lényegében az előző év szintjén maradt. 

A magánnyugdíjpénztári ágazatban a létszám alakulásában szerepet játszott az is, 

hogy a TB -be történő visszalépés lehetősége 2002. december 31-ével lezárult.  

 

A megbízott ügyvezető igazgatói feladatokat 2003. január elsejétől március 

elsejéig Kőhalmi István ügyvezető igazgatóhelyettes látta el. Az Igazgatótanács 

attól a naptól kezdve ugyanis kinevezte ügyvezető igazgatónak dr. Szeker Lászlót.  

   

A Pénztár vezetése továbbra is nagy figyelmet fordított különböző szabályzatok 

elkészítésére, illetőleg a már meglévők kiegészítésére, módosítására. Az év első 

Küldöttközgyűléséig a Pénztárnak több feladatot kellett megoldani. A Pénztár 

január 10-én szerződést kötött az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi 

Szervezet KHT-val, mint munkáltatóval. 

 

Ebben az évben is kapott a Pénztár egy általános ellenőrzést, amely 8 napig 

tartott. A PSZÁF február 10. és 21. között az önkéntes pénztári ágazat működését 

vette górcső alá. Az ellenőrzés 2001. II. negyedévtől a vizsgálat időpontjáig 

tekintette át a Pénztár működését, amelyről részletes jegyzőkönyvet (2003. 

március 26-ai keltezéssel) küldött a vizsgált szervezetnek.  
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A 16 fontos vizsgálandó terület kiterjedt többek között: a pénztári tevékenységre, 

a befektetések és a hozamok elszámolására, a tájékoztatási kötelezettségre, a 

személyi és tárgyi feltételek biztosítottságára, a Pénztár pénzügyi tervére, a 

biztosítás-matematikai mérleg vizsgálatára, a nyilvántartási és informatikai 

tevékenységre és más kérdésekre. Az ellenőrzés a legtöbb területet rendben 

találta. Mivel az PSZÁF 2001. II. negyedévétől vizsgálta a Pénztárt, így újra 

reflektorfénybe került az „ingatlanok világa”. Az ingatlanvásárlás és üzemeltetés 

terén tett felügyeleti megállapítások többnyire megegyeztek a már korábban 

bemutatott tényekkel, ugyanakkor a PSZÁF utalt a soproni ingatlan beszerzésének 

körülményeire, amelyet 2002 decemberében részletesen vizsgált. E kérdésben a 

felügyeleti szerv azt állapította meg többek között, hogy a Pénztár nem kellően 

körültekintően járt el, mivel a döntést előzetes felmérés, becslés, hasznosítási 

tanulmány nem előzte meg. A végleges szerződés megkötése előtt készített 

értékbecslés, a vételárnál magasabb árat állapított meg az ingatlan vásárlásakor. A 

PSZÁF 2003 februári ellenőrzése és a Pénztár vezetése is úgy ítélte meg az 

ingatlangazdálkodás helyzetét, hogy a jobbító törekvések mellett további 

feladatokkal lehet számolni e téren. 

   

A Pénztár megszokott életébe változatosságot hozott február 28-án egy 25 fős 

ukrán delegáció látogatása. A szomszédos országból érkezők a nyugdíjreform 

tárgyában tájékozódtak a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárnál.  A vendégeknek dr. 

Szenes Zoltán, az Igazgatótanács elnöke tartott előadást. Az ukrán delegáció 

fogadása és a részükre „rögtönzött” tájékoztató jól sikerült. A PSZÁF-tól Erdős 

Mihály levélben (2003. március 6.) köszönte meg az IT elnökének a szakszerű és 

tárgyilagos tájékoztatást a megjelölt témában; ugyanakkor megköszönte a Pénztár 

vezetőinek és munkatársainak a szívélyes fogadtatást és baráti légkört, amelyben 

valamennyiüket részesítették.  

   

A Pénztár továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordított az ingatlanjaira. A 

bicskei ingatlant eladásra hirdették meg és az Igazgatótanács e célból ügynök 

szerződést kötött az OÁZIS Stúdió Bt-vel. A Balatonakaliban lévő Muskátli 

Panzió üzemeltetési költségeinek kivizsgálására pedig az IT három fős bizottságot 

hozott létre.  
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A 2003. május 27-én összehívott Küldöttközgyűlést már optimista és bizakodó 

hangnem jellemezte. Az Igazgatótanács elnöke beszámolt a Pénztár 2002. évi 

tevékenységéről, amelyet a közgyűlés jóváhagyott. Megtárgyalták az Ellenőrző 

Bizottság beszámolóját, a könyvvizsgáló és az aktuárius jelentését. Az 

Alapszabály különböző pontjait 26 határozattal (5/2003 – 31/2003) módosították.  

Ezt követően tájékoztatták a jelenlévőket a PSZÁF 2002. október 3-án tartott 

célellenőrzéséről és a meghozott határozatáról. A PSZÁF által készített okmány 

megállapította: hogy a Pénztár a korábban megállapított hiányosságok legnagyobb 

részét kijavította. Ugyanakkor a Pénztár törzsadat-állománya és a pénztári 

adatszolgáltatások révén a PKN-ben nyilvántartásba vett adatok közül néhány 

esetben a Pénztár adatszolgáltatási hibái miatt eltérések jelentkeztek.  

Az észlelt hibákat a Pénztár folyamatosan korrigálta, és az ismételt ellenőrzések 

során azokat kijavította. A tagszervezési stratégiából adódóan a Küldöttközgyűlés 

2003. június elsejével elfogadta az új küldötti körzethatárokat.  

   

A két Küldöttközgyűlés közti időben a Pénztár tevékenységét a PSZÁF által 

észlelt hiányosságok kijavítására és a korábban ismert jó eredmények 

megtartására irányuló törekvés jellemezte.  

 

A Nyugdíjpénztár kilencedik évének fontos eseménye volt a november 24-én 

összehívott Küldöttközgyűlés. Több kérdés is napirendre került. A teendők élén 

állt az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az elmúlt közgyűlés 

óta végzett munkáról. Döntés született a 2003. évi pénzügyi tervek módosításáról, 

a 2004. évi pénzügyi terv és a magánnyugdíjpénztári ág hosszú távú pénzügyi 

tervének elfogadására. Az Alapszabályt több ponton is módosították.  

A PSZÁF 2003. február 10-21 között megtartott ellenőrzésről készült határozatot 

(2003. május 16-án keltezett okmány) ismertették a közgyűléssel. Az ellenőrző 

szervezet 11 pontban sorolta fel megállapításait, amelyek a Pénztárnak további 

feladatokat jelentettek: a befektetésekre vonatkozó jogszabályok betartása, a 

hozamráta számítás, az aktuáriusi értékelés és a biztosítástematikai statisztikai 

jelentés stb. elkészítése terén. A novemberi Küldöttközgyűlés fontos személyi 

kérdésekben is döntött. Mivel a Pénztár könyvvizsgálójának, dr. Malasics 

Andrásnak a megbízatása 2003. december 31-én lejárt, ezért új könyvvizsgálót 

kellett választani.  
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A könyvvizsgálói pályázat eredményéről Kocsis István tartott tájékoztatást, aki a 

közgyűlésnek a korábbi könyvvizsgálót javasolta. A Küldöttközgyűlés, a javaslat 

alapján dr. Malasics Andrást 2004. január elsejétől 2005. december 31-ig 

könyvvizsgálóvá választotta. 

 

Mivel az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság mandátuma is lejárt, új 

testületeket kellett választani. A megválasztott tisztségviselők megbízatása 5 évre 

szól (Alapszabály 21.2, 22.2 pont). A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács 

tagjaivá választotta: dr. Szenes Zoltánt, Péter Lászlót, Pácserné Bozi Juditot, dr. 

Alkéri Istvánt, Ruff Ferencet, Csekéné Pék Magdolnát, Breuer Lászlót, Tóth 

Lászlót, Kelemen Attilát, Varga Valériát és Lévai Pált.  

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjává választották: Kocsis Istvánt, dr. Gruber Nándort, 

Sárosi Gyulát, dr. Zsiga Imrét, Tóbis Gábort, Kovács Lászlót és Sinka Miklóst. A 

két vezető testület megválasztása után következett az elnökök személyének 

kijelölése és eldöntése. A Küldöttközgyűlés 5 évre, de legkésőbb a 2009. évi 

pénzügyi tervet elfogadó közgyűlés napjáig az Igazgatótanács elnökévé dr. Szenes 

Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökévé pedig Kocsis Istvánt megválasztotta.  

 

A Pénztár történetének kilencedik éve ismét a korábbi sikeres időszakot jeleníti 

meg a szemlélődők előtt. A Pénztár javuló eredményei és sikerei voltak a 

meghatározóak, még akkor is ha az ingatlanok területén továbbra is voltak teendői 

a Pénztár testületeinek és vezetőinek.    

 

A Pénztár több milliárd nagyságrendű vagyonának letétkezelését 2003 évben is a 

RAIFFEISEN Bank Rt. végezte. A pénzintézet mindkét pénztári ág folyószámla 

vezetését is ellátta. A Pénztár befektetett vagyonát 2003. I-III. negyedévében 50-

50 %-ban az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. és az MKB Rt kezelte.  2003. október 

1-től pedig a GENERALI Alapkezelő Rt. egymilliárd forinttal kezdte meg a 

vagyonkezelést, amelyből 600 millió Ft az önkéntes, 400 millió Ft pedig a 

magánnyugdíjpénztári ágazat fedezeti tartalékának befektetését képezte.  

 

A részesedések a CDP Capital Rt. és a TERRA Rt. nevű társaságokban az 

alábbiak szerint alakultak: 
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1. A CDP Capital Közép-Európa Vagyonkezelő Rt. (2000.január 27-én alapították 

Stabilitás Első Pénztári Vagyonkezelő Rt. néven). A részvénytársaságban a CDP 

Capital World Markets Inc. 80 %-os (480 millió Ft), a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár önkéntes ága 5 %-os (30 millió Ft), a magánnyugdíjpénztári 

ágazat 5 %-os (30 millió Ft), az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár pedig 10 

%-os (60 millió Ft) tulajdonosi résszel bírt.    

2. A TERRA Ingatlankezelő- és Forgalmazó Rt. (2000. szeptember 12-én 

alapították Stabilitás Ingatlanforgalmazó Rt. néven). A Pénztár és az Rt. közötti 

elszámolásokat rendezték, a Pénztár érdekeinek megfelelően zárult le.  

A Pénztár a tulajdonosi részesedését értékesítette, az adásvételből a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztárnak a 2003 év során újabb vesztesége nem keletkezett. A Pénztár 

ingatlanvagyona területét a további konszolidáció jellemezte. A Pénztár az 

ingatlan értékelési feladatok ellátására pályázatot írt ki. Az Igazgatótanács döntése 

alapján a Mátraholding Rt.-t és a Heuréka Rt.-t bízták meg a teendőkkel.  

   

A Pénztár aktuális ingatlanhelyzete az alábbiakban összegezhető: 

 

1. Sopron-Tómalom  

A térségben elhelyezkedő 11 hektár 4532 m2 alapterületű ingatlant a Pénztár még 

2001. tavaszán vette meg hosszú távú fejlesztési céllal. Az ingatlan 

közműfejlesztésének tervezési, szervezési szakasza az előző üzleti év végén 

lezárult. A Pénztár eladásra meghirdette az ingatlant, több társasággal tárgyalt, de 

az eladása nem realizálódott.  

2. Balatonakali, Muskátli Panzió 

Az értékesítés eddig még nem sikerült. Az ingatlan fenntartással és az 

üzemeltetésből adódó veszteségek elkerülése céljából a Pénztár 2003 májustól 2 

éves bérleti szerződést kötött a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő 

Rt.-vel.  

3. Balatonkenese 

A telekingatlanba benyíló 267 m2 területű ingatlanrészt a Pénztár a Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság árverésén megvette a vízműtől. A telek értéke ezáltal 

jelentősen megnőtt. A vételi ajánlatok alapján a Pénztár a jövőben nyereséges 

értékesítésre számíthat.  
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4. Bicske 

A bicskei Ipari Parkban található 4 hektáros terület a Vodafone Rt.-vel kötött 

bérleti szerződés alapján szerény, de folyamatos bevételi forrást jelent a 

Pénztárnak. Ez az ingatlan szenvedte el a beszerzési értékhez képest a legnagyobb 

mértékű értékvesztést, ezért a legkritikusabb befektetésnek minősült.  

   

Az ingatlanok értékéről az Igazgatótanács 2003. november 24-én a 

Küldöttközgyűlésen a jelenlévőket tájékoztatta. A négy ingatlan beszerzési értéke 

összesen: 618.200.000 Ft-ot, a beruházás: 154.504.404 Ft-ot, a könyv szerinti 

érték: 576.076.888 Ft-ot, az értékelési különbözet - 190.626.396 Ft-ot tett ki.  

   

A 2003-as évben a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár átlendült a „holtponton”, a 

PSZÁF által tartott ellenőrzéseken feltárt hiányosságok döntő részét kijavította, 

illetőleg folyamatosan korrigálta a kifogásoltakat. A több mint 50.000 fős tagság 

és a Pénztár 27 milliárdos vagyona alapján a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárt 

továbbra is az ország legjelentősebb és legeredményesebben működő 

nyugdíjpénztáraként tartották számon.  

 

A Pénztár gyengébb pontjait az ingatlanok jelentették. Azonban a 2002-es 

évben megkezdett, majd 2003-ban folytatott új koncepció az ingatlanok 

helyzetének „konszolidálását” és kedvező irányú kibontakozását 

eredményezte. Az elkövetkezőkben a Pénztár vezető szerveinek és 

ügyvezetésének további feladatokat jelentenek majd.  

 

A 2003-as esztendőben, a megválasztott Igazgatótanács, az Ellenőrző 

Bizottság, az új ügyvezető igazgató és a könyvvizsgáló, bírva a munkáltatók 

és a tagság bizalmát és támogatását, minden bizonnyal a korábbi évek 

nagyszerű eredményeit is túlszárnyalva, bizakodóan tekinthettek a tizedik 

esztendő új kihívásaira és feladataira.  

 

V. 2. A TÍZÉVES ÉVFORDULÓ (2004)  

 

A HONVÉD Nyugdíjpénztár tevékenységi kereteit a 2004. évben nyugodt, 

kiegyensúlyozott fejődés jellemezte. 
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Az igen kedvező tőkepiaci háttérnek köszönhetően a pénztár fennállása óta a 

hozamok tekintetében az egyik legsikeresebb üzleti évét zárta. A kiemelkedő 

hozamteljesítmény mellett a tagdíjbevételek, valamint a vagyon növekedési 

dinamikája is a korábbi éveket meghaladóan alakult.  

 

A gyarapodást jól érzékelteti, hogy a pénztárban vezetett magánpénztári egyéni 

számlák átlagos értéke a 2003. év végén kimutatott 631.050 Ft/fő összegről 

894.944 Ft/fő összegre gyarapodott, mely éves átlagban 42 %-os növekedésnek 

felelt meg. A megtakarítások jelentős mértékű emelkedéséhez nemcsak a kiugróan 

magas tőkepiaci teljesítmény, hanem – a magánpénztári nyugdíjjárulék egy 

százalékpontos emeléséből adódóan – az egy főre eső tagdíj-befizetések 

növekedése is hozzájárult.  

 

Az önkéntes pénztári tevékenységben a 2003. évhez képest kimutatható 

vagyonnövekedés üteme a magánpénztári ágazathoz képest valamivel 

mérsékeltebb volt, az önkéntes pénztári egyéni számlák átlagos értéke a 2003. év 

végén kimutatott 424.021 Ft/fő összegről 557.580 Ft/fő összegre gyarapodott, 

mely éves átlagban 31 %-os növekedésnek felelt meg.   

 

A hazai önkéntes pénztárak története és fejlődési iránya fordulóponthoz érkezett a 

2004. esztendővel, hiszen működésük első tíz évében csak a nyugdíjba vonulók 

számára teljesítettek kifizetéseket, a tizenegyedik évtől azonban eljött az idő, hogy 

a még aktív tagok egy része is hozzáférhetett a várakozási idő alatt felhalmozott 

megtakarításaihoz. Ez a lehetőség a hazai önkéntes nyugdíjpénztári tagság köréből 

a 2004. évben még csak pár ezer főt érintett, a 2005. évtől azonban a pénztáraknak 

fel kellett készülniük a nagyobb arányú igénybevételre, és az abból adódó 

létszám- és vagyoncsökkenés hatásainak kezelésére.  

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár még a 2003. év végén középtávú előrejelzést 

készített, melyben felmérte a kötelező várakozási idő leteltével összefüggő 

létszám- és vagyonkiáramlás valószínűsíthető méreteit, illetve legfontosabb 

teendőit.  
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A pénztári szektorra, és azon belül az önkéntes- és magán tevékenységi formára 

elkülönítetten közzétett teljesítménymutatók alapján a pénztár 2004. évi 

eredményei mind vagyon-, mind létszámalakulás tekintetében a pénztári szektor-

átlagot meghaladóan alakultak. A legjelentősebb mértékben az egy főre jutó 

vagyon és az egyéni számlák átlagos értékének alakulása haladta meg a 

pénztárszektori átlagot.   

 

A pénztár vagyoni-jövedelmi helyzetét jól jellemezte, hogy a magánpénztári 

ágazat egy főre jutó vagyona a 2004. év végére a szektor átlagának több mint 

dupláját, az önkéntes pénztárban pedig közel másfélszeresét tette ki.  A 2004. év 

kimagasló eredményei megalapozták azon intézkedéseket, melyekkel a következő 

években kiemelkedően kedvező tartalék-megosztási arányok kialakítására nyílt 

lehetőség mindkét ágazatban.  

 

Az önkéntes pénztári ágazatban a korábbi évek eredményes működéséből 

felhalmozott tartaléktőke, illetve a felmérhető bevételi lehetőségek alapján a 

működési tartalékhányad évközben másfél százalékpontos csökkentésre került, 

ezzel egyidejűleg a működési tartalékból kieső bevételi hányad a fedezeti 

tartalékot növelte. A 2004. évi eredményeinek értékelése alapján lehetőség nyílt a 

magánpénztári tartalékmegosztás érvényben lévő - a 2001. év óta változatlan - 

arányainak felülvizsgálatára is.  A magánpénztári ágazat kiegyensúlyozott 

fejlődésében és a pénztári tevékenységen belüli domináns növekedésében több 

tényező együttes hatása érvényesült. A megelőző három üzleti év során ugyanis 

mind a törvényi feltételekben, mind a tagság létszámának és jövedelmi 

helyzetének alakulásában egyértelműen a növekedésnek kedvező, pozitív 

folyamatok érvényesültek.  

Mindezek alapján a pénztár vezetése az őszi küldöttközgyűlésen javaslatot tett a 

magánpénztári tartalékhányad-megosztási arányok módosítására vonatkozóan. A 

2004. november 22-én megtartott küldöttközgyűlés a tartalék-megosztás 

módosítására tett felvetést az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és a 

következő év január 1-jétől hatályba léptette.   A módosítás alapján a következő 

évtől a magánpénztári tagdíjak működési tartalékhányada 6,5 %-ról 5 %-ra 

csökkent, ezzel egyidejűleg a fedezeti tartalékot megillető bevételi hányad 92,5 

%-ról 94 %-ra nőtt. 
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A pénztár befektetett vagyonát a 2004. évben is három vagyonkezelő, az ERSTE 

Bank Alapkezelő Zrt., az MKB Zrt., valamint a Generali Alapkezelő Zrt. kezelte.  

Az év során a folyó bevételekből mindkét pénztári ágazatban az Erste és az MKB 

Zrt. 40-40 %-os részesedése mellett 20 % került kihelyezésre a Generali 

Alapkezelő Zrt.-hez.  

 

A pénztár a tárgyév során megtartotta a korábbi üzleti években vásárolt fedezeti 

célú ingatlanbefektetéseit, így a négy elemből álló ingatlan-portfolió összetétele a 

korábbi évekhez képest nem változott. Az ingatlanbefektetések gyakorlati 

kezelése és az ingatlanügyekkel összefüggő döntési mechanizmus szintén 

változatlan maradt.  

 

A szakszerű és felelősségteljes megoldások érdekében az ingatlanokkal 

kapcsolatos intézkedések továbbra is teljes körűen és közvetlenül az 

Igazgatótanács hatáskörébe tartoztak. A testület törekvései leginkább az egy 

csomagban történő értékesítésre irányultak, azonban a pénztár számára a 2004. év 

során kedvező értékesítési lehetőség nem kínálkozott.  

 

A nyugdíjpénztár két ágazatára összesített taglétszáma a 2004. év végére 

meghaladta az 58.200 főt.  A két pénztári ág együttes 2004. évi nettó taglétszám-

növekménye 2.615 fő volt, mely az 55.587 fő nyitólétszámra vetítve közel 4,7 %-

ot tett ki.  

 

Az év eredményei közé tartozik, hogy az ágazati jelleg erősítéseképp a nagy 

munkáltatók köre a Vám- és Pénzügyőrséggel bővült, az együttműködési 

megállapodást 2004. július 21-én írták alá a pénztár és a szervezet vezetői. Az 

éves létszámfejlődés alapján a magánpénztári ágban viszonylag magasabb, az 

önkéntes pénztárban kissé alacsonyabb ütemű szervezettség-növekedés valósult 

meg a 2004. évben, ily módon lényegében előző évek mérsékelt növekedési 

üteme folytatódott.  

 

A 2004. évben is két küldöttközgyűlést hívott össze a pénztár. Az év első 

közgyűlése, az előírt napirendi pontokkal 2004. május 24-én került megtartásra, 

melyen a küldöttek valamennyi előterjesztést, köztük a pénztár 2003. évi 

beszámolóját egyhangúan elfogadták. 
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Emellett az Alapszabály módosítására is került sor összesen 41 határozattal.  A 

májusi közgyűlésen született döntés a pénztár alapítás 10 éves évfordulójának 

méltó megünnepléséről is. 

 

A pénztár Igazgatótanácsa a 2004. év során összesen 71 határozatot hozva 13 

alkalommal ülésezett, melyeken az Ellenőrző Bizottság elnöke minden 

alkalommal részt vett. A rendszeres jelleggel tárgyalt napirendek a befektetési- és 

tagszervezési eredmények folyamatos értékelése, a belső szabályozórendszer 

aktualizálása, az ingatlanügyek kezelése, illetve a működési tevékenység 

racionalizálása témaköreibe tartoztak. 

 

A 2004. év legnagyobb horderejű döntése kétségkívül az informatikai rendszer 

megújításáról született.  

 

Az Igazgatótanács elsőként 2004. május 03-i ülésén foglalkozott a pénztári 

nyilvántartó rendszer cseréjére vonatkozó határozott pénztári szándék 

megtárgyalásával, illetve annak elhatározásával. A döntés szükségességét, 

halaszthatatlanságát, annak körülbelül másfél évet felölelő előkészületei mellett a 

jogszabályi feltételek szigorodása, valamint a pénztár meglévő nyilvántartó 

rendszerének technológiai elavultsága is indokolta.  

 

A döntés értelmében a 2004. év során sor került egy szakértő cég 

közreműködésével az informatikai tender kiírására, majd a pénztár 

menedzsmentjének tagjaiból alakult belső szakértői bizottság több-fordulós 

elbírálása alapján a pályázatot végül a Humansoft-Capital System Konzorcium 

nyerte meg.  

 

A pénztár projekt-menedzserként Molnár Antalt, a HM Közgazdasági és Pénzügyi 

Ügynökség főigazgatóját kérte fel, hogy a sikeres megvalósításban a pénztár 

érdekeit megbízott külső szakértőként képviselje.  

 

Ezzel kezdetét vette a pénztár következő éveinek szakmai munkáját elsődleges 

prioritással meghatározó informatikai megújulás.  
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A 2004. év vége egy jelentős személyi változást is hozott a pénztár életébe. Dr. 

Szeker László, aki 2003. március 1-jétől volt a pénztár ügyvezetője 2005. január 

1-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát a HONVÉD 

Nyugdíjpénztárral, így az Igazgatótanács az ügyvezetői igazgatói munkakör 

ellátására azonnal zárt pályázatot hirdetett meg. A pályáztatás eredménye és a 

pénztár vezetésében történt változások azonban már a következő, 2005-ös év 

történetéhez tartoznak… 

 

 

V. 3. STRATÉGIAI DÖNTÉSEK IDŐSZAKA (2005) 

 

 

A 2005-ös esztendőben folytatódott az előző évben tapasztalt fejlődési trend, a 

nyugdíjpénztári szektort továbbra is nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődés 

jellemezte.   A gazdasági növekedés erősödése, a megelőző két évben végbement 

látványos dezinflációs folyamat, a belföldi árstabilitás fokozódása, a kiszámítható 

költségvetési kamatpolitika és az üzleti tervezhetőség javulása együttesen igen 

kedvező körülményeket teremtett a pénzügyi szektor működéséhez.  

 

A makrogazdasági folyamatok élénkülése és a 2004. évben megkezdődött 

fellendülés folytatódása révén a pénztár az előző évben elért kimagasló befektetési 

eredményekhez képest közel azonos szinten teljesített. A fejlődést jól érzékelteti, 

hogy magánpénztári egyéni számláink átlagos értéke a 2004. év végén kimutatott 

895 ezer Ft/fő összegről 1 millió 219 ezer Ft/fő összegre gyarapodott, mely éves 

átlagban 36 %-os növekedésnek felel meg. Az önkéntes pénztári tevékenységben 

előző évhez képest kimutatható vagyonnövekedés üteme a magánpénztári 

ágazathoz képest ezúttal is alacsonyabb volt, éves átlagban mintegy 18 %-ot tett 

ki, az egy főre jutó átlagos vagyon az előző év végén kimutatott 445 ezer Ft/fő 

összegről 495 ezer Ft/fő összegre emelkedett.  

 

A 2005. évtől kezdődően kötelezővé vált a pénztár egészére számított nettó 

hozamráta, valamint a tárgyévet magában foglaló utolsó 5 év átlagos 

hozamrátájának közzététele a Felügyelet honlapján.  
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Ezen hivatalosan publikált felügyeleti adatforrások transzparensebbé vált a 

pénztári teljesítmények közvetlen összehasonlíthatósága. A magánpénztári ág a 

2005. évben elért 13,86 %-os nettó hozamrátájával a pénztárak között a 3. 

helyezést jelentő, az ágazati átlagot meghaladó teljesítményt mondhatott 

magáénak.  

 

A 2001-2005. évek pénztári nettó éves hozamainak mértani átlaga alapján 

számított 5 éves átlaghozam tekintetében a pénztár még jobb eredménnyel zárt, az 

ágazathoz tartozó 18 magánpénztár közül a 2. helyen végzett. Az önkéntes ágazat 

által a 2005. évben elért éves nettó hozamráta 13,70 % volt, amely a pénztárak 

rangsorában a 11. helyezést jelentette. Az öt éves átlaghozamok tekintetében az 

önkéntes pénztár a középmezőnyben helyezkedett el, a 9,42 %-os 

átlagteljesítményhez képest 32 önkéntes pénztár ért el jobb eredményt.  

 

A 2005. üzleti évben a pénztár vezetése határozott intézkedéseket hozott a 

költségszerkezet racionalizálása-, illetve az egy pénztártagra jutó működési 

költség-mutató visszaszorítása érdekében. A célok elérése érdekében egy szigorú 

takarékossági szempontokra épülő, átfogó költségcsökkentési program került 

kidolgozásra.  

 

A program eredményeként a belső folyamatok és a szervezeti struktúra 

átalakításával a pénztár a 2005. évben a folyamatosan bővülő szakmai igényeknek 

kevesebb alkalmazotti létszámmal és visszafogott dologi kiadásokkal tudott eleget 

tenni. Ennek következtében mindkét pénztári ágban sikerült az egy főre és egy 

hónapra jutó átlagos működési költséget jelentős mértékben csökkenteni. Külön 

eredményként értékelhető, hogy a kiadások csökkentését, és közel két évvel 

korábbi szintre történő visszaszorítását az azok forrásául szolgáló működési 

tagdíjbevételi hányad 1,5 százalékpontos csökkentésével egyidejűleg sikerült a 

pénztárnak elérnie.   

 

A pénztár közel 50 milliárdos nagyságrendű vagyonának letétkezelését a korábbi 

évekhez hasonlóan a 2005. évben is a RAIFFEISEN Bank Rt. végezte, a 

pénzintézet egyben mindkét pénztári ágazat folyószámla vezetési feladatait is 

ellátta.   
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A Pénztár befektetett vagyonát a tárgyév során mindvégig három vagyonkezelő, 

az ERSTE Bank Alapkezelő Zrt., az MKB Zrt., valamint a Generali Alapkezelő 

Zrt. kezelte. 

  

A pénztár vezetése 2005 márciusában az előző év eredményességének tükrében 

felülvizsgálta a vagyonkihelyezés arányait, és annak módosításáról döntött. Ennek 

megfelelően a befolyó tagdíjbevételek befektethető részéből a 2005. évben 20 %-

ot adott át a pénztár mindkét ágazat esetében az MKB Zrt.-nek, míg 40-40 % a 

Generali Alapkezelő Zrt. és az Erste Zrt. között került megosztásra. Az előző 

üzleti évben realizált kitűnő befektetési eredmények figyelembevételével az 

Igazgatótanács a 2005. évre vonatkozóan csak kisebb mértékben módosított a 

pénztár befektetési politikáján.  

 

A pénztár a tárgyév során megtartotta a korábbi üzleti években eszközölt fedezeti 

célú ingatlanbefektetéseit, így a négy elemből álló ingatlan-portfolió összetétele 

az előző év végi állapothoz képest továbbra sem változott. Az Igazgatótanács arról 

is döntött, hogy amennyiben egy éven belül nem sikerül az értékesítés, a 

következő évben felülvizsgálja az egész portfolió ingatlanalapba történő 

bevitelének lehetőségét.  

 

A pénztár a 2005. év során az előző két üzleti évben megkezdett tagszervezési 

politikáját folytatta, melynek fő célkitűzései a hosszú távú és biztonságos 

gyarapodás jegyében kerültek meghatározásra. A pénztár összesített taglétszáma a 

tárgyévi 1.200 fős nettó létszámnövekmény eredményeként 59.402 főre 

emelkedett.  

 

A korábbi évekhez képest megtorpant, majd egyre inkább mérséklődő 

létszámfejlődés alapján elkerülhetetlenné vált egy új koncepció megalkotása a 

tagszervezés új módszereinek keresése, az eszköztár- és a hozzárendelt források 

bővítése tárgyában.  Tekintettel arra, hogy a 2005. évvel bezárólag a hároméves 

marketing szakpolitika érvényessége lejárt, az év második felében több ponton 

felülvizsgálat, illetve egy átfogó korszerűsítés is időszerűvé vált.  
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A stratégia megújításának igényét erősítette, hogy a 2005. év során az erőteljes 

munkáltatói átszervezések nyomán rendkívüli mértékben megnőttek a 

szolgáltatási igények, és ez még inkább ráirányította a figyelmet a 

létszámcsökkenés ellensúlyozásának lehetséges eszközeire. Mindezek alapján a 

2005. év során a pénztár új, tartalmi és formai elemeiben egyaránt korszerűsített 

tagszervezési stratégiát dolgozott ki az elkövetkezendő három év (2006-2008) 

tagszervezési tevékenységének keretéül.  

 

Az Igazgatótanács a 2005. év során összesen 14 alkalommal ülésezett, 60 

határozat meghozatalával szabályozva, segítve a pénztár működését. A 

pénztárvezetés egész éves munkáját meghatározta a 2006. január 1-jétől 

megvalósítani kívánt éles informatikai átállás szervezése, a meglévő nyilvántartó 

rendszerből történő adatmigráció szakszerű előkészítése és végrehajtása, valamint 

a projekt-menedzsment rendszeres beszámoltatása. Ily módon a 2005. év 

legjelentősebb és legösszetettebb kihívását mindenképpen az új integrált pénztári 

nyilvántartó szoftver fejlesztésére és bevezetésére irányuló tevékenységek 

jelentették. A pénztár vezetése különös hangsúlyt helyezett arra, hogy a 

programfejlesztésben résztvevő külső szakemberek és a pénztári dolgozók 

szervezett együttműködése és a részfolyamatok összehangolt ütemezése alapján 

az átállás a 2006. év elején gördülékenyen megtörténhessen.  

   

A 2005. év másik meghatározó szakmai kihívását jelentette a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletének április-május hónapokban lefolytatott, 

mindkét pénztári ágra kiterjedő, 2003-2004. pénzügyi éveket érintő átfogó 

vizsgálata. A vizsgálati eredmények alapján a pénztár szakmai teljesítménye igen 

kedvező értékelést kapott, a Felügyelet minősítése alapján a működés 

kiegyensúlyozott, szabályszerű és kockázatoktól mentes volt.  

 

A szakellenőrzés eredményeként visszaigazolást nyert a szektorszinten is 

kiemelkedő, minőségi pénztári munkavégzés, az önkéntes ágazat ellenőrzése 

határozati kötelezés nélkül zárult, a magánpénztári ágban kisebb súlyú 

hiányosságokra csak vezetői levélben érkezett észrevétel. A jelzett hiányosságok 

az ellenőrzés befejezését követően rövid időn belül kijavításra kerültek.  
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Az előző évi történések között már utaltunk rá, hogy a 2005-ös év a pénztár 

vezetésében markáns változást hozott. Az Igazgatótanács elnöke, Dr. Szenes 

Zoltán – miután megnyerte előző év végén megüresedett ügyvezetői igazgatói 

állásra vonatkozó pályázatot – 2005. február 01-vel IT elnöki mandátumáról 

lemondott, és ügyvezető igazgató lett. Így ideiglenes jelleggel - az új elnök 

megválasztásáig - Varga Valéria látta el megbízottként az IT elnöki feladatokat.  

 

A megüresedett IT elnöki tisztség feltöltésére az Igazgatótanács 2005. április 15-

ére rendkívüli küldöttközgyűlést hívott össze. A közgyűlés titkos, egyhangú 

szavazással választotta meg Havril András vezérezredest, a HM Honvéd Vezérkar 

Főnökét a vezető testület tagjának, majd az így kiegészült Igazgatótanács az ő 

személyében választotta meg új elnökét.  

 

Az év során további három – két rendes és egy rendkívüli – küldöttközgyűlést 

tartott a pénztár. A 2005. május 24-i, illetve a 2005. november 22-i 

küldöttközgyűlések a fő napirendek keretében jóváhagyták az előző év 

beszámolóját, illetve a következő üzleti év pénzügyi terveit. A novemberi 

küldöttközgyűlés fontos feladata volt továbbá a következő három üzleti évre 

vonatkozóan új könyvvizsgáló megválasztása, tekintettel arra, hogy a korábbi 

könyvvizsgáló, Dr. Malasics András megbízatása 2005. december 31-ével lejárt.  

 

Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése és a küldöttközgyűlés jóváhagyása alapján a 

sikeresen pályázó ITAG-Ökolex Kft., illetve a társaság képviseletében Dr. 

Szabóné Pente Ilona nyerte el a megbízatást a 2006-2008. üzleti évek 

vonatkozásában.   

 

A pénztár a szokásos közgyűlések mellett az év végén (2005. december 16-án) 

még egy rendkívüli közgyűlést is tartott, melynek lényegében egyetlen 

napirendjéül az önkéntes pénztári ág 2006-2010. üzleti évekre vonatkozó 

pénzügyi tervének elfogadása szolgált.  
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VI.  

ÚJ NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN (2006-2010)  

 

VI. 1. MEGÚJULÓ INFORMATIKAI RENDSZER  

ÉS MARKÁNSABB ARCULAT (2006) 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár 2006. évi tevékenységét, eredményességét 

jelentős mértékben befolyásolta az ellentmondásos hazai makrogazdasági 

környezet.  Az erőteljes kormányzati beavatkozások hosszabb távon remélt 

egyensúly-javító hatásai mellett a hazai pénz- és tőkepiac átmenetileg számos 

kedvezőtlen következményt szenvedett el. A korábbi konjunkturális folyamatban 

jelentős mértékű törés következett be, amely az első komolyabb megtorpanás volt 

a pénztár megalapítása óta eltelt időszakban.  

 

A magánpénztári egyéni számláink átlagos értéke a 2005. év végén kimutatott 1 

millió 219 ezer Ft/fő összegről a 2006. év végére 1 millió 424 ezer Ft/fő összegre 

emelkedett, mely éves átlagban a 2004-2005. évekhez képest mérsékeltebb, közel 

17 %-os növekedésnek felel meg.  Az önkéntes ágazatban is szerényebb 

gyarapodást értünk el, az egy főre jutó átlagos vagyona az előző év végén 

kimutatott 495 ezer Ft/fő összegről 528 ezer Ft/fő összegre emelkedett.                

 

A befektetési hozam-eredmények szerint mind a 2006. évi, mind a megelőző 5 év 

mértani átlagaként számított befektetési teljesítmény-mutatók alapján a pénztár 

továbbra is az élvonalban helyezkedett el.  

 

A magán ágazat a 2006. évben elért 9,08 %-os nettó hozamrátájával a pénztárak 

rangsorában a 4. helyezést jelentő, az ágazati átlagot meghaladó teljesítményt 

mondhatott magáénak. A 2002-2006. évek pénztári nettó éves hozamai alapján 

számított 5 éves átlaghozam tekintetében még jobb eredménnyel zártunk. Az 

ágazathoz tartozó 19 magánpénztár közül a legmagasabb átlaghozamtól (10,53 %) 

mindössze 0,38 százalékponttal elmaradva, a pénztár a 3. helyen végzett. 

 

 A pénztár önkéntes ágazata által a 2006. évben elért éves nettó hozamráta 9,03 % 

volt, amely a pénztárak rangsorában a 7. helyezést jelentette.  
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Az öt éves átlaghozamok tekintetében is az önkéntes pénztár erős 

középmezőnyben helyezkedett el, s a 9,50 %-os átlagteljesítményéhez képest 25 

önkéntes pénztár ért el jobb eredményt.  

 

A pénztár a 2006. évben több olyan nagyszabású szakmai feladatot hajtott végre, 

melyek megvalósításával az Igazgatótanács ülésein rendszeresen, mélységében 

foglalkozott. Ezek közül a legnagyobb horderejű feladatok kétségkívül az 

informatikai megújulással, az egyre szigorodó biztonsági- és adatvédelmi követel-

ményeknek történő megfeleléssel, az új tagszervezési koncepcióval, a stratégiai 

partnerkapcsolatok erősítésével, valamint a munkaszervezet belső átvilágításával 

összefüggésben jelentkeztek. 

 

A kedvező működési mutatók alapján a pénztár előző években tapasztalt egyenes 

vonalú, töretlen fejlődése alapján 2006. január 1-jétől mindkét pénztári ágban 

újabb egy százalékpontos működési tartalékhányad-csökkentésre nyílt lehetőség, a 

fedezeti tartalékra jutó hányad ugyanilyen arányú növelésével egyidejűleg. A 

pénztár ezzel az intézkedésével rövid időn belül egy érdemleges, a szektorátlagnál 

magasabb fedezeti hányad növelést tudott a magánpénztári tagság számára 

biztosítani, mely meghatározó versenyeszközt teremtett számunkra az átléptetések 

terén. E lépések azért is jelentős eredménynek bizonyultak, mert nemcsak a 

pénztár fejlődése, hanem a szigorodó törvényi szabályozás is egyre inkább ebbe 

az irányba mutatott. Egy 2006. évi törvénymódosítás ugyanis a jövőre nézve 

ugyanis korlátozni kívánta a magánpénztárak számára a befizetett tagdíjakból, 

illetve a befektetések hozamából levonható költségeket. A jogszabályi előírások 

szigorodása alapján 2007-től legfeljebb 6 százalék, 2008-tól pedig legfeljebb 4,5 

százalék volt levonható a tagdíjakból a működési és likviditási tartalék javára.  

 

A pénztár közel 60 milliárdra növekedett vagyonának letétkezelését 2006. évben 

is a Raiffeisen Bank Zrt. végezte, a pénzintézet egyben mindkét pénztári ágazat 

folyószámla vezetési feladatait is ellátta. A pénztár befektetett vagyonát továbbra 

is három vagyonkezelő, az Erste Bank Alapkezelő Zrt., az MKB Bank Zrt., 

valamint a Generali Alapkezelő Zrt. Kezelte. A pénztár vezetése 2006 

márciusában az előző év eredményességének tükrében ismét felülvizsgálta a 

vagyonkihelyezés arányait, és annak módosításáról döntött.   
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Ennek megfelelően a befolyó tagdíjbevételek befektethető részéből a 2006. évben 

40 %-ot adott át a pénztár mindkét ágazat esetében a Generali Alapkezelő Zrt.-

nek, míg 30-30 % az Erste Alapkezelő Zrt. és az MKB Bank Zrt. között került 

megosztásra. A vagyonkezelési arányok átrendezése mellett a 2006. március 27-

én, a 2005-ben legjobb eredményt elérő Generali Alapkezelő Zrt. részére még 

további 9 milliárd forint került átadásra.  

 

A pénztár a 2006. évben is stratégiai célnak tekintette az ingatlanok értékesítését, 

az aktív értékesítési taktika továbbvitelét.  2006. év vége az ”ingatlan-fronton” is 

áttörést hozott, mivel két ingatlant, a bicskei és a balatonkenesei telkeket sikerült 

kedvező árban értékesíteni. 

 

Ezzel párhuzamosan a pénztár tagszervezési tevékenységében is fordulópontot 

jelentett a 2006. év.  Ettől az évtől új alapokra helyezte a pénztár a tagszervezési 

tevékenységet, melynek fő célkitűzéseivel és eszközrendszerével a korábbi évek 

tendenciáit meghaladó, markánsabb taglétszám-gyarapodást célzott meg.  

 

A taglétszám növelésére fókuszáló stratégiai gondolkodásmód jegyében a pénztár 

a 2006. évben a fő erőkifejtést az üzleti partnerekkel való kapcsolati tőke 

erősítésére, illetve új szakemberek bevonásával az ágazati megbízotti rendszer 

korszerűsítésére helyezte.  

 

A partnerségi kapcsolatok erősítése jegyében a pénztár egyik vagyonkezelője, a 

Generali Alapkezelő Zrt. a pénztárral kötött megállapodás értelmében 

bekapcsolódott a marketing tevékenységbe, és közös rendezvények, hirdetések, 

direkt marketing akciók finanszírozásával segítette a pénztár ez irányú törekvéseit. 

Emellett az MKB Bank Zrt.-vel is előnyös megállapodás került aláírásra a 2006-

os esztendőben, amelynek értelmében a bank - a pénztár adminisztrációs 

közreműködésével – az egyéni számla meghatározott részének lekötése mellett 

kiváló banki hitellehetőséget biztosít az önkéntes pénztártagok részére (tagi 

lekötés). 

 

A tagsággal való kapcsolattartásban a 2006. év egyik legnagyobb sikereként a 

pénztár internetes honlapjának fejlesztése emelkedik ki.  
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A pénztár az információ-technológia egyre jelentősebb társadalmi térnyerését 

felismerve különös figyelmet fordított a saját web-oldal korszerűsítésére, 

frissítésére, és naprakész, széleskörű érdeklődésre számot tartó információkkal 

való feltöltésére. A változások érezhetően népszerűnek bizonyultak a tagság 

körében, hiszen az éves látogatottsági mutatók rövidesen meghaladták az 

ötvenezres nagyságrendet.  

 

A pénztár és a tagság közötti kommunikáció másik jelentős mérföldkövét a tagok 

tagsági kártyával történő ellátása jelentette, amely mindkét pénztári ágban 

alkalmazható tagsági azonosítót tartalmaz. Ezzel párhuzamosan a 2006. évtől 

bevezetett új informatikai rendszer segítségével megnyílt a lehetőség az egyéni 

számlaegyenleg on-line lekérdezésére. 

 

A pénztár menedzsmentje évközben folyamatosan elemezte a stratégiai feladatok 

végrehajtását és a tapasztalatok alapján törekedett azoknak a pénztári 

kapcsolatrendszeren belüli minél szélesebb körű megismertetésére. Ennek 

jegyében 2006 március hónapban I. Pénztári Tagszervezési Konferencia címmel 

szakmai tanácskozásra került sor, mely eredményesen szolgálta a kezdeti 

tapasztatok értékelését, a szervezettség további javítására irányuló munkát. A 

stratégia első évének sikereként értékelhető, hogy a pénztár a tárgyévben 2.664 fő 

nettó létszámnövekményt ért el, így taglétszáma év végére 62.000 fő fölé 

emelkedett (62.066 fő), mely az 59.402 fő nyitó létszámra vetítve 4,5 %-os éves 

átlagos növekedésnek felel meg.   

 

A 2006. év legjelentősebb és legösszetettebb szakmai feladatát mindenképpen az 

új integrált pénztári nyilvántartó rendszer éles üzembe helyezése jelentette. Az új 

rendszerre történő átállás egy sor kapcsolódó feladatot hozott magával, hiszen 

egyidejűleg szükségessé vált a több ponton megváltozó adminisztrációs 

folyamatok véglegesítése, az egymásra épülő pénztári munkafolyamatok 

újraszabályozása, illetve egy teljeskörű információ-biztonsági audit elvégeztetése 

is. Az informatikai megújulás kétségkívül egy új, modern fejezetet nyitott a 

pénztár történetében. Egyrészt a korszerű adatátviteli lehetőségek alapján ettől 

kezdve biztosíthatóvá vált az egyéni számlák on-line rendszerű leolvasása.  
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Másrészt az új rendszer létrehozta a technikai feltételeket a választható portfolión 

alapuló befektetési struktúra későbbi bevezetésére, melynek szakmai előkészítését 

már a 2006. évben meg kellett kezdeni.  

 

A pénztár vezető testületei a 2006. év során mindezen feladatok jegyében a 

korábbi éveket jellemző gyakorisággal és hatékonysággal üléseztek. Május 24-én 

tartotta pénztár a szokásos tavaszi küldöttközgyűlését, melyen az előző évi 

beszámoló elfogadása képezte a fő napirendet. A küldöttközgyűlés emellett 

jóváhagyta az Igazgatótanács előterjesztését, mely alapján a pénztár az önkéntes 

ágazatban a következő évtől a százalékos tagdíjmegosztási módszerről a 

hatékonyabb, igazságosabb és a piaci megoldásokhoz jobban igazodó sávos 

tagdíjmegosztásra tér át.  

 

A pénztár Igazgatótanácsa az év során 11 alkalommal ülésezett, melyeken 

összesen 79 határozat született. A testület munkavégzését a már évek óta 

kialakított és jól működő belső munkamegosztás, az esetenként speciális 

szakértelmet igénylő feladatokra történő hatékony szakosodás jellemezte. 

 

 A testület munkáját az adott évet érintő, aktuális feladatok mellett 

nagymértékben meghatározta, hogy fokozatosan és részleteiben ismertté 

váltak azok a pénztári szektor szabályozásában várható, a működési és a 

tevékenységi kereteket igen jelentősen érintő törvényi változások, melyek a 

pénztári adminisztráció, a belső szabályozási elemek, és nem utolsósorban az 

informatikai funkcionalitás terén már a 2006-os évtől kezdődően igen komoly 

felkészülést igényeltek.  

 

E három legfőbb szakmai változás, mely a pénztár következő három üzleti 

évét alapjaiban meghatározta, a következő volt: a magánpénztári bevallás-

befizetés központosítása, a választható portfóliók létrehozása, és az elszámoló 

egységen alapuló nyilvántartási rendszer bevezetése.   

 

Részletezésük azonban már a következő fejezetek történetéhez tartozik… 
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VI. 2. A JELENTŐS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK  

KEZDETE (2007) 

 

 

A 2007. évben – különösen az év utolsó harmadában – egy erősödő negatív trend 

vette kezdetét, a hazai pénzügyi szektor számottevően romló külső, és az előző 

évhez hasonlóan nehéz belső körülmények között működött. Az intézményi 

kereteket számos, a költségvetési kiigazítás általános célrendszeréhez igazodó 

kereslet- és jövedelemkorlátozó jellegű szabályozási változás érintette. Az 

államháztartás reformjának alapját képező erőteljes egyensúlyjavító intézkedések, 

valamint a globális befektetői környezetet ért megrázkódtatások begyűrűzése 

nyomán a befektetői piacot a teljesítmények jelentős visszaesése jellemezte.  

 

A pénztár az említett körülmények ellenére is stabilan, nagyobb 

megrázkódtatásoktól mentesen működött, azonban a romló gazdasági 

konjunktúra, a reáljövedelmek csökkenése és a globálisan is megjelenő kockázati 

tényezők erősödése összességében rányomták a bélyegüket az éves 

teljesítménymutatókra.  

 

A pénztár tevékenységi kereteit markáns jogszabályi változások is hátrányosan 

befolyásolták. A magánnyugdíjpénztári intézményrendszer működését, 

finanszírozásának alakulását jelentősen befolyásolta a nyugdíjpénztári járulékok 

bevallási- és befizetési rendjének 2007. január 1-jétől történő központosítása, 

mely a magánpénztárak történetében egy igen lényeges változásnak minősíthető. 

Az új szabályozás értelmében a bevételek nem közvetlenül a munkáltatóktól, 

hanem az adóhivatal közvetítésével kerültek a pénztárakba.  

 

Az új rendszerre történő átállással lelassult és akadozott a befizetett tagdíjak 

egyéni számlákhoz történő hozzárendelése, és ez a körülmény sajnos a pénztár 

által befogadott, de azonosítatlan (függő) tételként nyilvántartott állományok 

jelentős felduzzadását eredményezte. A problémák megoldása a következő 

években folyamatos és súlyos kihívást jelentett a pénztár számára.  
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A lakosság megtakarítási hajlandóságának érzékelhető visszaeséséből adódóan a 

2007. évben az önkéntes pénztárak növekedése is érezhetően megtorpant, a 

tagdíjcélú bevételek visszaesésében több tényező együttes hatása összegződött. 

Ugyanakkor a befektetésekből származó egyes jövedelemtípusokra 2006. 

szeptember 1-jétől bevezetett kamat- és árfolyamnyereség-adó – közvetett 

ösztönzőként – az adómentes önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítási formának 

kedvezett.  

 

A nyugdíjpénztári szektor egészét jellemző konzervatív befektetési politika 

felváltására a nyugdíjpénztári portfóliókon belüli eszközarányok jelentősebb 

elmozdulása érdekében a magánpénztárakat érintően 2007. január 1-jétől 

lehetővé, 2009. január 1-jétől pedig már kötelezővé vált a választható portfóliókon 

alapuló befektetési rendszer működtetése.  A pénztár úgy döntött, hogy a 

választható portfóliókat még a kötelező határidő előtt mindkét ágazatban bevezeti. 

A 2008. január 1-i induláshoz szükséges előkészületek a 2007-es év második 

felének teendőit már alapvetően meghatározták.  

 

A bevételeket érintő intézkedések közül kiemelendő, hogy 2007. január 1-jétől 

sikeresen bevezette a pénztár az önkéntes ágban a sávos tagdíjmegosztási 

módszert, a magánpénztári ágban pedig 2007. július 1-jétől újabb, a tagságnak 

kedvező tartalékhányad módosítást hajtott végre. A bevételi tendenciák felmérése 

alapján a magánpénztári ágban további 0,5 százalékos működési tartalékhányad-

csökkentésre és szintén 0,5 %-os likviditási tartalék-csökkentésre nyílt lehetőség, 

a fedezeti hányad ezzel párhuzamosan újabb 1 %-kal növekedhetett.  

 

Az önkéntes pénztári bevételeket kedvezően befolyásolta továbbá, hogy 2007. 

január 1-jétől átalakult a pénztári megtakarításokkal összefüggő személyi 

jövedelemadó kedvezmények rendszere. A változás lényege az volt, hogy a 

magánszemélyek által közvetlenül visszaigényelhető adókedvezmény az új 

törvényi előírás szerint az egyéni számlán történő adójóváírássá alakult át.  Ily 

módon a 2007. évben a bevételek között új elemként jelent meg a tagok 

nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt személyi jövedelemadó 

kedvezmény (adójóváírás) összege, mely éves viszonylatban nagyságrendileg egy 

teljes havi többlet-bevételnek felelt meg.  
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A pénztár több mint 70 milliárd Ft összegű vagyonának letétkezelését a 2007. 

évben is a Raiffeisen Bank Zrt. végezte, a pénzintézet egyben mindkét pénztári 

ágazat folyószámla vezetési feladatait is ellátta. A pénztár befektetett vagyonát a 

tárgyév során mindvégig három vagyonkezelő, az Erste Bank Alapkezelő Zrt., az 

MKB Bank Zrt., valamint a Generali Alapkezelő Zrt. kezelte. A pénztár vezetése 

a vagyonkihelyezés arányait a 2007. évben nem módosította.  

 

Az ingatlan-befektetések terén a 2007. évben újabb előrelépés történt, hiszen a 

nyár folyamán megtörtént a Balatonakali panzió értékesítése is. Az ingatlant 

többfordulós tárgyalásokat követően a helyi önkormányzat vásárolta meg 

községháza céljára, összességében a pénztár számára kedvező feltételek mellett.  

A soproni ingatlan aktuális helyzetével kapcsolatban azonban sok volt a 

bizonytalanság, tekintettel arra, hogy a terület szabályozási tervét, valamint a helyi 

építési szabályzatot Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése 2007 őszén 

felfüggesztette, és a területre „változtatási tilalmat” rendelt el. Az elérhető eladási 

ár visszaesése miatt az Igazgatótanács a jogi helyzet tisztázódásig az ingatlan 

értékesítésének elhalasztása mellett döntött.  

 

2007. júliusában a PSZÁF egynapos helyszíni felügyeleti célellenőrzést tartott a 

pénztárnál. A témavizsgálat a pénztár ingatlanbefektetéseinek szakszerűségére, az 

ezzel kapcsolatos pénztári döntések megalapozottságára irányult. Az 

ingatlanokkal kapcsolatos korábbi problémák megnyugtató rendezésére utalt az a 

tény, hogy a felügyelet szabálytalanságot nem állapított meg, és az ellenőrzés 

határozat nélkül zárult.  

 

A 2007. évben, az üzleti kommunikációs- és személyes tagszervezési módszerek 

összehangolt, komplex alkalmazása eredményeképpen összesen 5.669 fő lépett be 

a pénztárba, ami 377 fővel meghaladta az előző év ugyanezen adatát. A tagsági 

jogviszonyt létesítők közül 1.485 fő más pénztárból lépett át a Honvédba, amely 

éves összesítésben közel 2 milliárd forint vagyonnövekményt hozott a pénztárnak.  

 

A 2007. évben a munkáltatói körbe tartozó pénztártagjainkat érintően a Magyar 

Honvédség és Határőrség létszámában, illetve szervezeti integrációjában 

bekövetkező változások voltak a legjelentősebbek.  
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Emellett a pénztár a 2007. évben a fő erőkifejtést – figyelemmel a munkáltatóknál 

végbemenő strukturális változásokra – a meglévő pénztártagokra és azok 

családtagjaira, hozzátartozóira koncentrálta.  

 

A marketing- és reklám tevékenységben a 2007. évben új elemként jelent meg, 

hogy a pénztár hagyományos együttműködő partnere, az OTP Garancia Biztosító 

Zrt. négy biztosítási termékére jelentős kedvezményeket nyújtott a pénztár tagjai 

részére. Komoly sikerként volt értékelhető továbbá a legnagyobb hazai 

mobiltelefon-szolgáltatóval kötött, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési 

megállapodás is, amelynek értelmében a pénztár tagjai is igénybe vehetik a 

honvédségi dolgozóknak juttatott kedvezményes mobiltelefon előfizetési 

díjcsomagot.  

  

A 2007. év kétségkívül legnagyobb horderejű kampánya a válaszható portfóliós 

rendszer 2008. évi bevezetéséhez kapcsolódott. A rendszer indulását több mint fél 

évig tartó szervezett marketing- és kommunikációs kampány előzte meg, amely 

ütemezetten, külön munkaterv alapján valósult meg. Az információk a főbb 

csatornákon (internet, DM-levél, újságcikk, hirdetés, személyes tájékoztatók stb.) 

időben és tartalomban összehangoltan jutottak el tagokhoz. A kommunikáció 

hatékonyságát érzékeltette, hogy a tagság részéről kimagasló aktivitás valósult 

meg: a két ágazatra összesen 16.560 fő választott a felajánlott befektetési formák 

közül, amely teljes pénztári taglétszám 25 %-ának felelt meg.  

 

A pénztár összesített taglétszáma a tárgyév során 2.819 fővel (4,5 %-al) nőtt, így 

2007. év végére 64.885 főre emelkedett.  

 

A pénztár Igazgatótanácsa a 2007. év során összesen 9 alkalommal ülésezett, és 

összesen 55 határozatot hozott. A pénztár a 2007. év során is két 

küldöttközgyűlést tartott.  

 

A május 24-ére összehívott közgyűlés fő feladata a 2006. évi eredmények 

ismertetése, a beszámoló megvitatása és elfogadása volt. Az őszi 

küldöttközgyűlés időpontja 2007. november 22. volt, melyen ismertetésre és 

elfogadásra került a pénztár 2008. évi pénzügyi terve.  
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A további napirendek közül kiemelt fontossággal bírt, hogy az Igazgatótanács 

javaslattétele alapján a küldöttek elfogadták a HONVÉD Nyugdíjpénztár 2008. 

január 1-jétől történő csatlakozását a pénztári szektor legnagyobb súlyú 

érdekképviseletéhez, a Stabilitás Pénztárszövetséghez.  

 

 

VI. 3. A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER  

BEVEZETÉSE  

(2008) 

 

A hazai nyugdíjpénztárak 2008. évi teljesítményét alapvetően a globális- és a 

hazai tőkepiacot uraló válságfolyamatok határozták meg. A világméretűvé 

szélesedett pénzügyi válság következményeként a jövedelmezőségi mutatók igen 

jelentős mértékben elmaradtak a korábbi évektől, a folyamatok legnagyobb 

vesztesei világszerte a nyugdíjalapok és a nyugdíjcélú megtakarításokat kezelő 

intézmények voltak.  Ily módon a teljes hazai nyugdíjpénztári szféra fejlődése a 

2008. évben látványosan megtört, a pénztárak több mint egy évtizedes történetük 

legnagyobb veszteségeit szenvedték el.  

 

A korábbi növekedési trend jelentős visszafordulását jelzi, hogy a pénztár 

valamennyi mutatója romlott a korábbi évekhez képest, a magánpénztári egyéni 

számlák átlagos értéke a 2008. év végén 1 millió 250 ezer Ft/fő összeget tett ki, 

mely a 2007. év végén kimutatott 1 millió 413 ezer forint összegű 1 főre jutó 

egyéni számlaegyenlegnél mintegy 12 %-kal volt alacsonyabb.  

 

Ugyanez a mutató az önkéntes nyugdíjpénztár esetében még rosszabbul alakult, az 

önkéntes pénztári egyéni számláink átlagos értéke a 2007. év végén kimutatott 

799 ezer Ft/fő összegről 684 ezer Ft/fő összegre apadt, mely éves átlagban 15 %-

os csökkenésnek felelt meg.  

 

A pénztár 2008. üzleti évének legnagyobb szakmai kihívását kétségkívül a 

választható portfóliós rendszer mindkét pénztári ágban történő 2008. január 1-i 

bevezetése és működtetésének stabilizálása jelentette.  
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Az új befektetési rendszer lényege az volt, hogy a pénztártagok saját döntésük, 

illetve ennek hiányában a jogszabályban meghatározottak szerint különböző 

befektetési eszközcsoportokba kerültek besorolásra, annak függvényében, hogy 

milyen a kockázatviselő, kockázattűrő képességük, illetve hány évük van még 

hátra a nyugdíjba vonulásig. A választható portfóliók megnevezése és kockázati 

összetétele mindkét pénztári ágban a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó 

szabályozás alkalmazásával történt, ennek megfelelően három választható 

portfólió, klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfólió került bevezetésre.  

 

A szektorra közzétett befektetési teljesítmény-mutatók alapján a pénztár 2008. évi 

hozameredményei jelentősen elmaradtak a korábbi években elért pozíciókhoz 

viszonyítva. A teljesítménymérésre szolgáló kötelező mutatók a 2008. évtől még 

egy új elemmel, a vagyonnövekedési mutatóval bővültek, amely az egy főre jutó 

vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta.       

         

A 2008-as évet jellemző eseményekhez tartozik, hogy jelentősen megnövekedett a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépések száma, amit egy 

2008. január 1-jétől életbelépő, a visszalépési lehetőséget szélesítő jogszabályi 

változás magyarázott. Az új rendelkezések értelmében a hivatásos állomány 

legalább húsz év szolgálati idővel és magánpénztári tagsággal rendelkező aktív 

dolgozói 2010. december 31-ig még visszaléphettek az államilag finanszírozott 

nyugdíjrendszerbe, amennyiben az számukra előnyösebb nyugdíjkilátásokat 

jelent.  

 

A pénztár vagyona a tárgyévi befektetési veszteségek és a növekvő kifizetése 

hullám eredményeként 2008. december 31-ére 66 milliárd Ft-ra csökkent, ez közel 

6 milliárd forinttal (7,5 %-kal) kevesebb, mint az előző év végén.   

 

A pénztár befektetett vagyonával kapcsolatos letétkezelési feladatokat az elmúlt 

évekhez hasonlóan a 2008-as évben is a Raiffeisen Bank Zrt. végezte, a 

pénzintézet egyben mindkét pénztári ágazat folyószámla vezetési feladatait is 

ellátta. A pénztár befektetett vagyonát a tárgyév során mindvégig három 

portfóliókezelő, az Erste Bank Alapkezelő Zrt., a Generali Alapkezelő Zrt., 

valamint az MKB Bank Zrt. kezelte.  
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A pénztár vezetése – a differenciált vagyonkezelésre vonatkozó korábbi döntését 

fenntartva – a 2008. év során is eltérő arányban osztotta meg a kihelyezésre kerülő 

vagyont az egyes portfóliókezelők között. Az arányok a portfóliókezelők előző 

évi eredményessége alapján kerültek meghatározásra, ez alapján a befolyó 

tagdíjbevételek befektethető részéből a 2008. évben 70 %-ot adott át a pénztár 

mindkét ágazat esetében a Generali Alapkezelő Zrt.-nek, 20 %-ot az Erste 

Alapkezelő Zrt.-nek, 10 %-ot pedig az MKB Bank Zrt.-nek. 

 

A pénztár a nagyobb biztonság, a magasabb hozamok elérése, valamint a 

vagyonkezelési tevékenység átláthatósága és összemérhetősége érdekében a 

vagyonkezelés további diverzifikálására törekedett. Ennek fontos eszközeként a 

2008. év során döntés született a vagyonkezelők kiválasztására és 

versenyeztetésére irányuló pályáztatási gyakorlat bevezetéséről, illetve középtávú 

célként a külföldi vagyonkezelési irány bevonásáról.  

 

A pénztár 2008. év őszén nyílt pályázatot írt ki a 2009. évi portfóliókezelési 

tevékenység elnyerésére. A pályáztatás lebonyolítása eredményes volt, a két 

meglévő üzleti partnerrel történő együttműködés meghosszabbításra került 

(Generali Alapkezelő Zrt, MKB Zrt.), ugyanakkor a harmadik vagyonkezelői 

pozíciót (az Erste Alapkezelő Zrt. helyére) a lényegesen kedvezőbb feltételekkel 

pályázó Concorde Alapkezelő Zrt. nyerte el.  

 

A választható portfóliókon alapuló befektetési rendszer bevezetése a korábbi 

éveknél jelentősebb átalakítást igényelt a pénztár befektetési politikájában. A 

2008-tól hatályos szabályzat – figyelembe véve a két pénztári ágra vonatkozó 

eltérő jogi előírásokat is – biztosítani kívánta, hogy a fedezeti tartalékon belüli 

választható portfóliók különbözzenek egymástól a befektetett eszközök hátralévő 

futamideje és kockázati szintje szerint, továbbá az egyes portfóliók az 

előírásoknak megfelelő hozamkockázati sorrendet alkossanak klasszikus, 

kiegyensúlyozott és növekedési portfólió tekintetében.  

 

A pénztár ingatlanbefektetéseiben a 2008. év során változás nem történt. Az 

Igazgatótanács határozata értelmében az ingatlan értékesítése átmenetileg lekerült 

a napirendről.  
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A terület szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát Sopron MJV Közgyűlése 

az újra terveztetés után 2008. november 27-én elfogadta, így a korábbi 

bizonytalansági tényező megszűnt, és az ingatlan piaci értéke az év végére ismét 

emelkedett. A pénztár a 2008. év második felében megkezdte a telek bekerítési 

munkálatainak előkészítését. A tervező kiválasztása a nyár folyamán lezajlott, a 

tervek elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok bekérése megtörtént. A 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott társasággal a pénztár vezetése 2008. december 

29-én szerződést kötött, a kivitelezési munkák a következő év tavaszára húzódtak 

át.  

 

A pénztár a 2007. őszén jóváhagyott belépését követően a 2008. évben aktívan 

bekapcsolódott a Stabilitás Pénztárszövetség munkájába. A Szövetséget az öt 

piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította kilenc évvel korábban, a pénztár 

csatlakozásakor a szervezethez tartozó tagpénztárak kezelték a hazai pénztári 

vagyon közel 90 %-át.   

 

A 2008. évben összesen 6.247 fő lépett be pénztárba, és a 2.252 fős nettó 

létszámnövekedés eredményeként év végére a pénztár összesített taglétszáma 

67.137 főre emelkedett. A bruttó létszámnövekmény mindkét pénztári ágban 

magasabb volt az előző évinél, ugyanakkor a szolgáltatást igénybevevők és a TB 

felé visszalépők növekedése miatt a tárgyévi nettó létszámnövekedés mérsékelten 

elmaradt a 2007. évben elért mértéktől.   

 

A 2008-as év folyamán a pénztár nagy hangsúlyt fektetett a védelmi ágazatban 

tevékenykedő szakszervezetekkel való együttműködések elmélyítésére. Ennek 

jegyében együttműködési megállapodások megkötésére került sor a Honvéd 

Szakszervezettel (HOSZ), a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetével 

(HTFSZ), a Független Rendőr Szakszervezettel (FRSZ), valamint a Vám- és 

Pénzügyőrség Független Szakszervezetével (VPFSZ).  

 

A 2003. évben megválasztott küldöttek öt évre szóló mandátuma lejárt, ezért 

2008. őszén tisztújító választásokra került sor. Az eredeti összetételű 

küldöttközgyűlés utoljára 2008. május 28-án ülésezett, melynek fő napirendjét a 

pénztár 2007. évi beszámolójának elfogadása képezte.  
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A küldöttválasztások területi elven működő rendszere bevált, ezért ennek értékeit 

megtartva és korszerűsítve, a pénztár a körzetek közigazgatási határokhoz való 

igazítását, és a munkáltatói képviseletek további erősítését tartotta szem előtt. A 

választásokat folyamatos és intenzív marketing kampány kísérte, a pénztári 

honlap, a munkahelyi- és szakszervezeti lapok, valamint az internetes portálok 

segítségével.  

 

A frissen megválasztott küldöttekből álló küldöttértekezlet elsőként 2008. 

november 17-én ülésezett, ahol a pénztár új Igazgatótanácsának és új Ellenőrző 

Bizottságának tagjait választotta meg.  A vezető testületek összetételében az őszi 

küldöttközgyűlésen végrehajtott tisztújításból adódóan több személyi változás is 

történt. Az Igazgatótanács elnökének személye nem változott (Havril András), a 

10 fős tagságból 3 fő (Breuer László, Dr. Tóth László, Varga Valéria) a következő 

öt éves periódusra is mandátumot kapott,  7 fő helyére pedig új tagokat (Szincsák 

Gyula, Dr. Sípos Gyula, Sulyok János, Tömböl László, Dr. Balla Ferenc, Samu 

István, Mészáros Géza) választott a küldöttközgyűlés. Az Ellenőrző Bizottság 

elnöki posztján váltás történt, az újonnan megválasztott elnök (Dr. Alkéri István) 

a megelőző öt évben a korábbi Igazgatótanács tagja volt, a további 6 tagból álló 

testületben 2 fő mandátumát a közgyűlés meghosszabbította (Tóbis Gábor, Zsiga 

Imre), 3 új tag (Heiling Ottó, Janza Péter, Markos Zoltán) került megválasztásra, 1 

fő (Ruff Ferenc) pedig a korábbi Igazgatótanácsból került be a testületbe.  

 

Az Igazgatótanács a 2008. év során összesen 12 alkalommal ülésezett, – ebből egy 

alkalommal, elsőként 2008. december 15-én már az új összetételben – és összesen 

53 határozattal szabályozta, segítette a pénztár tevékenységét. A napirendek 

többsége a 2008. év nagyszabású feladataival függött össze.   

 

 

VI. 4.  AZ ELSZÁMOLÓEGYSÉGEN ALAPULÓ NYILVÁNTARTÁSI 

REND BEVEZETÉSE  

(2009) 

 

A 2009-es év szakmai feladatait az elszámolási egység alapú nyilvántartási 

rendszer bevezetése és működtetésének megszilárdítása határozta meg.  
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A napi piaci értékelésen nyugvó elszámolási rend bevezetése a korábbi 

adatfeldolgozási, befektetési és szolgáltatási folyamatokban olyan alapvető 

változásokat hozott, mely lényegében a pénztári tevékenység valamennyi 

részterületének újraszabályozását igényelte. Az egymásra épülő, napi ütemezésű 

részfolyamatok véglegesítése az együttműködő külső partnerekkel 

(portfoliókezelők, letétkezelő) 2008. december 16-án aláírt háromoldalú 

eljárásrendben került rögzítésre, mellyel az év első hónapjaiban megvalósult az 

elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rend működtetését biztosító komplex 

szabályozási- és adminisztrációs háttér kialakítása. 

 

A makrogazdasági környezetet tekintve a 2009. év első negyedéve igazi 

mélyrepülést és negatív rekordokat hozott, majd az év második negyedévétől 

látványos javulás vette kezdetét, mely a hozameredmények igen erőteljes 

növekedésében is megnyilvánult.   

 

A kedvező fordulat alapján a pénztár összvagyona az év eleji 67 milliárd forintról 

az év végére 86 milliárd forintra emelkedett, ily módon az előző évben 

elszenvedett hozamveszteség jelentős hányada visszarendeződött. Ennek 

eredményeként a pénztári tartalékok az előző évi vagyonvesztés többszörösét 

kitevő rendkívüli növekménnyel gyarapodtak - a pénzügyi válság mélypontjának 

évében a két ágazat által együttesen elszenvedett 5,5 milliárd összegű 

vagyoncsökkenéssel szemben a 2009. év során 19 milliárd forint éves növekedés 

következett be - mely a pénztár történetében a legnagyobb összegű éves 

vagyonnövekmény volt, az előző évi záró állományra vetítve átlagosan 31,3 %-os 

növekedésnek felelt meg. Ezt a rendkívüli vagyongyarapodást a befektetési 

környezet erőteljesen visszarendeződő konszolidációja, illetve a magánpénztári 

ágazatban a kincstári tételek utólagos beazonosítása révén sikerült realizálni.  

 

Mindezek alapján a pénztár összesített tartalék állománya a 2009. év végére 85 

milliárd forintra emelkedett, és akkori becslések szerint a következő egy év alatt, 

legkésőbb 2010. év végére - mérsékelt befektetési eredmények mellett is - 

várhatóan elérte volna a 100 milliárdos nagyságrendet.  
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A korábbi hároméves marketing stratégia lejártával a 2009. esztendőre éves 

feladatterv került kidolgozásra, melyben a pénztár az aktuális kihívásokhoz 

igazodó célrendszert fogalmazott meg. Fő feladatként a pénzügyi és gazdasági 

válság negatív hatásainak csökkentése, a magánpénztári tagság erőteljesebb 

növelése, a Rendőrséggel megkötött munkáltatói megállapodásból származó 

előnyök szélesebb körű kihasználása, valamint az elszámolási egységen alapuló 

nyilvántartási rendszerből fakadó változások megismertetése került 

meghatározásra. 

 

A tagszervezés terén a 2009. év során elérhető eredményeket mindennél 

erősebben befolyásolta az a körülmény, hogy a pénzpiaci válságból következő 

hatások az előző évinél szélesebb körben és markánsabban jelentek meg a 

személyes és családi költségvetések szintjén, vagyis az egyéni élethelyzetek 

feltételeinek romlásában. Ez a folyamat kézzelfoghatóan érzékelhetővé vált a 

pénztárból való kilépések és az adóköteles formában igényelt kifizetések 

számának jelentős növekedésében.  

 

A 2009. év során két olyan jogszabályi változás történt, mely a tagsággal 

kapcsolatos elszámolásokat érintette. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 

történő visszalépés szabályozásában új elemként jelent meg 2009. augusztusától 

az 52 év felettiek visszalépési lehetősége, amelyre a jogszabály 2009. december 

31-i végső határidőt határozott meg.  

 

A pénztár az évközben megnyílt egyszeri jogszabályi lehetőség alapján 153 fő 52 

év feletti pénztártag összesen 345 millió forint összegű fedezetét utalta vissza az 

év végéig a társadalombiztosításba. A másik törvényi változás alapján 2009 

júliusától a magánpénztári átléptetések eljárási rendje jelentősen szigorodott. 

 

A taglétszámra vonatkozó 2009. évi tényadatok a pénztár mindkét ágazatában az 

előző évektől elmaradóan alakultak. Az év első három negyedévében a pénztárba 

összesen 3.649 belépés történt, mely az előző évek (2006-2008) hasonló időszaki 

eredményeitől átlagosan 20 %-kal elmaradt, ezzel egyidejűleg 4.204 fő szüntette 

meg tagsági viszonyát.   
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Ennek eredményeként a 2009. évben a pénztár nettó taglétszáma 555 fővel 

csökkent, ezen belül az önkéntes ág létszáma 904 fővel lett kevesebb, a 

magánpénztáré 349 fővel növekedett. A nyugdíjpénztár két ágazatának összesített 

taglétszáma 2009. szeptember végén 66.582 fő volt, mely a 67.137 fő tárgyévi 

nyitó taglétszámra vetítve átlagosan 0,83 %-os csökkenésnek felelt meg.  

 

A pénztári folyamatok racionalizálása és a hatékonyság javítása érdekében 2009. 

júliusában döntés született az irodai működtetés részleges átalakításáról. Ennek 

keretében a pénztár munkaszervezetén belül informatikai támogató részleg jött 

létre, amely elsősorban a pénztári üzemvitelhez szorosan kapcsolódó, elmaradt, 

vagy nem priorizált fejlesztések felgyorsítását, illetve a napi működés biztonságát 

kívánta erősíteni. Az ügyvezető igazgatóhelyettesi beosztás év közbeni 

megszűnésével változás történt a munkakörök szakmai irányításában is. A pénztár 

napi adminisztrációját végző szervezet elnevezése Koordinációs Irodáról Pénztári 

Központra változott. A munka- és feladatkörök részletes lebontását, illetve a 

módosított szervezeti felépítést a 2009. szeptemberében elfogadott új Szervezeti 

és Működési Szabályzat (SZMSZ) rögzítette. 

 

A 2009. évben az Igazgatótanács 11 alkalommal ülésezett, melyeken 

mindösszesen 59 határozat született. Az előkészítés, illetve a megoldás terén tett 

2009. évi intézkedések közül két legfontosabbként a pénzpiaci portfólió második 

félévtől történő bevezetése, valamint a likviditási tartalékból történő – a működés 

biztonságát szolgáló – átcsoportosítás emelhető ki.  

 

Az év és egyben az időszak meghatározó eseménye volt a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletének mindkét pénztári ágazat 2006-2009. üzleti éveit érintő 

átfogó ellenőrzése. A célvizsgálat 2009. szeptember 14. és október 09. között 

került lefolytatásra, melynek lezárásáról szóló dokumentumokat a pénztár a 

következő év elején (2010. február 23-án) kapta kézhez.  

 

A vizsgálat átfogta a pénztár irányítását, a belső kontroll rendszereket, és értékelte 

a pénzügyi-, működési kockázatokat a szakmai tevékenység, valamint a likviditási 

biztonság vonatkozásában. A Felügyelet a célvizsgálat megállapításai alapján a 

kötelezéseket hét határozati pontban foglalta össze, de bírságot nem szabott ki.  
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A határozat mellett a PSZÁF az IT elnökének küldött vezetői levélben szintén 

meghatározott a pénztár által végrehajtandó feladatokat. A feladatok többségének 

végrehajtására a Felügyelet 2010. június 30-ig, kisebb részének 2010. március 31-

ig szabott határidőt. A pénztár részéről való teljesítések és az erről készült 

beszámoló az elvégzésükre biztosított határidőn belül megtörténtek.  

 

Figyelemmel a gazdasági válsággal összefüggésben végbemenő strukturális 

folyamatokra, a pénztár 2009. évi kommunikációjában kiemelt szerepet kapott az 

önkéntes pénztári tagság minél nagyobb számú megtartását célzó tájékoztató, 

informáló jellegű tevékenység. A pénztár intézkedései közül kiemelhető, hogy a 

jelentősebb vagyon- és létszámkiáramlás elkerülése, illetve a komolyabb 

számlaegyenleggel rendelkező tagok megtartása érdekében az év második 

félévétől bevezetésre került a pénzpiaci portfólió, amellyel a bankbetétben 

elhelyezett megtakarítások jövedelmezőségének megfelelő, vagy azt meghaladó 

hozam biztosítható.  

 

A magánnyugdíjpénztári bevallás-befizetések feldolgozásának elmaradásával 

kapcsolatban a 2009-es évben már szintén komoly előrelépésről lehetett számot 

adni, hiszen a beazonosítási folyamat számottevően felgyorsult azáltal, hogy a 

bevallásokkal kapcsolatos technikai problémák jelentős része elhárult. 

Hangsúlyozni kell, hogy a feldolgozási késedelem alapvetően nem a pénztár 

hibájából fakadt, hanem az évente módosuló rekordszerkezet miatti 

programfejlesztésekből, illetve a kincstári adatszolgáltatásokban lévő hibák 

javításából.   

 

A pénztár fennállásának tizenötödik évében elvégzett számvetés keretében 

elkészült a pénztár hosszú távú stratégiája, melyben rögzítésre került a tizenöt év 

alatt megtett út, illetve a szakmai fejlődés lehetséges irányai, elképzelhető 

forgatókönyvei rövid- és középtávon.  A pénztár 2009. november 23-án ünnepi 

közgyűlés formájában emlékezett meg az alapítás 15. évfordulójáról. A 

megemlékezésen a rendezvény alkalmából 40 fő vehette át a pénztár erre az 

alkalomra alapított emlékplakettjét, mindannyian kiemelkedő munkát végeztek a 

pénztár megalapítása és működésének megszilárdítása terén.  
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Az ezt követően eltelt időszak alaposan átrajzolta a pénztár akkori jövőképét 

és stratégiai elképzeléseit, a körülmények megváltozása folytán ugyanis a 

célkitűzések jelentős része papírra vetett gondolat maradt …  de ez már az 

utolsó öt esztendő krónikája …   

 

 

VII.  

AZ ELMÚLT ÖT ESZTENDŐ (2010-2014) 

 

VII. 1. KONSZOLIDÁCIÓ ÉS VÁRATLAN TÖRTÉNÉSEK ÉVE  

(2010) 

 

 

Az előző fejezetben bemutatásra került, hogy a 2007. és 2009. közötti három 

egymást követő üzleti év nagy horderejű törvényi változásai miként írták felül a 

pénztári tevékenységet (magánpénztári tagdíjbevételek központosítása, 

választható portfoliók bevezetése, áttérés az elszámoló-egységen alapuló 

nyilvántartási rendre).  A nagy átalakítások korszaka ezzel egy időre lezárult, ezért 

a pénztár a 2010. évet a friss szakmai innovációk működésének megszilárdítására, 

a részletszabályok finomítására és a kisebb-nagyobb technikai hibák kijavítására 

szánta.  

 

A konszolidáció szükségességére nemcsak a belső kontrollok, hanem a 2009. 

őszén lefolytatott átfogó felügyeleti ellenőrzés megállapításai is rávilágítottak, 

melyek arra kötelezték a pénztárt, hogy a tapasztalható visszásságokat valamennyi 

érintett munkafolyamatában szüntesse meg, megvalósításukra készítsen 

intézkedési tervet, majd annak végrehajtásáról folyamatos és korrekt tájékoztatást 

nyújtson a pénztár vezető testületei, tagsága, valamint a Felügyelet számára. Az 

év sikereként könyvelhető el, hogy a kötelezések teljesítése eredményesen zárult, 

a pénztári munkafolyamatok számos fejlesztési és koncepcionális változással járó 

megújításával az év derekára a korábbi hibák kijavítása maradéktalanul 

befejeződött, illetve jövőbeni hibák keletkezése kiküszöbölhetővé vált.  

 

A pénztárral szemben támasztott minőségi követelmények elvárt szinten való 

teljesítését a Felügyelet utóértékelésében teljeskörűen elfogadta.  
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A felügyeleti határozatban kifogásolt problémák megoldása a 2009.01.26. és 

2010.06.22. közötti időszakra vonatkozóan a korábban megállapított árfolyamok 

teljes körű újraszámolását igényelte, az árfolyam-korrekció a pénzpiaci portfólió 

kivételével valamennyi portfóliót érintette.  

 

Az átfogó felügyeleti ellenőrzéssel összefüggő racionalizálás egyben az Ellenőrző 

Bizottság által kiemelt hiányosságok megszüntetését is jelentette, tekintettel arra, 

hogy a Felügyelet és az Ellenőrző Bizottság jelentéseiben az észrevételek 

túlnyomó többsége azonos jellegű problémákra hívta fel a figyelmet.  

 

A szakmai munkavégzés minőségi megújítása a következő három fő területet 

érintette: 

1./ Az elszámoló-egység alapú nyilvántartási rendszer alapelveinek tisztázása, a 

hibás működést eredményező elemek módosítása, majd a hibátlan működést 

garantáló feltételek megszilárdítása.  

2./ A PKN-adatkonszolidáció terén szükséges adatmódosítások, a különféle 

technikai- és informatikai jellegű egyeztetések elvégzése a felügyeleti és a 

pénztári adatbázisok egyezősége érdekében.  Utóbbi követelmény az évek óta 

elhanyagolt problémák megoldatlansága miatt a tömeges TB visszalépések 

kapcsán is kiemelt jelentőséggel bírt nemsokára, ugyanakkor a pénztár 2010. évi 

munkájának is egyik fő prioritását jelentette.  

3./ A korábbi informatikai audit hiányosságainak megszüntetése; e körből a 

naplózási rendszer bevezetését, továbbá az informatikai rendszer szabályozási- és 

kontroll környezetének modernizálását kell kiemelni. 

 

Az év során az Igazgatótanács 10 alkalommal ülésezett, melyen az Ellenőrző 

Bizottság elnöke is minden alkalommal részt vett. A nyilvántartási rend 

stabilizálása mellett a testületek kiemelten foglalkoztak a kincstári adatforgalom 

feldolgozottságának készültségi fokával, illetve az egyes felügyeleti határidők és 

feladatszabások teljesítésének nyomon kísérésével, a magánnyugdíjpénztári 

szektort érintő kormányzati döntések pénztári hatásainak elemzésével, illetve a 

magánpénztár adott helyzetből fakadó feladataival.  
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A testület visszatérően foglalkozott a munkaszervezet hatékonyságának és a 

működési források biztonságának kérdéseivel is. A pénztár vezetése a nyugodtnak 

ígérkező, ám az év végére ismét rendkívüli feladatokkal terhelt 2010. esztendőben 

is napirendre tűzött olyan évek óta elmaradhatatlan kérdéseket, mint a befektetési 

szakpolitika felülvizsgálata, a pénztári szabályozórendszer aktualizálása, a 

válsághelyzet kívánta marketing szempontok kialakítása, valamint az informatikai 

rendszer biztonsága és fejlesztésének kérdései.  

 

A 2010. üzleti évben a pénz- és tőkepiacokon is végbement egyfajta 

konszolidáció, ugyanis az előző két rendkívüli évet követően tovább folytatódott a 

súlyos gazdasági recesszión túljutott befektetési piacok markáns fordulatoktól 

mentes megnyugvása, a fellendülés jelei ugyanakkor még csak mérsékelten 

jelentkeztek. A nyugdíjpénztárak 2010. évi teljesítményét alapvetően a globális- 

és a hazai tőkepiac mérsékelt ütemű stabilizálódása jellemezte, melyekhez a 

belpolitikai irányváltást követően erőteljes kormányzati beavatkozások közvetlen 

és közvetett hatásai is társultak. Az önkéntes pénztárak 2010. évi jövedelmi 

helyzetét alapjaiban meghatározta, hogy átalakult a béren kívüli juttatások 

(cafeteria) és azok adóterheinek rendszere.  

 

A pénztár a 2010. esztendőben is az Igazgatótanács döntésének megfelelően 

kialakított éves marketing- és tagszervezési feladatterv alapján végezte szakirányú 

tevékenységét. Ennek keretében a fő erőkifejtést a pénzügyi válság elhúzódó 

negatív hatásainak csökkentésére, a nagy munkáltatók többségénél bevezetett 

cafetéria rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásra, a magánpénztári tagok 

átléptetésének növelésére, a Rendőrséggel megkötött munkáltatói 

megállapodásból származó célzott marketing- és tagszervezési tevékenységre, 

valamint az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rend előző évi 

bevezetéséből adódó változások megismertetésére helyezte.  

 

A 2010. év taglétszám adatai a következőképpen alakultak: a pénztár két ágába 

összesen 3.281 fő lépett be, mely az elmúlt évek (2006-2009) hasonló időszaki 

eredményeitől 30-40 %-kal elmaradt. A pénztárba belépők közül az önkéntes ág 

60 %-kal (1.954 fő) míg a magán ág 40 %-kal (1.327 fő) részesedett.  
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A pénztár két ágából távozók együttes létszáma 4.189 fő volt, mely kb. 1,5-

szerese volt a korábbi évek (2006-2009) átlagainak. Ennek eredményeként a 

pénztár nettó taglétszáma 908 fővel csökkent úgy, hogy ezen belül az önkéntes 

ágazat taglétszáma 577 fővel, a magán ágazaté pedig 331 fővel lett kevesebb. Az 

önkéntes ág taglétszáma 2010. december 31-én 41.616 fő, a magán ág taglétszáma 

23.738 fő, a pénztár összesített taglétszáma 65.354 fő volt, mely 1,37 %-kal 

maradt el a 2009. év végi 66.262 fős teljes pénztári taglétszámtól.  

 

A pénztár tagszervezési és tagmegtartási lehetőségeit az év során jelentős, 

összetett módon ható körülmények befolyásolták. A magánpénztári rendszerben 

bekövetkezett változások közvetett, elsősorban bizalmi oldalon megnyilvánuló 

hatásai negatívan érintették az önkéntes ágazat tagszervezési lehetőségeit is. A 

pénztár meglévő és lehetséges tagsági körének egyéni élethelyzetét továbbra is 

jelentős mértékben negatívan befolyásolta a pénzpiaci válságból következő 

hatások tartós jelenléte, illetve azok elhúzódása.  

 

Összességében folytatódott az a megelőző két évben kezdődött negatív tendencia, 

mely a taglétszám lassú lemorzsolódását eredményezte mindkét ágazatban. Ez a 

tény a válságot megelőző években bevezetett marketing- és tagszervezési stratégia 

lehetőségeinek megtorpanását mutatta, így új és hatékonyabb módszerek, 

útkeresések fontosságára hívta fel a figyelmet.  

 

Az év elején a pénztár marketing területének kb. 40 %-át kitevő nagy 

munkáltatóknál (ORFK, BV, OKF, VPOP, Nemzetbiztonsági Szolgálatok) 

bevezetésre került a cafetéria rendszer. A bevezetés egyértelmű hatásaként 

jelentkezett, hogy az érintett munkáltatóknál lévő tagság önkéntes nyugdíjpénztári 

megtakarítási hajlandósága radikálisan csökkent. Ezt a helyzetet tovább 

nehezítette az a tény is, hogy január elsejétől az önkéntes nyugdíjpénztári 

munkáltatói támogatást 25 %-os személyi jövedelemadó terhelte. A pénztár 

legnagyobb munkáltatóját jelentő HM-MH is mérsékelte a munkavállalóinak adott 

támogatást az önkéntes ágban 3,2 %-ra, magán ágban pedig 1,2%-ra, majd július 

01-jétől az önkéntes ág támogatása újra 4 %-ra emelkedett, ezzel egyidejűleg a 

magán ág támogatása 0,9 %-ra mérséklődött.  

 



 83 

A pénztár vezetése a korábbi döntésének megfelelően, a vagyont továbbra is 

differenciáltan osztotta meg a portfóliókezelők között, melynek nagysága a 

portfóliókezelők előző évben elért eredményei alapján került meghatározásra. A 

befolyó tagdíjbevételek befektethető részéből a 2010. évben 70 %-ot adott át a 

pénztár mindkét ágazat esetében a Concorde Alapkezelő Zrt.-nek, és 30 %-ot a 

Generali Alapkezelő Zrt.-nek. A 2009. évben kimutatott eredményei miatt az 

MKB Bank a 2010-es évben nem részesült a „friss” pénzek elosztásából. 

 

Az év legjelentősebb változását (meglepetését) minden kétséget kizáróan a 2010. 

novemberi hatállyal megjelent magánnyugdíjpénztári törvények hozták. A 

nyugodtnak ígérkező évkezdet és az év során ütemezetten, átgondoltan 

végrehajtott konszolidációs folyamat után rendkívüli körülményt, - amolyan 

„derült égből villámcsapást” - jelentett a magánpénztári bevételi források teljes 

megszűnését eredményező 2010. októberében váratlanul bejelentett 

kormánydöntés, mely először csak a tagdíjak 14 havi időleges befagyasztásáról 

szólt, majd a társadalombiztosítási visszalépés korlátlan megnyitásáról 

rendelkezett.  

 

Ez a koncepció teljesen új pályára állította a hazai magán-nyugdíjpénztári 

szektort. A törvényi végrehajtást szabályozó, december közepén napvilágot látott 

kormányrendelet meghatározott döntési csatornába terelte a több mint 3 millió 

magánnyugdíjpénztári tagot, benne a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár közel 24 ezer 

fős tagságát is. A törvényi feltételek teljes megváltozása már a 2010. év üzleti év 

végére átrendezte a hazai magánnyugdíjpénztárak nemzetgazdasági helyét és 

szerepét, de különösen az egyes intézmények működési lehetőségeit és jövőképét. 

A törvényi változások által indukált folyamatok azonnali beindulása, illetve az 

egymásra épülően szűkre szabott határidők a nyugdíjpénztárakat gyakorlatilag 

néhány hónap leforgása alatt feltartóztathatatlanul vitték abba az irányba, hogy a 

2010. év végén, de legkésőbb a 2011. üzleti év elején fennmaradásukról vagy 

megszűnésükről döntsenek. Látható volt, hogy pénztárak sorsa nemcsak a 

deklarált fennmaradási szándékon múlik: a működés alapfeltételét a törvény 

minimum 2.000 fős taglétszámban limitálta, továbbá a jövőre nézve lényegesen 

szigorította, 0,9 %-ra csökkentette a működésre levonható tagdíjrész arányát.  
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A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár a kormányzati intézkedések hatályba lépésére 

reagálva haladéktalanul stratégiai programot készített, mely a radikálisan 

megváltozott helyzethez igazodó lehetőségek felmérésére, illetve a fennmaradási- 

vagy a megszűnési opciók átgondolására irányult. A pénztár menedzsmentje a 

kieső bevételekre történő azonnali reakcióként 2010. utolsó negyedévében egy 

markáns költségoldali reform végrehajtásáról határozott, mely fő elemeit tekintve 

elsősorban személyi jellegű intézkedésekben, azaz a munkaszervezet 

karcsúsításában nyilvánult meg. Az operatív intézkedések meghozatala mellett a 

pénztár vezetése koncepcionálisan elhatározta magát a magán ágazat következő 

esztendőben külön forgatókönyv alapján megvalósuló végelszámolására, majd az 

önkéntes pénztári tevékenység önálló intézményi formában való továbbvitelére és 

stabilizálására  vonatkozóan.  

 

Döntés született arról, hogy a magánpénztári tevékenység lezárásának időpontja 

2011. szeptember 30., a végelszámolás kezdete 2011. október 1., tervezett 

befejezési ideje 2012. március 31., azzal, hogy a végelszámolás lezárása 

szükségszerűen kitolódhat, amennyiben az előre nem látható feladatok elvégzése 

azt indokolja.  

 

A pénztár teljes vagyona ezidőtájt (2010. szeptember-október) mintegy 94,2 Mrd 

forint volt, így közeli és reális esélynek tűnt a 100 milliárdos vagyon elérése. Az 

év utolsó három hónapja azonban a vagyon alakulását tekintve ellentmondásosan 

alakult: az önkéntes ágazatban ugyan jelentősen nőtt a tagdíjbevétel, a 

magánpénztári bevételek feldolgozottságát is jelentős mértékben sikerült emelni, 

azonban a kormányzati döntések értelmében az ágazat kiszámítható, folyamatos 

tagdíjcélú bevételi forrásai 2010. novemberétől lényegében teljesen megszűntek.  

 

A későbbi történések tükrében jól látható, hogy a pénztár megközelítőleg 94 

milliárdos vagyonnal és 66 ezres taglétszámmal 2010. III. negyedévének 

végén elérte vagyoni növekedésének maximumát, a 100 milliárdos összesített 

vagyon elérésére ezt követően már nem nyílt reális lehetőség. Ezzel a két 

ágazat párhuzamos működtetésének növekedési pályája, s egyben a másfél 

évtizedes közös fejlődéstörténeti korszak a pénztár életében lezárult.  
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VII. 2.  RENDKÍVÜLI FELADATOK, A MAGÁNPÉNZTÁRI 

TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA 

 (2011) 
 

             

A 2011-es év a hazai magánnyugdíjpénztárak számára az intézményi struktúra 

teljes átrendeződéséről, a rendkívüli feladatok végrehajtásáról, a megváltozott 

környezethez való alkalmazkodás útkereséseiről szólt. A tagság mintegy 98 %-

ának az állami nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetésével lényegében 

megkezdődött a magánpénztári intézményrendszer fokozatos leépülése, mely a 

szektort első körben a tevékenységüket folytatni illetve a tevékenységüket 

megszüntetni kívánó pénztárakra osztotta, így egyes pénztárak összeolvadásról, 

mások végelszámolásról határoztak. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár ez utóbbiról 

döntött, miután még az előző év végén felmérte a további működés, illetve a 

megszűnés és a tevékenység lezárása alternatíváit.  

 

A pénztár a kialakult helyzetből adódóan a 2011. január 27-i 

küldöttközgyűlésen új stratégiát fogadott el, amely felváltotta a 2009. évi 

dinamikus növekedési stratégiát. Mivel már januárban látszott, hogy a 

magánágazat működési feltételei nem lesznek biztosítva (615 pénztártagunk 

nyilatkozott, s maradt a pénztárban, a működési költségeket a kormány 

0,9%-ra csökkentette, a pénztár tagdíjbevétellel nem számolhatott), a 

pénztár legfőbb döntéshozó szerve elhatározta a magánpénztári tevékenység 

befejezését és az ágazat végelszámolással történő megszüntetését.  

 

A 2011-es év ennek megfelelően egy rendkívüli év volt rendkívüli feladatokkal. A 

fő erőkifejtést a pénztár részfeladatok ütemezésére, a magánpénztári vagyon 

állami átadására, a reálhozamok és tagdíjkiegészítések összegeinek kiszámítására 

és kifizetésére, valamint a végelszámolás folyamatának megtervezésére és a 

végrehajtás megkezdésére összpontosította. A magán ágazat végelszámolással 

történő megszüntetése a teljes pénztári struktúra átalakítását is megkövetelte, 

amely kiterjedt a pénztári vezető testületekre, a Pénztári Központra, a képviseleti 

rendszerre, azaz a pénztár teljes működésére. Változás következett be a pénztár 

Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának élén, a testületek létszáma 

csökkent, személyi összetétele módosult.  
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A pénztár munkaszervezete is radikális átszervezésen esett át, melynek során az 

alkalmazotti létszám három ütemben 27 főről 12 főre csökkent, a belső vezetési és 

működési struktúra tehát teljes körűen megváltozott.  

 

Az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépés keretében a pénztár 23.139 fő 

magánpénztári tag mindösszesen 52.425.535.239,- Ft összegű vagyonát adta át a 

Nyugdíjreform és Államadósságkezelő Alap (ÁKK) részére. A vagyontranszferre 

a befektetett eszközök 2011. május 31-i piaci értékelése alapján 2011. június 09-

én került sor. A jogszabály arról is rendelkezett, hogy nemcsak a tagi számlák 

egyenlegét, hanem a be nem azonosított (függő) tételek 2011. május 31-i piaci 

értéken számított záró állományát is át kell adni az ÁKK részére.  

 

A függő portfoliók eszközállományát a pénztár ugyancsak 2011. június 9-én utalta 

át a vagyonkezelő központnak mindösszesen 135.530.770,- Ft értékben. A pénztár 

az Alap felé 2011. június 09-én végrehajtott vagyontranszfert követően az átadott 

eszközök jogán utólag teljesült osztalék- és kamatbevételek címén további 

63.137.990,- Ft összegű utóutalást teljesített a Magyar Államkincstár részére. 

 

Mindezek alapján a pénztár mindösszesen 52.624.203.999 Ft értékben adott át 

vagyont az ÁKK részére, mellyel jogszabályi kötelezettségének határidőben 

eleget tett.  

 

A vagyonátadást követően a pénztár három ütemben összesen 10.840.513.956,- Ft 

összeget igényelt vissza az ÁKK-tól, amelyből 5.461.277.766,- Ft képezte a 

reálhozamot, 5.379.236.190,- Ft pedig az összes tagdíjkiegészítést. Az I. ütem 

kifizetésére 2011. július 19-én került sor 4.084.522.698,- Ft összegben 5. 000 fő 

részére. A II. ütemben a reálhozam és tagdíj-kiegészítések összege 

4.216.430.868,- Ft-ot tett ki, amelyet 11.012 fő részére utalt ki a pénztár 2011. 

július 25-én és 26-án. A III. ütem kifizetése 2011. augusztus 1-jén valósult meg, 

amelynek során 2.507.633.877,- Ft kifizetése történt meg 6.789 fő részére. A IV. 

ütemben a korrekciós tételeket (pl. díjszabás-javítás, problémás esetek rendezése) 

rendezte a pénztár 2011. augusztus 16-án mindösszesen 21.771.909,- Ft értékben.  
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A kifizetések legérzékenyebb pontja természetesen a reálhozam kiszámítása volt. 

A pénztárnál 540 fő (2,3 %) nem részesült reálhozam-kifizetésben, amelyből 110 

főnek egyáltalán nem volt tagdíjbefizetése. Az egy főre jutó átlagos reálhozam 

kifizetés 236.388,- Ft volt (összehasonlításul ez a mutató szektorszinten kb. 80 

ezer Ft-os nagyságrendet képviselt), amely teljesítménnyel a pénztár a harmadik 

helyen (a munkáltatói tagdíjkiegészítést is beleszámítva az első helyen) zárt a 

magánnyugdíjpénztári szektorban. A tagi kifizetések átlagát tekintve egy 

pénztártag 468.785,- Ft összegű juttatásban részesült. A kifizetések jelentős 

mértékben szóródtak, hiszen a járandóságok nagysága függött a tagsági viszony 

kezdetétől, a befizetett tagdíj nagyságától és rendszerességétől, a pénztár- és a 

portfólióváltások időpontjától, az adott portfóliók hozamteljesítményétől, az 

infláció alakulásától, a tagdíj-kiegészítés esetében pedig a munkáltatói, illetve az 

egyéni befizetésektől. Összességében a visszajelzések szerint a pénztártagok 

túlnyomó többsége elégedett volt a kifizetésekkel, ezen keresztül a HONVÉD 

Nyugdíjpénztár teljesítményével. 

 

A visszaléptetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását követően a pénztár 

vezetése kidolgozta a végelszámolás tervét, amely magában foglalta a 

végelszámolás koncepcióját, a részfeladatok ütemtervét, illetve a 

végelszámolás pénzügyi biztosítását. A magánpénztári tevékenység 2011. 

szeptember 30-i fordulónappal került lezárásra, addigra a pénztár elvégezte 

az összes olyan függő teendőjét, amely a végelszámolás megkezdése előtt 

szükséges volt. A pénztár munkaszervezete 2011. október 01-től átállt az 

önálló önkéntes pénztári működési modellre, elkezdődött a magán ágazat 

végelszámolása. A végelszámolási feladatokat a közgyűlés által megválasztott 

végelszámoló (Ballainé Krikker Zsuzsanna a pénztár gazdasági 

igazgatóhelyettese) irányította.  

 

A pénztár a végelszámolási feladatok törvényszerű végrehajtása érdekében a 

2011. év során két közgyűlést tartott. Az első (2011. szeptember 20-i) 

közgyűlésen a küldöttek és pénztártagok megválasztották a végelszámolót, 

döntöttek a magánpénztári tartalékok közötti átcsoportosításról, elfogadták a 

végelszámolás tervét. A decemberi küldöttközgyűlésen jóváhagyták a 

tevékenységet lezáró beszámolót és a végelszámolási nyitómérleget.   
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A magánpénztári ágat érintő speciális események folytán alapvetően megváltozott 

a pénztár vagyoni, tagsági helyzete, ezért a 2011. év gazdasági eredményei nem 

hasonlíthatók az előző évekéhez. A pénztár vagyona, tartalékainak alakulása, főbb 

bevételi és kiadási elemeinek értéke rendhagyó, csak az év eseményeivel 

összefüggésben értékelhető. Az év rendhagyó jellegének rögzítése mellett is 

hangsúlyozni kell, hogy a 2011. évi gazdálkodásban általában és összességében 

sajnos a kedvezőtlen tendenciák domináltak, különösen a befektetések 

hozamteljesítménye-, illetve a taglétszám tekintetében. A három alapvető 

portfólió közül egyedül a klasszikus portfólió tudott növekedést felmutatni, a 

többi portfólió teljesítménye az év során csökkent.  

 

A magánpénztári rendszerben bekövetkezett változások közvetett, elsősorban 

bizalmi oldalon megnyilvánuló hatásai negatívan érintették az önkéntes ágazat 

tagszervezési lehetőségeit is. A taglétszám alakulásával kapcsolatban a folyamatos 

létszámfogyás változatlanságáról lehetett továbbra is számot adni, a 2011. évi 

1.244 fős csökkenés több mint duplája az előző év azonos adatának (-577 fő).                                                                                                       

A tagszervezés nettó mérlege tehát továbbra is negatív volt, bár a 2011. évben 

belépők száma közel 30 %-kal meghaladta az előző évit (míg 2010-ben 1.954-en, 

addig 2011-ben 2.566 –an léptek be a pénztárba).  

 

A 2011. évi során az aktív tagszervezésre irányuló eszköztár jelentősen szűkült, év 

végén a magánágazat végelszámolásának megkezdésével marketing és 

kommunikációs szakterület kiszervezésre került, a pénztár székhelyén 

üzemeltetett ügyfélszolgálat egy főre csökkent. A pénztár fő törekvéseinek 

közeljövőbeni súlypontjába az Igazgatótanács a „Fókuszban a nagy munkáltatók” 

szlogent állította, amely egyben előrevetítette a tagszervezés 2012. évi fő irányait 

is, előtérbe helyezve a nem honvédségi nagy munkáltatókat.  

 

 

VII.       3.  A VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE,  

 „ÚJRATERVEZÉS” INDUL 

(2012) 

 

A pénztár számára összességében mozgalmas, rendkívüli feladatokkal járó, 

ugyanakkor kedvező eredményeket jelentett ez az esztendő.  
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Ez volt az első év, hogy a pénztár az intézményi formát tekintve visszatért a 

kezdetekhez; ismét önálló önkéntes pénztárként működött. (A magánpénztár 

végelszámolása még folyt, de az ágazat érdemi tevékenységet már nem folytatott.) 

 

A 2012-es év átmeneti időszaknak, illetve egy megújulás kezdetének is tekinthető, 

amennyiben egy pénztártörténeti korszak végképp lezárult, s egy új vette kezdetét. 

Szimbolikusan az a tény is jelezte a változást, hogy a pénztár irányításában is 

változás történt. A menedzsment élére nyílt pályáztatást követően 2012. február 

09-től Póda Jenő személyében új ügyvezető igazgató került kinevezésre.  

 

Az év egyik meghatározó kihívását kétségkívül a végelszámolás tervszerű 

lefolytatásával és lezárásával együtt járó teendők képezték, bár az elvégzendő 

feladatok az előző évhez képest jelentősen egyszerűsödtek, letisztultak. A 

folyamatokat továbbra is a végelszámoló, Ballainé Krikker Zsuzsanna irányította, 

aki az operatív napi munka mellett a folyamatos tájékoztatást, illetve a 

közgyűlések összehívását is koordinálta. (Az Igazgatótanács hatásköre a 

magánpénztári ág vonatkozásában a végelszámolás kezdetekor megszűnt, az 

Ellenőrző Bizottság azonban több célellenőrzést is végzett, amelyek során a 

végelszámolást végzők munkájában elmarasztalást nem állapított meg.) 

 

A magánpénztárral kapcsolatos teendők végzése a tervezett mederben haladt, ám 

menet közben több olyan szabályozási változás történt, amelyek miatt a 

végelszámolás végül az eredetileg célul kitűzött dátumhoz képest hat hónappal 

később, 2012. szeptember 30-i fordulónappal kerülhetett csak lezárásra, a 

folyamat jogerős befejezése pedig 2013. januárjára csúszott át. Ezen időpontig a 

pénztár valamennyi törvényben foglalt kötelezettségének, – beleértve a 

cégbírósági törlést, a felügyeleti tevékenységi engedély visszavonását, és a 

vagyonfelosztási javaslat maradéktalan végrehajtását is – eleget tett.   

 

A pénztár munkaszervezete radikális átszervezésen esett át, melynek során az 

alkalmazotti létszám három ütemben kevesebb mint felére csökkent, a vezetési, 

ellenőrzési, feladatmegosztási is rend teljes körűen megváltozott. Az új szervezeti 

struktúra stabilizációja és a működési feltételrendszer megszilárdítása a 2012-es 

esztendő feladata volt.  
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Át kellett tekinteni a munkavégzésben kialakult eljárásrendeket, egyesek részleges 

módosítása, mások teljes megújítása vált szükségessé, oly módon, hogy 

biztonsággal lehessen visszatérni az egypénztáras működési modellhez. E munka 

keretében a pénztári tevékenység teljes újraszabályozását kellett elvégezni, új 

pénztári stratégiát, alapszabályt, munkaköri- és helyettesítési rendet kellett 

kidolgozni. Konkrét lépések történtek az ügyfélbarát kiszolgálás növelése 

érdekében, a rugalmasabb és hatékonyabb munkaszervezés céljából módosult a 

személyes ügyfélfogadás rendje, eközben a tagokkal történő kapcsolatfelvétel 

módja mindinkább az elektronikus ügyintézés irányába tolódott el.  

 

Ismét foglalkozni kellett a költséghatékony és takarékos gazdálkodás 

szempontjaival, e törekvést nemcsak a tagság jogos igénye, de a magánpénztári 

források immár végleges kiesése is alátámasztotta. A költségekkel való takarékos 

bánásmód jegyében két informatikai terület került visszaszervezésre a korábban 

kiszervezettek közül. A független belső ellenőri pozíció megszűnése miatt 

erősödtek a munkafolyamatba épített kollektív ellenőrzési rutinok.  

 

A végelszámolás lefolytatásával és a napi munkavégzés stabilizálásával 

párhuzamosan - mintegy a korábbi szakmai innováció folytatásaként - a pénztár 

egy másik nagy horderejű feladatra is vállalkozott, 2012. október 1-jétől az 

állampapírok nagyobb hányadára vonatkozóan saját vagyonkezelési 

tevékenységet vezetett be.  

 

A bevezetés szükségességére a folyó bevételek és a vagyon folyamatos 

csökkenése irányította rá a figyelmet, még a 2011. esztendőben. Az alapkoncepció 

szerint a saját vagyonkezelésbe csak állampapírok kerültek be, mellyel a 

tevékenység homogenitását és viszonylagos egyszerűségét kívánta biztosítani a 

pénztár.  Az induláshoz szükséges feltételrendszer kialakítása az Igazgatótanács 

áprilisi felhatalmazása alapján az év első három negyedévében ütemezetten, az 

ügyvezetés rendszeres beszámoltatásával zajlott. A sikeres előkészítő munkának 

köszönhetően az anyagi és technikai feltételrendszer valamennyi eleme az 

induláshoz készen állt, a befektetési részleg felkészült az új feladatok végzésére, 

így a tevékenység a terveknek megfelelően 2012. október 01-én megkezdődött.  
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Az előzmények között megtörtént a pénztári folyamatszabályozás részletes 

kidolgozása, különös tekintettel a munkavégzési protokollok, a döntési 

mechanizmusok és a dokumentáltság szabályaira. E folyamat részeként 

természetesen elengedhetetlen volt befektetési területet érintő pénztári 

szabályzatok, ezen belül kiemelten a Befektetési Politika módosítása, melyet 

néhány más, koncepcionális jellegű változás is indokolt. A saját vagyonkezelés 

keretében megvalósítható befektetési stratégia és a döntéshozatal kiértékelésére a 

pénztár heti gyakoriságú befektetési értekezletet rendszeresített.  

 

Az Igazgatótanács az év során 35 határozatot hozva összesen 8 alkalommal 

ülésezett. A pénztár a 2012. évben két küldöttközgyűlést tartott. Az elsőt 2012. 

május 24-én, melynek fő napirendje a pénztár 2011. évi beszámolójának 

elfogadása volt. Az őszi, 2012. november 19-én megtartott küldöttközgyűlésen 

került sor a magánpénztári végelszámolás lezárására, azon belül a tevékenység-

záró jelentés és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyására. Ezt követően 

megtörtént az önálló formában továbbműködő önkéntes pénztár új, egységes 

szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása, majd a küldöttek megtárgyalták a 

pénztár 2013. évi pénzügyi tervét.  

 

A jövő vonatkozásában ekkor került hivatalosan is előterjesztésre, hogy a 

tagszervezés hatékonyságának növelése céljából a pénztárvezetés újonnan 

megfogalmazódott, határozott szándéka a közszolgálati dolgozók irányában 

történő nyitás. Érvként hangzott el többek között, hogy a tagság összetétele és 

mobilitása már a korábbi években is ennek az iránynak a meglétét, egyben 

helyességét igazolta. E célkitűzés azt a szándékot testesíti meg, amely a 

pénztár fejlődési pályáját a közalkalmazottak, köztisztviselők, 

kormánytisztviselők szélesebb arányú tömörítése irányában képzeli el.  

 

A pénztár önmeghatározását – önmegvalósítását – tekintve ez egy merőben 

új elképzelést hordozó gondolat, melynek sikere a gazdasági környezet 

konszolidációjának, illetve az adott célcsoportok fogadókészségének 

függvényében alakulhat. Az Igazgatótanács javaslata alapján a közgyűlés 

elfogadta, hogy e szándék kerüljön a pénztár nevében is megfogalmazásra, 

így a pénztár új neve Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár lett.  
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VII.       4.   A MEGÚJULÁS ÉVE 

(2013) 

 

 

A 2013. év kiemelt eseménye volt a választott döntéshozó és ellenőrző testületek, 

valamint a küldöttképviseleti rendszer teljes megújítására, melyre az ötéves 

mandátumok lejártával került sor. Az operatív teendők közül a szakmai 

szabályozók teljes körű felülvizsgálata, továbbá az arculati-megjelenési elemek 

(logó, honlap stb.) modernizálása emelhető ki.  

 

Az év elejének meghatározó feladatát képezte a pénztár teljes belső szabályozó 

rendszerének aktualizálása. A felülvizsgálatra és korrekcióra alapvetően a magán 

ágazat megszűnése, a pénztár nevének és logójának megváltozása, továbbá 

bizonyos külső körülmények módosulása (pl. a PSZÁF beolvadása az MNB-be) 

miatt volt szükség. A folyamatot a pénztár Szervezési és Működési 

Szabályzatának (SZMSZ) megújítása zárta, melyet jogszabályi- és a 

munkaszervezetet érintő strukturális változások egész sora indokolt.  

 

A másik, komoly szervezést igénylő feladat a küldöttválasztások előkészítése és 

lebonyolítása volt, melyre a pénztár 2013. tavaszán részletes feladat- és 

ütemtervet készített. Ennek keretében összeállította a munkahelyi szervezetek 

vezetőinek kiküldendő parancsnoki levelet, továbbá a küldöttválasztó közgyűlések 

tagi meghívó levelét, megalkotta a választás eljárási szabályait és elkészített 

minden további szükséges dokumentumot.  

 

A választások teljes körű lefolytatására 2013. május 31-i határidőt tűzött ki a 

pénztár. Az IT márciusi és áprilisi ülésein döntött a helyi küldöttválasztó körzetek 

számáról és a körzethatárokról, az egyes körzetekben megválasztandó küldöttek 

és pótküldöttek számáról, a tagok választókörzetbe sorolásáról, a küldöttválasztó 

gyűlések helyszíneiről és időpontjairól, a küldöttválasztó gyűlések levezető 

elnökeiről, valamint a résztvevő IT és EB tagok delegálásáról.  

Az alapos előkészítő munkát követően 2013. április 23-án Szentendrén kezdődött 

meg a választás-sorozat, amely az előírt határidőn belül mind a harminckét 

választókörzetben sikeresen lebonyolódott.  
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Minden körzetben három-három fő, azaz összesen 96 fő küldött és pótküldött 

került megválasztásra. A képviseleti arányok megoszlása a következő: a HM 

érdekkörébe tartozik 49 fő (51 %), a Büntetésvégrehajtáshoz 11 fő (11 %), a 

Rendőrséghez 5 fő (5 %), a Katasztrófavédelemhez 9 fő (9 %), a 

titkosszolgálatokhoz 12 fő (12 %), egyéb munkáltatókhoz, illetve egyéni 

fizetőkhöz és családtagjaikhoz összesen 10 fő (10 %). A választás eredménye a 

tagság megoszlása alapján becsült képviseleti arányoknak megfelelően alakult, a 

személyeket illetően a küldöttek mintegy fele kicserélődött, a pótküldötteknél 

ennél valamivel nagyobb arányú volt a megújulás.  

 

A pénztár 2013. május 15-én még a régi küldöttek részvételével küldöttközgyűlést 

tartott, melynek fő napirendje a pénztár 2012. évi beszámolójának elfogadása volt.  

Mivel a 2013. évi jogszabályváltozások következtében módosultak a pénzügyi 

tervezés szabályai, ezért az a szokatlan helyzet állt elő, hogy – bár a pénztárnak 

volt elfogadott 2013. évi pénzügyi terve – a májusi küldöttközgyűlésen újra 

napirendre kellett tűzni az éves pénzügyi terv kérdését. A törvényi változás 

legfontosabb eleme az volt, hogy az éves pénzügyi tervezés a naptári évhez 

igazodó üzleti évektől elválik és a továbbiakban a tárgyév július 1-jétől a 

tárgyévet követő június 30-ig tartó egy éves időtartamot fogja át (ún. 

keresztféléves pénzügyi terv). A közgyűlés elfogadta a beszámolót és a pénzügyi 

terveket, kisebb módosításokat eszközölt az Alapszabályban, majd megválasztotta 

a jelölő- és szavazatszámláló bizottságot az ősszel aktuális IT-EB választásokhoz.  

 

A két közgyűlés közti időszak a vezető testületek jelölt-állítási előkészületeivel, s 

az ezzel összefüggő koordinációs munkával telt. Az év második 

küldöttközgyűlését 2013. november 27-én tartotta a pénztár, mely már az újonnan 

megválasztott, illetve a korábbi megbízatásukban megerősített küldöttek 

részvételével került megrendezésre. A közgyűlés napirendje természetesen az őszi 

küldöttközgyűlések szokásos menetét követte, azzal a kivétellel, hogy a jövő évi 

pénzügyi terv elfogadásával már nem kellett foglalkozni. Mint minden 

alkalommal a küldöttek most is tájékoztatást kaptak az aktuális évben elvégzett fő 

feladatokról, sor került a küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó szabályzatok 

elfogadására, a fő napirend azonban természetesen a teljes tisztújítás, tehát az új 

Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása volt.  
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A választások eredményeként az IT elnöki tisztet továbbra is Fodor Lajos töltötte 

be, 3 fő új tag (Varga János, Dr. Balogh András József, Dr. Koncz Pál) és 3 fő 

régi tag (Sulyok János, Dr. Tóth László, Varga Valéria) került megválasztásra a 

következő 5 évre. Az Ellenőrző Bizottság összetétele arányait tekintve 

hasonlóképp változott, a testület 2 új taggal (Hudák Katalin, Tóth László), 2 régi 

taggal (Dr. Tarján Gáborné, Tóbis Gábor), és új elnökkel (Dr. Puskás Attila) 

folytatta tevékenységét.  

 

A pénztár tevékenységi kereteit a magánpénztár végleges megszűnését követően 

is nagyfokú szervezettség és növekvő biztonság jellemezte. A 2013-as év az 

elmúlt esztendők meglehetősen viharos változásait követően egy nyugodtabb, 

konszolidáltabb időszakra való felkészülés jegyében telt. Meghatározó feladatot 

jelentett a korábbi években megvalósított innovatív eljárások eredményeinek 

megszilárdítása, különös tekintettel a saját vagyonkezelési tevékenységre.   

 

A pénztár főbb makro-mutatói az év során kiegyensúlyozott gazdálkodást 

mutattak. A jövedelmezőség terén a 2013. évben az előző évhez képest 

valamelyest mérsékeltebb, de még mindig igen jó eredményeket lehetett elérni, az 

átlagban 8 % körül mozgó éves hozamok különösen a rekordalacsony inflációval 

való összemérésben állták ki a próbát.  

 

A létszámalakulás is mindinkább optimizmusra okot adóan alakult, hiszen a 

válság kezdete óta eltelt öt esztendőben bekövetkezett létszámfogyás mértéke a 

2013. évben volt a legalacsonyabb (- 132 fő). A magánpénztári tevékenység 

megszűnése miatt az önálló önkéntes pénztár koncepcionális erősítését célzó 

törekvések súlypontjába egyre inkább a közszolgálati nyitás lépett. E célkitűzés 

azt a szándékot testesítette meg, amely a pénztár fejlődési pályáját a 

közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők szélesebb arányú 

tömörítése irányában képzeli el. Az év utolsó két negyedévében már egyértelmű 

jelei mutatkoztak, hogy a létszámfogyás megállt és a trend megfordult. 

 

A vagyoni és a jövedelmi helyzetet érintően is fontos változás történt; 2013. 

április 1-jétől a Honvédelmi Minisztériumtól kapott munkáltatói támogatás a 

korábbi 2 %-os mértékről fix összegre, 4.200 Ft/fő/hó összegre változott.  
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A pénztár gazdálkodási körülményei az egypénztáras működtetési 

struktúrához való visszatérés és az alkalmazotti létszám-optimalizáció 

hatásainak beérésével kedvezően alakultak. Az év elején a megszűnő 

magánpénztár működési tartalék maradványa (mintegy 300 millió forint) 

átadásra került az önkéntes pénztár részére, mely - kiegészülve az önkéntes 

pénztár húsz éves működése során felhalmozott saját tőkéjével - hosszú távon 

garantálja a pénztár kockázatmentes működését.  

 

 

VII.       5.    SZERVEZETI VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN 

 (2014) 

 

A 2014. esztendő is több nagy horderejű feladatot tartogatott a pénztár számára. 

Ezek köréből három meghatározó esemény emelhető ki; az év első felében a 

portfóliókezelést érintő pályáztatási rendszer megújítása és a pályázat 

lebonyolítása, az év második felében pedig a megelőző öt éves időszakot átfogó 

MNB ellenőrzés és a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára pénztárunkba 

való beolvadásának előkészítése.  

 

Az Igazgatótanács döntése alapján a pénztár a portfóliókezelési tevékenységre 

vonatkozóan ajánlati felhívást készített, melyet hat kiválasztott piaci szereplő 

részére eljuttatott. A pénztár az értékelési szempontok szakszerű kialakítására és 

az értékelési eljárás lefolytatására külső szakértőt kért fel. A felhívásra négy 

érvényes pályázat érkezett be. A pályázat végül eredménytelen maradt, mivel a 

szakmailag legjobbnak ítélt pályázat a meglévő vagyonkezelőnél jóval magasabb 

árat tartalmazott, ezáltal a pénztár számára elfogadhatatlan volt.  

 

A legjobb feltételeket ajánló pályázóval (Equilor Zrt.) végül tárgyalásos úton 

sikerült megegyezni: a pályázó az ajánlati árát csökkentve elfogadta a meglevő 

vagyonkezelő árszabását, így a pénztár a külső vagyonkezelési tevékenységet 

2014. október 01-jétől két vagyonkezelő, a Concorde Zrt. és az Equilor Zrt. között 

osztja meg és a két vagyonkezelő egyforma feltételekkel végzi a vagyonkezelést 

Az Equilor Zrt. 7 milliárd forint induló vagyonnal kezdte meg a portfóliókezelést.  
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Az előzetes jelzéseknek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank pénztárfelügyeleti 

főosztálya szeptember hónap folyamán átfogó ellenőrzést hajtott végre a 

pénztárnál, melynek tárgya a megelőző öt évben végzett tevékenység teljeskörű 

vizsgálata volt. A jegyzőkönyv-tervezet, a megállapításokra kidolgozott 

észrevételek beküldése és a vizsgálat lezárása a 2015-ös év első felére tolódott át.   

 

A 2014. év során az ügyvezető igazgató számba vette a közszolgálati jellegű 

munkahelyi pénztárakat és potenciális – beolvasztható - partnert keresett. Olyan 

partnert, amelynek üzemmérete (létszám, kezelt vagyon, tagi befizetés stb.)  és 

egyéb nyilvános adatai alapján hamarosan kérdéses lehet a további önálló 

működése. Több ilyen próbálkozás közül egy sikerrel járt, a Nyugdíjbiztosítási 

Dolgozók Nyugdíjpénztára ugyanis jelezte, hogy megfelelő ajánlat esetén 

szívesen beolvadnának a Honvéd Nyugdíjpénztárba. A pénztár egy alacsony 

összegű működési tartalékkal rendelkező, kis üzemméretű, közszolgálati jellegű 

pénztár, profilja beleillik a közszolgálati nyitás koncepciójába, így a két pénztár 

összeolvadása mindkét fél számára előnyös megoldást jelent.  

 

Pénztárunk elkészítette a beolvadási ajánlatot, melyet több – időközben pályázati 

– versenytárs pénztár ajánlata  alapján a beolvadni kívánó pénztár IT 

határozatában a legelőnyösebbnek ítélt, így kezdetét vették a komolyabb 

tárgyalások.  

 

A pénztár átvilágítását követően az Igazgatótanács 2014. december 09-i ülésén a 

beolvasztásra vonatkozó határozatot elfogadta és kiadta a befogadási 

nyilatkozatot. Ez a döntés a stratégiai célok tekintetében komoly előrelépés, mivel 

pénztárunk számára növekedési forrást s egyben komoly presztízsértéket jelent.  

 

A beolvadás fordulónapja 2015. március 31., így az ezzel összefüggő gazdasági, 

jogi és egyéb adminisztratív folyamatok már a következő időszak történéseit 

képezik….  
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Harmincnyolc hivatásos katona és honvédségi dolgozó lelkes és elszánt munkája 

eredményeként 1994. október 24-én alakult meg a ”HONVÉD” Önkéntes 

Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár zárt munkáltatói pénztárként.  Az alapítást 

követő években az ágazati jelleg bővítésével fokozatosan és egyre intenzívebben 

terjedt ki a tagszervezés más fegyveres szervek és testületek dolgozóira és 

családtagjaira. A határőrség integrációjával rendőrség, mint munkáltató, 2008. 

áprilisában csatlakozott a pénztárhoz, mellyel teljessé vált a hon- és rendvédelmi 

jelleg.  

 

A pénztár életében fontos állomást jelentett az 1997. májusában elfogadott új 

társadalombiztosítási és nyugdíjtörvény. A küldöttközgyűlés felhatalmazást adott 

a pénztár Igazgatótanácsának a magánpénztári ágazat megalapítására, melyre 

1997. december 12-én került sor. A tevékenység folytatásához szükséges 

felügyeleti engedélyt és másfél évtizeden keresztüli hivatalos nevét a ”HONVÉD” 

Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1998. májusában kapta meg.  

 

A húsz éves évforduló kapcsán köszönet illeti az alapító tagokat, a munkáltatók és 

a stratégiai üzleti partnerek képviselőit, a küldötteket, az Igazgatótanács és az 

Ellenőrző Bizottság tagjait, a Pénztári Központ (korábban Koordinációs Iroda) 

munkatársait, és nem utolsósorban a pénztár teljes tagságát, hiszen az eredményes 

két évtized közös, céltudatos és elhivatott munkájuk nélkül nem jöhetett volna 

létre. A pénztár fejlődéstörténete a folyamatosan változó szabályozási 

környezethez történő sikeres alkalmazkodást, a stratégiai gondolkodásmódra, a 

szakmai megújulásra és a fejlődési lehetőségek  kutatására irányuló képességek 

kibontakozását mutatja. A két évtizedes fejlődési pálya, a megszerzett 

tapasztalatok, és a munkáltatók elhivatott támogatása azt valószínűsíti, hogy a 

Honvéd Nyugdíjpénztár az elkövetkezendő években, évtizedekben is sikeresen, a 

tagság legnagyobb megelégedésére végezheti tevékenységét. A szakmai tudásra, 

tapasztalatra, innovációra minden bizonnyal nagy szükség is lesz, mivel a 

kötelező pillér kiesésével az önkéntes pénztári intézményrendszerre minden 

bizonnyal a korábbinál is jelentősebb kihívások várnak.  
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KRONOLÓGIA 

A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR FŐBB ESEMÉNYEIRŐL 

 

1994 

 

július 21. Pusztai Lajos írásban tájékoztatja Keleti György honvédelmi 

minisztert a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár megalakítására irányuló 

szervező munkáról. 

 

október 11-13. A Pénztár megalakításával kapcsolatos tárgyalások: a Szervező 

Bizottság, az MH Közgazdasági és Pénzügyi Főnökség, a 

HODOSZ, a KÉSZ, a HM Szociálpolitikai Alapítványa, az 

MSZOSZ és a Realitás Biztosító Pénztár Szervező és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. megbízottainak közreműködésével. 

 

október 17. Alakuló Közgyűlés a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 

(BJKMF; első rész) 

 

október 24. Megalakul a ”HONVÉD” Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Nyugdíjpénztár a BJKMF tanácskozó termében. Az alakuló 

Közgyűlés megválasztja az 5-5 főből álló Igazgatótanácsot (IT) és 

az Ellenőrző Bizottságot (EB). Az IT elnöke Pusztai Lajos, az EB 

elnöke dr. Kárász János lesz.  

 

november 28. Az IT dr. Gulyás Kálmánt 2 évre a Pénztár könyvvizsgálói 

feladatával bízza meg. 

 

december 14. A Fővárosi Bíróság a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztárt nyilvántartásba 

veszi. 
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1995 

 

január 2. A Koordinációs Iroda megkezdi működését dr. Bodor György 

vezetésével. 

 

március 6. A Pénztárfelügyelet a tevékenységi engedélyt kiadja a Pénztár 

részére. 

 

április 20. A Kereskedelmi Bank Rt. óbudai fiókja a Pénztár számlanyitási 

kérelmét átveszi és elfogadja. 

 

április 26. A Pénztár a Kereskedelmi Bank Rt.-vel vagyonkezelői, az IBUSZ 

Bankkal és a Kereskedelmi Bank Rt.-vel pedig letétkezelői 

szerződést köt. 

 

május 27. Küldöttközgyűlés (1) a BJKMF nagy előadótermében. 

 

június 1. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár csatlakozik a Magyar 

Pénztárszövetséghez. 

október 1. A HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság a Pénztár tagja lett.  

 

november 1. Az Igazgatótanács dr. Bodor Györgyöt bízza meg az ügyvezető 

igazgatói feladatok ellátásával. 
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1996 

 

január 1. A Pénztárhoz csatlakozik a BM Határőrség Országos 

Parancsnoksága munkáltatói tagként. 

 

február 6. Az Igazgatótanács elfogadja a Bankárképző Rt.-vel kötendő 

tanácsadói szerződést. 

 

március 23. Küldöttközgyűlés (2) a Pénzügyi-, Számító- és Nyugdíjmegállapító 

Központ (Budapest, XIII. Aba u. 4.) tanácstermében. Az 

Igazgatótanácsot Unger Istvánnal és Dobos Istvánnal, az Ellenőrző 

Bizottságot Kovács Lászlóval és Takács Imrével egészíti ki. 

 

június 1. Az IM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság belép a 

”HONVÉD” Nyugdíjpénztárba munkáltatói tagként. 

 

október 1. A BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága munkáltatói 

tagként belép a Pénztárba. 

 

december 15. A Pénztár vagyonkezelési szerződést köt a Bank Austria GiroCredit 

Befektetési Rt.-vel. (A későbbi neve ERSTE Bank Befektetési 

Magyarország Rt. lett.) 
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1997 

 

március 22. Küldöttközgyűlés (3) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

1.sz. épületének (fsz-i) tanácstermében 

 

április 25. Az OTP Garancia Biztosítóval kötött szerződést az Igazgatótanács 

elfogadja. 

 

október 13. Az Állami Pénztárfelügyelet megadta a magánnyugdíjpénztár 

alapítási engedélyt, de a tagdíjak gyűjtéséhez csak 1998. január 1-

jétől járult hozzá. 

 

december 12. Küldöttközgyűlés (4) a Honvédelmi Minisztérium II. 2. ép. I. 

emeleti tanácstermében. A Küldöttközgyűlés dr. Gulyás Kálmánt 3 

évre a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának 

megválasztja, az Igazgatótanácsot pedig Lévai Pállal és Taskó 

Andrással kiegészíti. A közgyűlés elfogadja a Pénztár közös 

alapszabályát, ezzel a Magánnyugdíjpénztár megalakul. 
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1998 

 

január 1. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ága 

megkezdi teljes körű működését. 

 

január 9. A Fülöp és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédi meghatalmazása, hogy  a 

Pénztárt az Állami Pénztárfelügyelet előtt, folyamatban lévő 

eljárásban teljes jogkörben képviselje. 

 

február 16. A Fővárosi Bíróság a Pénztár nevét a ”HONVÉD” Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztárra módosította. 

március 27. Küldöttközgyűlés (5) A Honvédelmi Minisztérium II. 2. ép. I. 

emeleti tanácstermében. 

 

április 1. A Pénztár biztosításmatematikai (aktuáriusi) feladatait szerződés 

alapján a Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. végzi. 

 

november 6. Küldöttközgyűlés (6) A Honvédelmi Minisztérium II. 2. ép. I. 

emeleti tanácstermében. Az IT és az EB mandátum lejárta miatt a 

Küldöttközgyűlés új testületeket választ. Az IT elnöke Hollósi 

Nándor lesz, tagokká: Berényi Oszkárt, Csekéné Pék Magdolnát, 

Kókai Istvánt, Lévai Pált, Mihály Dezsőt, Pusztai Lajost, Sárosi 

Gyulát, Taskó Andrást és Unger Istvánt választja. Az EB elnöke 

Kocsis István lesz. Az EB-nek a tagja lesz: dr. Gruber Nándor, 

Gyuris Mihály, Kovács László, Takács Ferenc, Varsics István, 

dr. Zsiga Imre. 
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1999 

 

január 28. Az Igazgatótanács a vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdések 

elemzésére 8 fős Szakértői Bizottságot (SzB) állít fel. 

 

március 1. A Pénztár szerződést köt a Honorius Kft.-vel, hogy elvégezze 

biztosításmatematikai feladatait. 

 

március 31. A Kereskedelmi és Hitelbankkal kötött számlavezetési szerződés 

felmondása. 

 

május 7. Küldöttközgyűlés (7) a HM Pénzügyi Számító és 

Nyugdíjmegállapító Igazgatóság (PSZNYI) tanácstermében. 

(Budapest, XIII. Aba u. 4.) 

 

szeptember 27. Az Igazgatótanács elhatározza saját vagyonkezelői alap alapítását, 

az Aranykorona Nyugdíjpénztárral közösen (Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium.) 

október 29. Küldöttközgyűlés (8) a Honvédelmi Minisztérium II. 2. ép. I. 

emeleti tanácstermében. 
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2000 

 

január 27. A STABILITÁS Első Pénztári Vagyonkezelő Rt. megalakulása. 

 

február 14. Megkezdi működését a STABILITÁS Első Pénztári 

Vagyonkezelő Rt. 

 

február 29. Az Igazgatótanács döntése a „HÍRNÖK” c. 5000-es 

példányszámú kiadvány megindításáról. 

május 26. Küldöttközgyűlés (9) A HM PSZNYI tanácstermében. 

 

június 13. Három tagból álló munkacsoport (Dr. Bodor György, Dobos 

István és Lévai Pál) megkezdi az ingatlan befektetés 

feltételrendszeri kidolgozását. 

 

augusztus 9. Az IT határozata alapján a Pénztár vagyonkezelői szerződést köt a 

STABILITÁS Rt.-vel. 

 

szeptember 1. Az Igazgatótanács, tagjaiból és az ügyvezetés dolgozóiból 

Szakértői Bizottságot hoz létre. 

 

szeptember 7. A STABILITÁS Rt. által alapítandó ingatlanforgalmi cég alapító 

okiratának benyújtása a Cégbírósághoz. 

 

szeptember 26. Létrejön a megállapodás a ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár és a 

kanadai székhelyű CDPQ állami nyugdíjalap kezelő szervezettel 

[Global Asset Management Inc (Québec, Canada)]  

 

szeptember 27.  A Pénztár Bicske külterületén az M-1 autópálya mellett 

földterületet vásárol.  

 

október 16. A Cégbíróság bejegyzi a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt.-t. 

október 27. Küldöttközgyűlés (10) a HM PSZNYI tanácstermében. 
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november 7. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ellenőrzést 

tart a Pénztárnál. 

 

november 22. A Pénztár Balatonkenese belterületén beépítetlen telket vesz. 

 

november 28. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár vállalkozói keretszerződést köt a 

STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt.-vel. 

 

november 28-30. A PSZÁF 3 napos ellenőrzést tart a Pénztárnál.  

 

december 18. Dobos István visszahívása a STABILITÁS Rt. 

Felügyelőbizottságából., Sárosi Gyula delegálása a STABILITÁS 

Rt. Felügyelőbizottságába. 
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2001 

 

január 1-től: Dr. Malasics András tölti be a Pénztár könyvvizsgálói funkcióját. 

 

január 30. Dr. Bodor Györgyöt megbízták a STABILITÁS Rt. cégvezetői 

beosztásával. 

 

február 22. A Pénztár Balatonakali belterületén panziót (telekkel) vásárol. 

 

március 1. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár és a STABILITÁS Első Pénztári 

Vagyonkezelő Rt. vagyonkezelési szerződést köt. 

március 27. A Pénztár üzemeltetési szerződést köt a STABILITÁS 

Ingatlanforgalmazó Rt.-vel a Balatonakaliban lévő Muskátli 

Panzió üzemeltetésére.  

 

április 1. A Pénztár vagyonkezelési szerződést köt az ERSTE Bank 

Befektetési Rt.-vel. 

 

április 17-30. A PSZÁF a Pénztárnál helyszíni és általános ellenőrzést tart. 

 

április 27. A Pénztár Sopronkőhida-Tómalom között beépítetlen telket 

vásárol. 

 

május 25. Küldöttközgyűlés (11) A Honvédelmi Minisztérium II. 2. ép. I. 

emeleti tanácstermében. Hollósi Nándor lemond IT tagságáról és 

funkciójáról. A Küldöttközgyűlés dr. Botz Lászlót az 

Igazgatótanács elnökének, dr. Malasics Andrást pedig a Pénztár 

könyvvizsgálójának választja meg. (2001. január 1–2003. 

december 31.) 

június 28. Az Igazgatótanács megbízza a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó 

Rt.-t, hogy a Sopron-Tómalom telek közművesítését készítse elő 

 



 107 

június 30. A PSZÁF egy napig ellenőrzést tart a Pénztár mindkét ágánál. 

 

július 10-20. A PSZÁF általános ellenőrzést tart a Pénztárnál. 

 

szeptember 30. A Befektetési Szakértői Bizottság megszűnik. (Ezt az IT 

szeptember 26-án döntötte el.) 

 

november 15. Az IT Független Befektetési Szakértői Bizottságot hoz létre az 

ingatlanbefektetések koordinálására. 

november 30. Küldöttközgyűlés (12) a HM Kulturális és Szabadidő Központ 

KHT Színháztermében. (Budapest, XIV. ker. Stefánia út 34-236.) 
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2002 

január 1. A Pénztár Letétkezelési Szerződést köt a Raiffeisen Bank Rt.-vel. 

 

február 1. Három taggal megkezdte működését a Független Szakértői 

Bizottság. (Dr. Kelemen László, dr. Vajda József és Csák Gábor.) 

 

február 6. IT határozat a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt. 

végelszámolással való megszüntetésére. 

 

március 6. A korábban hozott IT határozatot (február 6.) hatályon kívül 

helyezték, mert a STABILITÁS Rt. 90 %-os többségi 

tulajdonának megvásárlására a HM EI. Rt. ajánlatot tett. 

 

március 27. A Pénztár Bankszámlaszerződést köt a Raiffeisen Bank Rt-vel. 

 

április 4. A STABILITÁS Első Pénztári Vagyonkezelő Rt. Felügyelő 

Bizottságába dr. Botz Lászlót, az Igazgatótanácsba pedig dr. 

Fapál Lászlót jelölték. 

 

április 15. A Pénztár és a Raiffeisen Bank Rt. módosította a Letétkezelési- és 

a Befektetési Számlaszerződést. 

 

május 30. Küldöttközgyűlés (13) A HM PSZNYI tanácstermében. A 

Küldöttközgyűlés felszólította az Igazgatótanácsot, hogy 2002. 

július 30-ig hívjon össze rendkívüli közgyűlést, a könyvvizsgálói 

jelentésben foglaltak megvizsgálására. 

 

június 6. Az Igazgatótanács a STABILITÁS Ingatlanforgalmazó Rt. 

felszámolása mellett dönt. 

június 11. A Pénztár letétkezelői szerződést köt a Raiffeisen Bank Rt.-vel. 
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június 30. Hatályba lép a Pénztár, az ERSTE Bank Befektetési 

Magyarország Rt. és a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. között. 

megkötött vagyonkezelői szerződés. 

 

július 25. Rendkívüli Küldöttközgyűlés (14) A HM PSZNYI 

tanácstermében. A közgyűlésen dr. Botz László elnöki 

funkciójáról és az IT tagságáról is lemond. A Pénztár legfőbb 

fóruma az Igazgatótanács tagjait visszahívja, amely a 

legközelebbi rendes közgyűlés napjával hatályos. A közgyűlés a 

szünet után határozatképtelenné válik, a rendezvényt berekesztik. 

 

augusztus 9. Rendkívüli Küldöttközgyűlés (15) a HM PSZNYI 

tanácstermében. A Küldöttközgyűlés Ruff Ferencet az IT 

tagjának, Sárosi Gyulát pedig az IT elnökének választja. Az EB 

mandátumát az eredeti megbízatásának lejártáig megerősíti. 

 

szeptember 5. Az IT felhatalmazza elnökét és az ügyvezetőt, hogy a 

STABILITÁS Rt.-vel a Balatonakali panzióval kapcsolatban 

(szerződés, elszámolás) eljárjon. 

 

október 1. A Balatonakali panzió üzemeltetését a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár átveszi. 

 

 

november 28. 

 

Küldöttközgyűlés (16) a HM PSZNYI tanácstermében. A 

közgyűlés dr. Szenes Zoltánt az Igazgatótanács elnökének, az IT 

tagjainak pedig: Berényi Oszkárt, Breuer Lászlót, Csekéné Pék 

Magdolnát, Kelemen Attilát, Lévai Pált, Pácserné Bozi Juditot, 

Péter Lászlót, Ruff Ferencet, Tóth Lászlót és Varga Valériát 

választja meg.  

november 30. Az Ingatéka Bt.-vel kötött szerződés felmondása. 

 

december 9. A Pénztár vagyonkezelési szerződést köt a Magyar 
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Külkereskedelmi Bank Rt.-vel és az ERSTE Bank Befektetési 

Magyarország Rt.-vel. 

 

december 11. A Raiffeisen Letétkezelő Rt.-vel korábban megkötött letétkezelői  

szerződés módosítása. 

 

december 27. A TERRA Ingatlankezelői- és Forgalmazó Rt.-vel, Balatonakalira 

vonatkozó – korábban megkötött – üzemeltetési szerződés 

módosítása. 

 

december 31. A Független Szakértői Bizottság megszüntetése.  

Az Igazgatótanács dr. Bodor György munkaviszonyát 

felmondással megszünteti. 
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2003 

 

január 1 Az Igazgatótanács megbízza Kőhalmi Istvánt az ügyvezető 

igazgatói feladatok ellátásával. 

 

január 10. A Pénztárt a Magyar Pénztárszövetségben Breuer László 

képviseli. 

A Pénztár szerződést köt az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi 

Központi Szervezet Kht.-val mint munkáltatóval. 

 

január 31. Az IT 3 fős bizottságot hoz létre a Balatonakali Muskátli Panzió 

üzemeltetési költségeinek kivizsgálására.  

A Pénztár tulajdonában lévő bicskei ingatlant eladásra 

meghirdetik.  

február 3. A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár a bicskei ingatlan eladására 

ügynöki szerződést köt az Oázis Stúdió Bt.-vel. 

 

február 10-20. A PSZÁF általános ellenőrzést tart a Pénztár mindkét ágazatánál. 

 

február 28. A Pénztárt 25 fős ukrán delegáció látogatja meg. 

 

március 1. Az Igazgatótanács dr. Szeker Lászlót kinevezi ügyvezető 

igazgatónak. 

 

március 7. Az IT elfogadta az ERSTE Bank Rt.-vel kötött vagyonkezelői 

szerződést. 

 

május 27. Küldöttközgyűlés (17) a HM PSZNYI tanácstermében. 

 

június 1. E naptól kezdve a május 27-ei Küldöttközgyűlés elfogadja az új 

küldötti körzethatárokat. 
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június 10. Az Igazgatótanács úgy dönt, hogy a HM PSZNYI Aba utcai 

parkolójának kialakítási költségét 50 %-ban átvállalja. 

 

július 4. Az IT a „Pénztári Hírnök” szerkesztőbizottság elnökének 

Pácserné Bozi Juditot, a bizottság tagjainak a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztár részéről dr. Szeker Lászlót, a ”HONVÉD” 

Egészségbiztosító Pénztár részéről pedig dr. Nagy Dénest 

választja. 

 

július 18. Az IT felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a soproni ingatlannal 

kapcsolatban az ERSTE Bankkal és a beruházóval közösen 

tisztázzák a feltételeket és folytassanak további tárgyalásokat. 

 

szeptember 12. Az Igazgatótanács a Generali Alapkezelő pályázatát fogadja el. 

október 1. Az Igazgatótanács felkérte az EB-t, hogy vizsgálja meg a 

balatonakali ingatlan vásárlásának körülményeit. 

Az IT ismeretlen tettes ellen nagymértékű károkozás miatt 

feljelentést tesz a bicskei ingatlan ügyében. 

 

november 6. Az IT felhatalmazza Detre László befektetési vezetőt, hogy a 

Balatonkenesén lévő terület árverezésén legyen jelen és 

képviselje a Pénztárt. 

 

november 21. Az IT a soproni ingatlannal kapcsolatban megbízza dr. Szeker 

Lászlót, hogy folytasson tárgyalásokat a MAHID Rt.-vel és az 

INTERESTATE Rt.-vel. 

 

november  24 Küldöttközgyűlés (18) A HM PSZNYI tanácstermében.  A 

küldöttközgyűlés 5 évre az Igazgatótanács elnökének dr. Szenes 

Zoltánt, tagjaivá pedig: Péter Lászlót, Pácserné Bozi Juditot, dr. 

Alkéri Istvánt, Ruff Ferencet, Csekéné Pék Magdol nát, Breuer 

Lászlót, Tóth Lászlót, Kelemen Attilát, Varga Valériát és Lévai 

Pált megválasztja. Az Ellenőrző Bizottság elnökének Kocsis 
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Istvánt, tagjaivá: dr. Gruber Nándort, Sárosi Gyulát, dr. Zsiga 

Imrét, Tóbis Gábort, Kovács Lászlót és Sinka Miklóst választják. 

Ugyanitt választják meg dr. Malasics Andrást könyvvizsgálónak 

(2004. január 1. – 2005. december 31-ig.) 
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2004 

 

január 1. A Határőrség a munkáltatói hozzájárulást 1 százalékponttal 

csökkenti. 

január 1. Ismét Dr. Malasics András tölti be a Pénztár könyvvizsgálói 

funkcióját. 

május 24. A küldöttközgyűlés 2004. július 1-i hatálybaléptetés mellett 

határozatot fogadott el az önkéntes pénztár működési 

tartalékhányadának a fedezeti tartalék javára történő 1,5 

százalékpontos csökkentéséről, valamint az Alapszabály több 

ponton történő módosításáról. 

július 21. A pénztár munkáltatói szerződést írt alá a Vám- és Pénzügyőrség 

Parancsnokságával. 

október 21. Az Igazgatótanács költségcsökkentési programot rendel el. 

október 25. Budapesten, a Stefánia-palotában a munkáltatók, a partnerek, a 

támogatók és a pénztár vezetése részvételével 10 éves jubileumi 

ünnepségre kerül sor. 

november 22-

23. 

Ünnepi küldöttközgyűlés a balatonkenesei honvédüdülőben, 

amelyen többek között módosításra kerül a Pénztár alapszabálya is. 

december 09. A Koordinációs Iroda szervezetének átalakítása. Az alkalmazottak 

számát három, a pénztári megbízottak létszámát pedig öt fővel 

csökkentik. Módosítják az egyes pénztári megbízottak működési 

körzeteit is. 
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2005 

 

január 5. A Honvéd Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke és tagja, Dr. 

Szenes Zoltán lemond mindkét tisztségéről, miután pályázaton 

elnyerte az ügyvezető igazgatói beosztást. Az IT elnöki teendőket 

az április 15-i rendkívüli küldöttközgyűlésig Varga Valéria 

igazgatótanácsi tag látja el.  

február 1. Dr. Szenes Zoltánt kinevezik ügyvezető igazgatóvá. 

április 5. Pénztári megbízottak felkészítése. 

április 15.  A rendkívüli küldöttközgyűlés Havril András vezérezredest, a HM 

Honvéd Vezérkar főnökét választja meg az Igazgatótanács tagjává 

és elnökévé. 

április 25.- 

május 9. 

Átfogó PSZÁF ellenőrzés mindkét pénztári ág 2003-2004 üzleti 

éveire vonatkozóan. 

május 24. Küldöttközgyűlés tartása, melyen a küldöttek elfogadták az 

Alapszabály, beleértve a tagi kölcsönkezelési szabályzat 

módosításait. Döntés születik egy új marketing és tagszervezési 

stratégia bevezetéséről, melynek jegyében a Pénztár évről évre egy 

szlogenben rögzíti a tagszervezés fő célkitűzéseit. Ennek jegyében 

a 2005-ös esztendőt az IT a  „A hűség éve”-nek nyilvánította. 

szeptember 1. Az Igazgatótanács a folyósító tagi kölcsön állomány felső határának 

összegét 150 millió forintban állapítja meg. 

szeptember 7. A pénztár informatikai rendszerének megújításáról szerződést köt a 

Capsys - Humánsoft konzorciummal. 

november 22. 2006. évi pénzügyi terveket elfogadó küldöttközgyűlés 

december 16. Az öt éves pénzügyi tervet elfogadó küldöttközgyűlés 
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2006 

 

január 1. A küldöttközgyűlés választása értelmében Dr. Szabóné Dr. Pente 

Ilona a Pénztár könyvvizsgálója.  

január 1. 1 százalékpontos működési tartalékhányad-csökkentés mindkét 

pénztári ágban, mellyel párhuzamosan a fedezeti hányad az 

önkéntes ágban 96 %-ra, a magán ágban 95 %-ra emelkedett.  

március 21. I. Pénztári Tagszervezési és Marketing Konferencia: az 

Igazgatótanács tagjai, a pénztártagok, a küldöttek, valamint a 

meghívott szakemberek a Pénztár vezetőivel közösen a taglétszám 

növelésének lehetséges útjait vitatják meg. 

március 27. A legjobb eredményt elérő Generali Alapkezelő Zrt. Részére 

további 9 milliárd forint került átadásra. A portfólió megemelése a 

másik két vagyonkezelőtől történő részleges vagyonkivonás útján 

történt. 

április 25. A Magyar Pénztárszövetség közgyűlésének a Honvéd 

Nyugdíjpénztár ad otthont. 

április vége A Pénztár újabb szerződést köt a Generali Vagyonkezelő Zrt.-vel, 

ennek keretében a Generali bekapcsolódik a pénztár marketing 

tevékenységébe. 

május eleje Regionális küldöttfelkészítő értekezlet. 

május 24.  Küldöttközgyűlés, melyen több ponton módosítják a Pénztár 

Alapszabályát. A 2006-os évre „A stratégiai partnerség éve” 

szlogen kerül meghatározásra a tagszervezés és marketing munka 

koncepcionális irányaként. 

június 7. A bicskei ingatlan értékesítése. 

június 1. Sikeres próbaüzem után befejeződött az „EUROPÉ” elnevezésű új 

informatikai rendszerre való átállás. A Humansoft Elektronikai Kft. 

és a Capsys Kft. által elkészített korszerű rendszer bevezetése a 

teljes nyugdíjpénztári piacon is újdonság. Az új rendszer 

lehetőségével megnyílt a lehetőség a számlaegyenleg internet útján 

való lekérdezésére. 

június 12. Az MKB Bank székházában aláírják a pénzintézet és a Pénztár 
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közötti hitelnyújtási megállapodást, melynek fedezetéül az egyéni 

nyugdíjszámlán szereplő összeg ötven százaléka szolgál. 

augusztus 16. A balatonkenesei telek értékesítése. 

november 1. A beérkező igények magas száma miatt az Igazgatótanács a 

folyósító tagi kölcsön állomány felső határának összegét 250 millió 

forintra emeli fel. 

november 22. Az Igazgatótanács elnöke a küldöttközgyűlésen az önkéntes 

pénztári ág 41 ezredik és a magánpénztári ág 20 ezredik tagjának 

„kerek ezreseknek” járó 50 ezer forintos bankkártya-jutalmat ad át. 
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2007 

január 1. Bevezetésre kerül a sávos tagdíjfizetés. A nyugdíjpénztári 

tagdíjbevallás az adó- és járulékbevallás része lesz, azt a 

foglalkoztatók az APEH-hez nyújtják be. 

március II. Pénztári Tagszervezési Konferencia címmel szakmai 

tanácskozás megtartása a tagszervezési tevékenységben érintett 

partnerek és szakemberek széleskörű bevonásával. 

április 1. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel kötött együttműködési 

megállapodás alapján a Pénztár tagjai nyugdíjpénztári tagsági 

kártyához kapcsolódó szolgáltatásként kedvezményes mobiltelefon-

díjcsomag vehető igénybe. 

május 24. Az Igazgatótanács elnöke a küldöttközgyűlésen az önkéntes 

pénztári ág 42 ezredik belépőjének a „kerek ezreseknek” járó 50 

ezer forintos bankkártya-jutalmat ad át. A 2007-es évet az IT „A 

családok évének” nyilvánítja, a családtagok és a közeli 

hozzátartozók irányában történő tagszervezés erősítése érdekében. 

június 1. Megbeszélés a Pénztár, a három vagyonkezelő és a letétkezelő 

között. A tárgyalás fő témája a közgyűlés döntésének értelmében 

2008. január 1-től bevezetésre kerülő választható portfolió banki és 

befektetői támogatása. 

július 1. A küldöttközgyűlés határozata alapján a magánpénztári fedezeti 

tartalék arányát 96%-ra növelik, míg a működési tartalékot 3,5%-

ban, a likviditási tartalékot 0,5%-ban határozzák meg. 

július 12. A Balatonakali Muskátli Panzió értékesítése. 

július 9– 

október 15. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének célellenőrzése a 

Pénztár ingatlanbefektetéseit érintően nem állapít meg 

jogszabálysértést. A PSZÁF J-IV-142/2007. számú határozatával a 

témavizsgálatot intézkedés alkalmazása nélkül lezárta. 

szeptember 11. A Pénztár Koordinációs Irodájának ünnepi állománygyűlése, 

melyen Dr. Szenes Zoltán ügyvezető igazgató a 10 éves 

alkalmazotti státuszt emléktárggyal és pénzjutalommal ismeri el. 

november 22. Küldöttközgyűlés: a küldöttek jóváhagyják a választható portfoliós 

szabályzatot, és több ponton módosítják az Alapszabályt 
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2008 

 

január 1. A Pénztárnál mindkét pénztári ágban bevezetésre kerül a 

választható portfólió. A Honvéd Nyugdíjpénztár csatlakozik a 

Stabilitás Pénztárszövetséghez. 

január 16. A Stabilitás Pénztárszövetség sajtótájékoztatója a ”HONVÉD” 

Nyugdíjpénztárban. 

március 5. A Pénztár és a Honvéd Szakszervezet aláírja a 2008. évi 

együttműködési megállapodást. 

április 14. Az Országos Rendőr Főkapitányság munkáltatói szerződést köt a 

Honvéd Nyugdíjpénztárral. 

május 14. Küldöttfelkészítő értekezlet a küldöttek és a pénztártagok részére. 

május 28. A küldöttközgyűlés jóváhagyja mindkét pénztári ág választható 

portfoliós szabályzatát. Módosításra kerülnek a küldötti 

körzethatárok. Az őszi küldöttválasztásra történő felkészülésként 

megválasztják a jelölőbizottság elnökét és tagjait. A 2008-as évet 

„A biztonság és megújulás évének” szánja az IT, amellyel a vezető 

testületek megújítására hívja fel a figyelmet. 

szeptember 2-3. A pénztári szektort átfogó témavizsgálat keretében helyszíni 

ellenőrzést végez a PSZÁF a Pénztárnál. A témavizsgálat a 2005-

2008. évi közvetítői tevékenységre terjed ki. A PSZÁF mindent 

rendben talál. 

szeptember 8. Az Igazgatótanács külön napirendben foglalkozott a pénzügyi és 

gazdasági válság hatásaival, a panaszos ügyek számának jelentős 

növekedésével. 

szeptember 9-

16. 

A PSZÁF ellenőrzést végez a Pénztárnál az adatszolgáltatásokat 

területén, a hiányosságok miatt pontosabb adatszolgáltatási 

tevékenységre szólítja fel a Pénztárat. 

szeptember 8. Az Igazgatótanács ülésén az Igazgatótanács elnöke átadja a 

magánnyugdíj-pénztári ág 23 ezredik belépőjének a „kerek 

ezreseknek” járó 50 ezer forintos bankkártya-jutalmat. 

szeptember 10. A Pénztár nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a Pénztár teljes 

vagyonának portfóliókezelési szolgáltatására. A pályázat kiírása 
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során a Pénztár figyelembe vette a PSZÁF 4/2007. sz. ajánlását.  

szeptember – 

október 

Küldöttválasztások tartása. A három régióban 40 önkéntes és 38 

magán, összesen 78 küldöttkörzet került kialakításra, ahol 

körzetenként egy küldöttet és két pótküldöttet választottak. 

október 16. A Stabilitás Pénztárszövetség oktatási, marketing és 

kommunikációs munkacsoportja alakuló ülést tart a Honvéd 

Nyugdíjpénztár tanácstermében. 

október 30. Az Igazgatótanács ülésén megtárgyalja és kihirdeti a vagyonkezelői 

pályázat győzteseit: CONCORDE Befektetési Alapkezelő Zrt., 

Generali Alapkezelő Zrt és az MKB. Bank Zrt. 

november 7.  Küldöttfelkészítő értekezlet 

november 17. Küldöttközgyűlés az ősszel megválasztott küldöttek részvételével. 

A küldöttközgyűlés 5 évre az Igazgatótanács elnökének ismételten 

Havril Andrást, tagjaivá pedig Dr. Balla Ferencet, Breuer Lászlót, 

Mészáros Gézát, Samu Istvánt, Dr. Sipos Gyulát, Sulyok Jánost, 

Szincsák Gyulát, Dr. Tóth Lászlót, Tömböl Lászlót és Varga 

Valériát választja meg. Az Ellenőrző Bizottság elnökének Dr. 

Alkéri Istvánt, tagjaivá Dr. Heiling Ottót, Dr. Janza Pétert, Markos 

Zoltánt, Ruff Ferencet, Tóbiás Gábort és Dr. Zsiga Imrét választják. 
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2009 

január 1. Bevezetésre kerül az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási 

rendszer (ELSZE), amelynek segítségével a tagok egyéni számlája 

nemcsak forintban, hanem napi piaci értéken is kimutatásra kerül. 

január 1. A pénztári vagyon kezelésére a CONCORDE Befektetési 

Alapkezelő Zrt., a Generali Alapkezelő Zrt. és az MKB. Bank Zrt 

kapott mandátumot. Megtörténik a vagyonátadás az ERSTE-től a 

CONCORDE részére. 

május 28. Havril András igazgatótanács elnöki posztjáról történő lemondása 

miatt a küldöttközgyűlés Benkő Tibor altábornagyot, az MH 

Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnokát választja a 

testület megüresedett helyére. Ezt követően a kiegészült 

Igazgatótanács tagjai Tömböl Lászlót választják meg az 

Igazgatótanács elnökének. A küldöttközgyűlés elfogadja a Pénztár 

ötéves stratégiáját. 

június 29. Az Igazgatótanács ülésén értékelik a 2009 I. negyedévi gazdasági 

eredményeit. 

július 1. A gazdasági válságra tekintettel a küldöttközgyűlés határozata 

alapján mindkét pénztári ágban módosításra kerül a befektetési 

politika. Az önkéntes ágban bevezetésre kerül a pénzpiaci portfólió. 

július 1. Az IT elfogadja a koordinációs iroda átszervezését, és jóváhagyja a 

pénztári központ új szervezeti és működési rendjét. 

augusztus A pénztárat a PSZÁF pontosabb adatszolgáltatásra stb. szólítja fel, 

és bírságban részesíti. 

szeptember-

október 

PSZÁF átfogó felügyeleti ellenőrzés. 

 

október A magánnyugdíjról és intézményeiről szóló törvényjavaslat 

véleményezése. Együttműködés a HM-el a pénztár intézményi 

átalakulása törvényi feltételeinek megteremtése érdekében 

 

november 23. A pénztár a 15 éves évfordulóról ünnepi küldöttközgyűlést tart a 

Stefánia Palotában. 
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2010 

 

január- február  PSZÁF határozatok végrehajtására intézkedési terv készítése, 

felkészülés a végrehajtásra 

március 8.  2010. évi marketing feladatterv jóváhagyása 

április 01. Tagi kölcsön keret felemelése 250 millió forintról 350 millió 

forintra 

május 15. Pénztári Központ munkaszervezetének átalakítása, 1. lépcső 

(rendszerszervezői munkakör megszüntetése) 

augusztus 30.  2010. II. félévi módosított marketing feladatterv jóváhagyása 

október Magánpénztárt érintő kormányzati intézkedések bejelentése 

Pénztári Központ munkaszervezetének átalakítása 2. lépcső  

november Költségoldali reform kidolgozása, felkészülés a 

magánnyugdíjpénztári rendkívüli feladatokra 

december 08. Küldöttközgyűlés, pénzügyi tervek jóváhagyása, könyvvizsgáló 

választás a következő 5 évre 
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2011 

 

január 27.  Rendkívüli küldöttközgyűlés, új korrigált pénztári stratégia, döntés 

a magánnyugdíjpénztári tevékenység megszűntetéséről 

március-április Költségcsökkentési program, munkaszervezet további leépítése 3. 

lépcső 

május-június Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére a magánpénztári 

vagyon átadása, tagok részére a reálhozamok és tagdíjkiegészítések 

kifizetése 

augusztus Saját vagyonkezelési koncepció elfogadása, magánpénztári 

végelszámolási terv kidolgozása, magánpénztári likviditási tartalék 

megszüntetése, átcsoportosítás a működési tartalékba 

szeptember Magánpénztári végelszámolás kezdete 

december 16. Küldöttközgyűlés, a magánpénztári tevékenységzáró beszámoló és 

a végelszámolás nyitó mérlegének elfogadása 
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2012 

 

január Pályázat ügyvezető igazgató váltásra 

február  Dr. Szenes Zoltán ügyvezető igazgató munkaviszonyának 

megszüntetése, az új ügyvezető igazgató, Póda Jenő kinevezése 

március-április Saját vagyonkezelési tevékenység bevezetésének előkészítése 

szeptember 30.  Magánpénztári végelszámolás befejezése 

október 01. Saját vagyonkezelési tevékenység beindulása 

november 19. Magánpénztári végelszámolást lezáró küldöttközgyűlés, a záró 

beszámoló és a vagyonfelosztási javaslat elfogadása 

december Küldöttközgyűlési döntések végrehajtása, cégbírósági beadvány 
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2013 

 

január-február Önálló önkéntes pénztári működtetésre való visszatérés, arculat, 

logó, belső szabályozás aktualizálása, szervezeti struktúra 

véglegesítése 

Március Küldöttválasztások eljárási szabályrendszere és ütemterve 

kidolgozása, elfogadása 

Április-május Küldöttválasztó gyűlések lebonyolítása 

április 01. HM támogatási rendszere módosul, 4.200 Ft/fő/hó fix összegűre 

október küldöttközgyűlés és választások előkészítése 

november 27. Küldöttközgyűlés, IT-EB tisztségviselők megválasztása, új 

Alapszabály elfogadása 

december 01. Közszolgálati nyitás 
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2014 

 

január-február Vagyonkezelői pályáztatás ütemtervének elfogadása, a pályázat 

kiírása, külső szakértő megbízása 

március Vagyonkezelői pályázat lefolytatása, elbírálása 

április 29. Küldöttközgyűlés 

június  Külső szakértői jelentés elfogadása, eredményhirdetés 

július Tárgyalások, szerződéskötés (Equilor Zrt.) 

augusztus MNB átfogó ellenőrzés iratbeküldési dokumentáció összeállítása 

szeptember 01-

19 

MNB helyszíni ellenőrzés 

október  Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára beolvadásának 

előkészítése 

november Beolvadó pénztár átvilágítása, döntéselőkészítés 
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1. sz. melléklet 

Pusztai Lajos ezredes levele Keleti György honvédelmi miniszterhez 
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2. sz. melléklet 

  

A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPÍTÓ TAGJAI 

 

 

1. BALÁZS CSABA 

2. BÉKI SÁNDOR 

3. BENKŐ PÉTER 

4. BERECZKI ILONA 

5. DR. BODOR GYÖRGY 

6. BREUER LÁSZLÓ 

7. DR. FARKAS TIVADAR 

8. GÁNYI LÁSZLÓ 

9. DR. GRUBER NÁNDOR 

10. GYURIS MIHÁLY 

11. DR. HALASI ZOLTÁN 

12. HEGYI KÁROLY 

13. HEGYI TIBOR 

14. HERINGH GYULA 

15. JAKAB GEDEON 

16. DR. KÁRÁSZ JÁNOS 

17. KASZÁS PÁLNÉ 

18. KERTÉSZ ZOLTÁN 

19. KÓKAI ISTVÁN 

20. LADÁNYI ÉVA 

21. MÁRFI LÁSZLÓ 

22. MIHÁLY DEZSŐ 

23. MOLNÁR GYULÁNÉ 

24. MOLNÁR MIHÁLY 

25. NAGY LÁSZLÓ  

26. PÁLFI DÉNESNÉ 

27. PÉTER LÁSZLÓ 

28. PUSZTAI LAJOS 

29. RÁCZ IMRE 

30. SALLAI GÉZA 

31. SÁROSI GYULA 

32. SÖRÖS ISTVÁN 

33. SZEKERES ISTVÁN 

34. SZLOSZJÁR MIHÁLY 

35. TAKÁCS FERENC 

36. TOMORNÉ KELEMEN KATALIN 

37. VARSICS ISTVÁN 

38. DR. ZSIGA IMRE 
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3. sz melléklet 

 

AZ IGAZGATÓTANÁCS TISZTSÉGVISELŐI 

/1994 – 2014 / 

 

 

 

1994. okt. 24 – 1996. márc. 23.  

 ELNÖK:   PUSZTAI LAJOS 

     (1) 

 TAGOK:  Dr. Gruber Nándor, Kókai István 

(4)  Mihály Dezső, Sárosi Gyula 

 

1996. márc. 23 – 1997. dec. 12.  

 ELNÖK:  PUSZTAI LAJOS 

     (1)   

 TAGOK:  Dobos István, Dr. Gruber Nándor 

     (6)    Kókai István, Mihály Dezső 

Sárosi Gyula, Unger István 

 

 1997. dec. 12. – 1998. nov. 6.  

  ELNÖK:  PUSZTAI LAJOS 

      (1)   

  TAGOK:  Dobos István, dr. Gruber Nándor 

    (8)   Kókai István, Lévai Pál 

Mihály Dezső, Sárosi Gyula 

Taskó András, Unger István  

 

 1998. nov. 6 – 2001. máj. 25.  

  ELNÖK:  HOLLÓSI NÁNDOR 

       (1) 

  TAGOK:  Berényi Oszkár, Csekéné Pék Magdolna 

(10) Dobos István, Kókai István 

Lévai Pál, Mihály Dezső, Pusztai Lajos 

Sárosi Gyula, Taskó András 

 Unger István 

 

 2001. máj. 25 – 2002. aug. 9. 

  ELNÖK:  DR. BOTZ LÁSZLÓ 

      (1) 

  TAGOK:  Berényi Oszkár, Csekéné Pék Magdolna 

(10) Dobos István, Kókai István 

Lévai Pál, Mihály Dezső 

Pusztai Lajos, Sárosi Gyula 

Taskó András, Unger István 
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 2002. aug. 9 – 2002. nov. 28. 

  ELNÖK:  SÁROSI GYULA 

      (1) 

  TAGOK:  Berényi Oszkár, Csekéné Pék Magdolna 

(10) Dobos István, Kókai Isván 

Lévai Pál, Mihály Dezső 

Pusztai Lajos, Ruff Ferenc 

Taskó András, Unger István 

 

 2002. nov. 28 – 2003. nov. 24. 

  ELNÖK:  DR. SZENES ZOLTÁN 

       (1) 

  TAGOK:  Berényi Oszkár, Breuer László 

(10) Csekéné Pék Magdolna, Kelemen Attila 

Lévai Pál, Pácserné Bozi Judit 

Péter László, Ruff Ferenc 

Tóth László, Varga Valéria 

 

 2003. nov. 24 – 2005. febr. 01.  

  ELNÖK:  DR. SZENES ZOLTÁN 

      (1) 

  TAGOK:  Dr. Alkéri István, Breuer László 

(10) Csekéné Pék Magdolna, Kelemen Attila 

Lévai Pál, Pácserné Bozi Judit 

Péter László, Ruff Ferenc 

Tóth László, Varga Valéria 

 

2005. febr. 1. – 2005. ápr.15. 
 

     MEGBÍZOTT ELNÖK:  VARGA VALÉRIA 

                      (1)   

               TAGOK:        Dr. Alkéri István, Breuer László,  

                      (9) Csekéné Pék Magdolna, Kelemen Attila,  

 Lévai Pál, Pácserné Bozi Judit, Péter László,  

Ruff Ferenc, Dr. Tóth László, 
 

2005. ápr. 15 – 2008. nov. 17. 
 

               ELNÖK: HAVRIL ANDRÁS 

                    (1) 

              TAGOK:     Dr. Alkéri István, Breuer László,  

                   (10) Csekéné Pék Magdolna, Kelemen Attila,  

 Lévai Pál, Pácserné Bozi Judit, Péter, László,  

Ruff Ferenc, Dr. Tóth László, 

 Varga Valéria 
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2008. nov. 17 – 2009. máj. 28. 

 

                  ELNÖK:  HAVRIL ANDRÁS 

                       (1) 

                  TAGOK:      Dr. Balla Ferenc, Breuer László,  

                      (10) Mészáros Géza, Samu István,  

 Dr. Sipos Gyula, Sulyok János,  

Szincsák Gyula, Dr. Tóth László, 

 Tömböl László, Varga Valéria 
 

2009. máj. 28 – 2011. jan.27. 
 

                 ELNÖK: TÖMBÖL LÁSZLÓ 

                       (1) 

                TAGOK:        Dr. Balla Ferenc, Benkő Tibor,  

                      (10) Breuer László, Mészáros Géza,  

 Sulyok János, Szincsák Gyula,  

 Dr. Tóth László, Varga Valéria 

                                      Samu István, Dr. Sípos Gyula 

 

 

          2011. jan. 27 – 2011. jún.30. 
 

                 ELNÖK: FODOR LAJOS 

                       (1) 

                TAGOK:        Dr. Balla Ferenc, Breuer László,  

(10)                     Sulyok János, Dr. Tóth László, Varga Valéria, 

                            Kovács József,  Mészáros Géza, Szincsák Gyula,  

                            Samu István, Dr. Sípos Gyula 

   

 

 

          2011. jún. 30. – 2011. dec. 16. 
 

                 ELNÖK: FODOR LAJOS 

                       (1) 

                TAGOK:        Breuer László,  Dr. Balla Ferenc 

  (6)                      Sulyok János, Dr.Tóth László, Varga Valéria, 

Kovács József 

 

 

 

         2011. dec. 16. – 2013. nov. 27. 
 

                 ELNÖK: FODOR LAJOS 

                       (1) 

                TAGOK:        Breuer László,  Domján László 

  (6)                      Sulyok János, Dr.Tóth László, Varga Valéria,  

Dr. Boczkó János 
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         2013. nov. 27. –  
 

                 ELNÖK: FODOR LAJOS 

                       (1) 

                TAGOK:                   Sulyok János, Dr.Tóth László, Varga Valéria,     

     (6 )                     Varga János, Dr. Koncz Pál, Balogh András József 
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          4.sz melléklet 

 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTSÁG TISZTSÉGVISELŐI 

/ 1994 – 2014 / 

 

  

 1994. okt. 24 – 1996. márc.23. 

  ELNÖK:   DR. KÁRÁSZ JÁNOS 

      (1) 

  TAGOK:   Gyuris Mihály, Takács Ferenc 

(4) Varsics István, Dr. Zsiga Imre.  

 

1996. márc. 23 – 1998. nov. 6.  

 ELNÖK:   DR. KÁRÁSZ JÁNOS 

     (1) 

 TAGOK:    Gyuris Mihály, Kovács László 

(5) Takás Ferenc, Takács Imre 

Varsics István, Dr. Zsiga Imre 

 

 1998. nov. 6 – 2003. nov. 24.  

  ELNÖK:   KOCSIS ISTVÁN 

      (1) 

  TAGOK:   Dr Gruber Nándor, Gyuris Mihály 

(6) Kovács László, Takács Ferenc 

Varsics István, Dr. Zsiga Imre 

  

 

 2003. nov. 24 – 2008. nov. 17. 

  ELNÖK:   KOCSIS ISTVÁN 

      (1) 

  TAGOK:     Dr. Gruber Nándor, Kovács László 

(7) Sárosi Gyula, Sinka Miklós 

Tóbis Gábor, Dr. Zsiga Imre 

             2008. nov. 17. –2011. jan. 27. 

    ELNÖK:    DR. ALKÉRI ISTVÁN 

                                 (1) 

                TAGOK:           Dr. Heiling Ottó, Dr. Janza Péter,  

                       (6) Markos Zoltán, Ruff Ferenc, Tóbis Gábor, 

Dr. Zsiga Imre 

 

 

2011. jan. 27.-2013.nov. 27. 

      ELNÖK:    DR. KESZTHELYI GYULA 

                                 (1) 

                 TAGOK:           dr. Tarján Gáborné, Dr. Heiling Ottó, 

                       (6) Markos Zoltán, Ruff Ferenc, Tóbis Gábor, 

Dr. Zsiga Imre 
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2013. nov. 27.- 

       ELNÖK:    DR. PUSKÁS ATTILA 

                                 (1) 

                  TAGOK:           dr. Tarján Gáborné,  

                       (4) Tóbis Gábor, Hudák Katalin, Tóth László 
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          5. melléklet 

 

A ”HONVÉD” ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR DOLGOZÓI 

(2014. december 31-én) 

 

 

1. Póda Jenő ügyvezető igazgató 

2. Ballainé Krikker Zsuzsanna gazdasági igazgatóhelyettes 

3. Andáné Tóth Judit befektetési főelőadó 

4. Bagi Tamás szolgáltatási főelőadó 

5. Bendesné Pető Erika ügykezelő 

6. Engelmann Krisztina ügyfélszolgálati munkatárs 

7. Gazdáné Bőti Judit adatfeldolgozási főelőadó 

8. Gál Otília adatfeldolgozási előadó 

9. Hornyák Józsefné pénzügyi főelőadó 

10. Juhász István hálózati rendszergazda 

11. Könczöl Gabriella takarító 

12. Losó Miklós befektetési vezető 

13. Süle Bernadett adminsztrációs munkatárs 
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6. melléklet 
 

A taglétszám alakulása (fő) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pénztári vagyon alakulása 

( ezer forint ) 
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7. melléklet 

Pénztári tartalékok alakulása 
(mérlegfordulónapra vonatkozó, dec. 31-i adatok, e Ft –ban) 

 

 

                      ÖNKÉNTES PÉNZTÁR 

 

Megnevezés Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási 

tartalék 

1994. 56 156 19 

1995. 23 907 207 613 2 823 

1996. 31 858 648 843 19 607 

1997. 49 521 1 574 307 39 410 

1998. 81 838 2 877 459 54 056 

1999. 56 822 4 927 341 40 636 

2000. 103 061 7 136 475 17 577 

2001. 128 172 9 492 372 28 399 

2002. 169 936 12 859 124 40 946 

2003. 205 850 16 569 106 57 991 

2004. 234 657 22 451 508 67 136 

2005. 280 048 26 572 142 74 218 

2006. 262 641 30 930 599 78 805 

2007. 208 241 33 874 212 84 914 

2008. 130 266 29 565 993 88 057 

2009. 170 674 35 695 527 53 620 

2010. 172 134 38 536 320 57 209 

2011. 206 613 34 726 112 61 420 

2012. 297 759 35 656 261 65 661 

2013. 614 669 37 342 175 68 319 

2014.  687 509 39 594 391 70 008 

 

                      MAGÁN PÉNZTÁR 

 

Megnevezés Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási 

tartalék 

1998. 87 163 420 961 2 139 

1999. 52 826 1 461 490 6 821 

2000. 30 509 2 969 969 21 069 

2001.  25 177 4 961 769 19 553 

2002. 34 921 7 649 321 42 255 

2003. 64 984 10 435 047 72 260 

2004. 136 252 16 051 711 124 625 

2005. 202 300 22 461 853 181 942 

2006. 225 479 29 894 858 245 768 

2007.  269 571 31 821 068 101 748 

2008. 246 574 29 878 249 156 630 

2009. 267 889 46 899 560 233 800 

2010. 207 706 52 340 259 282 417 

 

Forrás: pénztári éves beszámolók 1994-2014. 
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8. melléklet 

 

 

A szolgáltatást igénybevevők létszámának és a szolgáltatás 

összegének alakulása 

 

 
Év Fő Összeg (e Ft) 

1995. 25 3.900 

1996. 261 17.701 

1997. 397 23.272 

1998. 868 135.748 

1999. 1.012 185.749 

2000. 1.313 373.915 

2001. 2.194 923.731 

2002. 3.267 1.157.152 

2003. 2.028 566.514 

2004. 1.399 1.183.605 

2005. 3.523 3.629.269 

2006. 4.458 3.007.720 

2007. 4.339 4.302.600 

2008. 5.763 5.238.508 

2009. 2.182 2.645.312 

2010. 1.342 2.332.472 

2011. 1.943 3.703.167 

2012. 1.487 3.256.373 

2013. 492 702.746 

2014. 381 609.833 
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A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR VEZETŐ 

TISZTSÉGVISELŐI 
/1994 – 2014 / 

 

AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKEI 

 

 
 

 

 

 

  

 

PUSZTAI LAJOS  HOLLÓSI NÁNDOR     DR.BOTZ LÁSZLÓ 

     1994. X. 24-   1998. XI. 6. -    2001. V. 25. – 

      1998. XI. 6.   2001. V. 25.   2002. VIII. 9. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

† SÁROSI GYULA                  DR. SZENES ZOLTÁN              HAVRIL ANDRÁS 

2002. VIII. 9.-              2002. XI. 28. –             2005. IV. 15.-                                 

2002. XI.28.                                  2005.II.1.                                          2009.V.28.                                                                                               
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                     TÖMBÖL LÁSZLÓ                          FODOR LAJOS 

                    2009. V. 28. - 2011. I. 27.                       2011. I. 27. - 

 

 

 

AZ ELENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKEI 

 

 

 

         
 

 

      

  DR. KÁRÁSZ JÁNOS               KOCSIS ISTVÁN 

 1994. X. 24. – 1998. XI. 6.       1998. XI. 6. – 2008. XI. 17. 

 

 

 

 

 

 



 142 

         

 

      

 

 

 

       

         DR. ALKÉRI ISTVÁN        DR. KESZTHELYI GYULA    DR. PUSKÁS ATTILA 

      2008. XI. 17. – 2010. XI. 15.           2011. I. 27. – 2013. XI. 27.           2013. XI. 27.- 

   

 

 

 

 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK 

 

 

 

 
 

 

 

 

        † DR. BODOR GYÖRGY                                       DR. SZEKER LÁSZLÓ 

1995. XI. 1. – 2002. XII. 3                                  2003. III. 2. – 2004. XII. 31. 
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        DR. SZENES ZOLTÁN                                     PÓDA JENŐ 

                 2005. III. 1. – 2012. II. 08.                                   2012. II. 09. –  
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            A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR VEZETŐ TESTÜLETEI  

(1997) 

 

 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjai 

Pusztai Lajos, Dobos István, Unger István, Mihályi Dezső, Kókai István, Sárosi 

Gyula, Taskó András, Lévai Pál 

 

 

 

A ”HONVÉD” Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagjai 

Dr. Kárász János, Gyuris Mihály, Kovács László, Takács Imre, Takács Ferenc, 

Varsics István, dr. Zsiga Imre 
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A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR VEZETÉSE 

 (2004) 

 

 

 

 

Alsó sor balról jobbra: 

Pácserné Bozi Judit, Dr. Szeker László,Varga Valéria, Dr. Szenes Zoltán, 

Ballainé Krikker Zsuzsanna, Kocsis István, Csekéné Pék Magdolna 

 

Második sor balról jobbra: 

Dr. Zsiga Imre, Lévai Pál, Dr. Gruber Nándor 

 

Harmadik sor balról jobbra: 

Péter László, Tóbis Gábor, Sinka Miklós, Tóth László, Kelemen Attila 

 

Felső sor balról jobbra: 

Kőhalmi István,Ruff Ferenc, Breuer László, Sárosi Gyula, Kovács László, 

 

 



 146 

A KOORDINÁCIÓS IRODA DOLGOZÓI 

 (2004) 

 

 

 

Alsó sor balról jobbra: 

Dr. Szeker László, Ballainé Krikker Zsuzsanna, Kőhalmi István 

 

Második sor balról jobbra: 

Andáné Tóth Judit, Engelmann Krisztina, Kurucz Péter, Bendesné Pető Erika 

 

Harmadik sor balról jobbra: 

Detre László, Lakatosné Dobosi Erika, Vincze Józsefné, Majoros Gáborné, Tóth 

Jolán Anna, Mendrei Lászlóné, Paczolai Szabolcs 

 

Negyedik sor balról jobbra: 

Búrné Szentes Csilla, Szászi Erzsébet, Mezei Jánosné, Czigler Béláné, Zakáné 

Juhász Szilvia, Horváth Zoltánné, Gál Otília, Fürst Róbert, Csordás Ferenc, 

Schlégl Csaba, Barcsay Sándorné, Krisztián Ferencné, Prediger József, Varga 

Krisztián, Majercsik Tibor 
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A ”HONVÉD” NYUGDÍJPÉNZTÁR VEZETÉSE  

(2009) 

 

 

 

Alsó sor balról jobbra: 

Dr. Sípos Gyula, Ballainé Krikker Zsuzsanna, Tömböl László, Varga Valéria, Dr. 

Szenes Zoltán 

 

Második sor balról jobbra: 
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