
 

 

Alkalmazhat-e a Pénztár (Alapszabályban rögzített módon) a belépő pénztártagok első 

kéthavi tagdíjbefizetése tekintetében azon az alapon eltérő költségfelosztást, hogy a 

belépési eljárás során a belépő pénztártagok igénybe vettek-e – jutalék fizetési vonzattal 

járó – tagszervezői közreműködést, avagy nem?  

 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A Pénztár a levelében előadta, hogy az újonnan belépő tagoknál az első kéthavi tagdíj 

vonatkozásában – a hatályos jogszabályok értelmében – az általános tagdíjfelosztási aránytól 

eltér annak érdekében, hogy a belépő pénztártagokat segítő tagszervezők részére a levonásnak 

megfelelő megbízási díjat, jutalékot ki tudja fizetni. A levonás mértéke megegyezik a 

tagszervezők részére a belépéshez kötődően kifizetendő kötési jutalékkal (4.000,- Ft, azaz 

Négyezer forint). Így az első kéthavi tagdíj – eltérő tagdíjfelosztás alapján – működési alapra 

jutó része a tagszervezők jutalékának fedezetéül szolgál, egyebekben a Pénztár általános 

működését – az általános tagdíjfelosztás alapján – a működési tartalékot illető jóváírásokból 

biztosítja. 

 

A Pénztár működése során tapasztalta, hogy számos esetben a pénztártag belépésekor nem 

kerül sor tagszervezői közreműködésre. Ezek a pénztártagok önállóan tájékozódnak a 

Pénztárról, majd azt követően – jellemzően az internetről letöltött belépési nyilatkozat 

felhasználásával – lépnek be a Pénztárba. Ezen esetekben, mivel tagszervező nem vesz részt a 

tagsági viszony létesítésében, a Pénztár mentesül a belépéshez kötődő jutalék kifizetésétől. 

Ezt a tényt figyelembe nem vevő tagdíjfelosztási szabályok alkalmazása esetében a Pénztár a 

vonatkozásukban eltérő tagdíjfelosztási eljárást (magasabb levonást) alkalmazna az első 

kéthavi tagdíj kapcsán. A felvázolt probléma kezelése érdekében a Pénztár kizárólag azon 

belépő pénztártagok vonatkozásában kíván élni az első kéthavi tagdíjbefizetésnél alkalmazott 

eltérő tagdíjfelosztás lehetőségével, akik belépésük során tagszervezői közreműködést vettek 

igénybe.  

 

A Pénztár Alapszabályának vonatkozó rendelkezése a 10.3.2. pontban található: 

„10.3.2. A Pénztár az új belépők, más pénztárból átlépő pénztártagok első tagdíjbefizetése – 

ide nem sorolva a tagsági jogviszonyt közreműködői igénybevétel mellőzésének jelzésére 

használatos belépési nyilatkozat útján létesítő pénztártagokat – amennyiben 50.000,- Ft-ot 

a) nem éri el, akkor az első két havi tagdíjat 4.000,- Ft-ig 100%-ban a működési tartalékra, 

b) eléri és/vagy meghaladja, akkor 100%-ban a fedezeti tartalékra kerül felosztásra.”  

 

A Pénztár a honlapján felhívja a tagok, érdeklődők figyelmet a fenti lehetőségre, illetve annak 

következményeire. Tájékoztatja a tagokat, hogy tagszervezői közreműködés nélküli belépés 

esetén az első két hónapban is az általános, a tagok számára sokkal kedvezőbb tagdíjfelosztási 

szabályokat alkalmazza. Az eljárás megkönnyítése, a nyomon követhetőség biztosítása 

érdekében a Pénztár a tagszervezők közreműködése nélküli belépések biztosítása körében 

olyan belépési nyilatkozatot vezetett be, amelyen nincs lehetőség a tagszervező 

közreműködésének megjelölésére, egyben a tag nyilatkozik a tagszervező igénybevételének 

mellőzéséről (formai különbözőségek). 

 

II.  A JOGKÉRDÉS 
 

Alkalmazhat-e a Pénztár (Alapszabályban rögzített módon) a belépő pénztártagok első 

kéthavi tagdíjbefizetése tekintetében azon az alapon eltérő költségfelosztást, hogy a belépési 
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eljárás során a belépő pénztártagok igénybe vettek-e – jutalékfizetési vonzattal járó – 

tagszervezői közreműködést, avagy nem?  

 

III.  A PÉNZTÁR ÁLLÁSPONTJA 

 

A Pénztár (Alapszabályban rögzített módon) a belépő pénztártagok első kéthavi 

tagdíjbefizetései között alkalmazhat eltérő költségfelosztást azon az alapon, hogy a belépő 

pénztártagok a belépési eljárás során igénybe vettek-e – jutalék fizetési vonzattal járó – 

tagszervezői közreműködést, avagy nem.  

 

A Pénztár álláspontja alátámasztásául előadta, hogy számos egyéb, a nyugdíjpénztárakra 

jellemző eljárás tesz különbséget a tagok által befizetett tagdíjak levonása kapcsán. Ilyen 

egyedi jellegzetesség – és általánosan érvényesülő szabály – többek között a sávos 

tagdíjfelosztás, amely során a nagyobb összeget befizető pénztártagok eltérő (kedvezőbb) 

felosztási arányban részesülnek, mint az alacsony befizetésű tagok. Mindezek mellett 

bizonyos szolgáltatásokért a nyugdíjpénztárak többletdíjakat szednek, úgymint 

portfolióváltás, szolgáltatási ügyintézés, stb.  

 

A Pénztár jelen állásfoglalás tárgyaként bemutatott eljárása az előző bekezdéshez hasonlóan, 

szintén igénybe vett kiegészítő szolgáltatásként beszedett díjról szól, melynek formája az első 

kéthavi tagdíjbefizetés eltérő költségfelosztása. Az első kéthavi tagdíjbefizetés eltérő 

költségfelosztása során a működési tartalékra jóváírandó összeg megegyezik a belépéshez 

kötődő kötési jutalék mértékével, azaz a belépő pénztártag által igénybe vett szolgáltatás 

díjával, az a Pénztár egyéb működési költségeinek fedezetéül nem szolgál.  

Amennyiben a belépő pénztártag nem vesz igénybe tagszervezőt, úgy a Pénztárnak nem 

keletkezik a tagszervező irányában megbízási díj(jutalék)fizetési kötelezettsége. Mindezek 

ellenére, amennyiben a Pénztár a tagszervezők megbízási díjával (jutalék) egyező, annak 

kiegyenlítésére szolgáló költséglevonást alkalmazna a szolgáltatást igénybe nem vevő 

pénztártagok esetében is, úgy ez a szolgáltatást igénybe nem vevő pénztártagot sújtaná olyan 

költségek viselésével, melynek alapját képező szolgáltatást nem vett igénybe. 

 

Mindez azt eredményezné, hogy  

- a Pénztár a szükséges működési költségeinél előre nem tervezhető mértékű, a belépéshez 

kapcsolódóan a szükségesnél nagyobb, a tagszervezés költségeire fordítandó működési 

bevételt szed tagjaitól;  

- a belépő pénztártagok olyan szolgáltatásért fizetnének, amit nem vettek igénybe. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény (Öpt.) 3. § (6) 

bekezdése szerint a szolidaritás elve a következőket jelenti:  

„(6) Szolidaritás: a pénztártagok egységes elvek alapján megállapított tagdíjat fizetnek, mely 

a nem kárarányos tehermegosztás alapján független egyéni kockázatuk mértékétől. A tagsági 

feltételeknek eleget tevő természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el.”  

 

Az Öpt. 11/A. § (3) bekezdése szerint tagszervezésért díjazást a pénztár csak a működési 

tartaléka terhére nyújthat. A díjazás összege nem haladhatja meg a befizetett tagdíj első 

naptári évi összegének működési tartalékra jutó részét. A tagszervezésért díjazás a tagsági 

jogviszony létrejöttétől két évig adható, a visszaírásra a tagsági jogviszony létrejöttétől három 

évig van lehetőség. Tagszervezésért ezen túl díjazás és egyéb juttatás nem nyújtható. 
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Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (Öbr.) 29. § (1) bekezdése szerint a pénztár az 

alapszabályában meghatározott tagdíjfelosztási aránytól kizárólag a belépéstől számított első 

két hónapban térhet el. Az eltérés eredményeképpen az első két hónapban a működési és a 

likviditási tartalékra jutó rész legfeljebb összesen 4000 forinttal haladhatja meg azt az 

összeget, ami az egyébként meghatározott arányok alkalmazásából adódna. 

 

Az Öbr. 29. § (1) bekezdésében szereplő eltérési felhatalmazás csupán lehetőség a Pénztár 

számára, és nem kötelező előírás. Ez az eltérési lehetőség nem azonos a tagszervezési díjjal, 

amelyet a Pénztár csak a működési tartalékából fedezhet az Öpt. 11/A. § (3) bekezdésében 

meghatározott számítási módszer alapján. 

 

A Pénztár az állásfoglalás iránti kérelmében nem fogalmazza meg pontosan a jogkérdést. A 

Pénztár kérelmében foglaltak szerint a kérdés az, hogy alkalmazhat-e a Pénztár 

(Alapszabályban rögzített módon) a belépő pénztártagok első kéthavi tagdíjbefizetése 

tekintetében azon az alapon eltérő költségfelosztást, hogy a belépési eljárás során a belépő 

pénztártagok igénybe vettek-e – jutalékfizetési vonzattal járó – tagszervezői közreműködést, 

avagy nem? A Felügyelet álláspontja szerint a tagszervező útján történő belépés esetén nem a 

tagok vesznek igénybe egy szolgáltatást, ez a Pénztár érdekét szolgálja. Tagszervező 

megbízása nem kötelező a pénztárak számára, az hogy a Pénztár tagszervező igénybevételével 

kívánja-e taglétszámát növelni, a Pénztár üzletpolitikai döntése körébe tartozik. 

 

Ráadásul a tagszervező útján a Pénztárba belépő tagok szélesebb körű tájékoztatásban 

részesülnek, mint a tagsági jogviszonyt önállóan létesítő tagok, ezért fogyasztóvédelmi 

szempontból előnyösebb, ha a tag tagszervezői közreműködés mellett lép be a Pénztárba.  

 

A Pénztár gyakorlatának elfogadása lehetőséget teremtene arra, hogy a Pénztár további 

szempontok alapján különbséget tegyen egyes tagi csoportok között, ami ellentétes az 

egységesen megállapított tagdíj elvével. A Felügyelet álláspontja szerint az Öpt. alapelvei 

között megfogalmazott szolidaritási elv nem csupán azt jelenti, hogy a pénztártagok egységes 

elvek alapján megállapított tagdíjat fizetnek, hanem azt is, hogy a tagdíjfelosztásnak is 

egységes elvek mentén kell történnie. Csak ezen értelmezés esetén érvényesülhet teljes 

körűen a szolidaritási elv, mivel önmagában az egységes elvek alapján meghatározott tagdíj 

nem biztosítja a fenti elv alkalmazását, ha a tagdíjfelosztás nem egységes elvek alapján 

valósul meg. A Pénztár dönthet úgy, hogy nem él a jogszabály által biztosított azon 

lehetőséggel, hogy megterhelje a belépő tagok egyéni számláját a belépés költségeivel, ezt az 

elvet azonban a szolidaritás elvéből fakadóan kizárólag valamennyi tag tekintetében 

egységesen teheti meg. Abban az esetben viszont, ha a Pénztár közgyűlése úgy határoz, hogy 

alkalmazza a belépő tagokkal szembeni költséglevonást, a fenti elv érvényesülésére tekintettel 

a Pénztár nem tehet különbséget a belépő tagok között a tagsági jogviszony létesítésének 

módja szerint. A fenti okokból a Pénztár eljárása sérti az Öpt. 3. § (6) bekezdésében 

meghatározott szolidaritás elvét.  

 

Budapest, 2013. június 27.  

 


