
 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 

2012. november 30-án hatályba lépett módosításait érintő állásfoglalás 

 

1. Az egészségbiztosítással kapcsolatos módosítások 

Vonatkozó jogszabály 

Az Öpt. 51/A. § (1) bekezdése szerint az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási 

szolgáltatásokat, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat a 

pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére. 

A (2) bekezdés szerint az 51/B. § (1) bekezdés m) pontjában szereplő szolgáltatás nyújtásakor 

az egészségbiztosítási szerződés megkötésekor a pénztártag, vagy a javára eljáró pénztár az 

alábbiak szerint járhat el: 

a) az egészségbiztosítás kedvezményezettje a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója lehet; 

valamint 

b) a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a 

pénztártag pénztárban vezetett egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt 

szolgáltatási számlájára kell teljesíteni. 

Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés m) pontja szerint az egészségpénztár kiegészítő 

egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja: 

m) szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése. 

 

Az állásfoglalást kérő által feltett kérdések a következők: 

 

Kérdés 1.1. 

A szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás (betegségbiztosítás) elnevezés alatt kizárólag 

kockázati, vagy kockázati és általános (TB ellátást helyettesítő, pótló, kiegészítő) 

egészségbiztosítás is értendő? 

 

Válasz 1.1. 

Az egészségpénztári szolgáltatásoknál egyrészt lényeges szempont azok adójogi besorolása, 

másrészt az egészségbiztosítás/betegségbiztosítás fogalmát a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) tartalmazza, ezért az Szja. törvényben szereplő 

definíció alkalmazható az e tárgyban feltett kérdések megválaszolásához. 

Az Szja. törvény 3. § 94. pontja szerint Betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás): az olyan 

személybiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított megbetegedése esetén a szerződésben 

meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy 

betegségbiztosítás esetében a biztosító szolgáltatása kiterjedhet a szerződésben 

meghatározott, biztosítási eseménnyel kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatások miatt 

felmerült költségek egészségügyi szolgáltató számára történő megtérítésére is. 

A fentiek alapján a szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás (betegségbiztosítás) 

elnevezés alatt kizárólag kockázati egészségbiztosítás értendő. Az egészségbiztosítás díjának 

fizetése körében kizárólag szolgáltatást finanszírozó biztosítások jöhetnek szóba. Kizárt az 

olyan konstrukció e szolgáltatások köréből, ahol a biztosító a szolgáltatónak fizet. A piacon 

már meglévő, eddig alkalmazott egészségbiztosítási konstrukciók a jelen szabályozásnak 

megfelelően módosítandók annak érdekében, hogy a Pénztár finanszírozhassa azokat.  

 

Kérdés 1.2. 

Az egészségbiztosítás csak a gyógykezelésre vonatkozó egészségügyi szolgáltatást (ideértve - 

vagy sem - a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz vásárlást is) tartalmazhatja, vagy a 
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biztosítottnak fizetendő, gyógykezelésre fordítandó összeget is (összegbiztosítás), illetve 

(betegség miatti kieső) jövedelempótlást is? 

 

Válasz 1.2. 

Az Szja. törvény fentiekben idézett szakasza alapján az egészségbiztosítás csak a 

gyógykezelésre vonatkozó egészségügyi szolgáltatást tartalmazhatja, a gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vásárlásának finanszírozására nem terjed ki. Az egészségbiztosítás 

nem tartalmazhat összegbiztosítási elemeket.  

 

Kérdés 1.3. 

Helyes-e az az értelmezés, hogy az egészségbiztosítás az előbbi 

szolgáltatáson/szolgáltatásokon felül nem tartalmazhat visszavásárlási elemet, illetve 

lejáratkori, biztosítottnak fizetendő pénzbeli visszatérítést (semmilyen jogcímen)? 

 

Válasz 1.3. 

Az értelmezés helyes, az egészségbiztosítás nem tartalmazhat visszavásárlási elemet, ill. 

lejáratkori, biztosítottnak fizetendő pénzbeli visszatérítést. 

 

Kérdés 1.4. 

Amennyiben egy egészségbiztosítást részben vagy teljes egészben, akár egyetlen díjfizetést is 

ideértve, a pénztártag elszámol a pénztári egészségszámlája terhére, úgy a biztosító az adott 

egészségbiztosítással kapcsolatos bármely kifizetést kizárólag a pénztáron keresztül 

teljesíthet? 

 

Válasz 1.4. 

A kérdéses esetben a biztosító az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely kifizetést 

kizárólag a pénztáron keresztül teljesíthet. 

 

Kérdés 1.5. 

A tipikus „bármely kifizetés" a gyógykezelés ellenértéke egészségügyi szolgáltatónak történő 

megfizetése. A biztosítási tevékenység sajátosságai miatt a gyógykezelés, az ellenérték 

jogosságának elbírálása a biztosító hatásköre. Helyes-e az az értelmezés, hogy az 

egészségpénztár nem kap a tag/biztosított egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat a 

biztosítótól (így az egészségügyi szolgáltató számláját sem), mert egészségügyi adat 

kezelésére a pénztárnak nincs törvényi felhatalmazása, hanem kizárólag a pénzügyi rendezés 

érdekében szükséges adatokat kapja meg? 

 

Válasz 1.5. 

Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének a) és h) pontjaiban szereplő szolgáltatások (egészségügyi 

szolgáltatás; a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása) 

elszámolásához elengedhetetlen, hogy az egészségpénztár megismerje a tag egészségügyi 

adatait. 

A fentiekben idézett jogszabályok alapján, valamint az egészségpénztár működéséből 

szükségszerűen következik, hogy az egészségpénztár jogosult a tagok egészségügyi adatainak 

kezelésére. 

 

Kérdés 1.6. 

Amennyiben a biztosítási szerződés alapján a gyógykezelést végző egészségügyi szolgáltató 

nem magyarországi, hanem külföldi szervezet, a pénztár a részére történő kifizetést 

teljesítheti-e? 
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Válasz 1.6. 

Tekintettel arra, hogy az Öpt. alkalmazásában egészségügyi szolgáltató alatt az 

egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatót kell érteni, 

tekintettel továbbá arra, hogy az egészségügyről szóló törvény hatálya a Magyarország 

területén működő egészségügyi szolgáltatókra terjed ki, az egészségpénztárral szerződésben 

álló egészségügyi szolgáltató csak az illetékes magyar hatóság engedélye alapján a 

Magyarország területén működő egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli szervezet lehet. 

 

Kérdés 1.7. 

Helyes-e az az értelmezés, hogy a „bármely kifizetés" érdekében a pénztár által a biztosítótól 

kapott pénzösszegről a biztosítónak a biztosítási szerződése teljesítéseként konkrétan 

rendelkeznie kell, azaz pl. az adott egészségügyi szolgáltatónak történő továbbutalásról, a 

tagnak/biztosítottnak történő, meghatározott jogcímű kifizetésről? 

A (2) bekezdés b) pontja szerinti előírás („bármely pénzbeli kifizetés") úgy értelmezendő-e, 

hogy 

- ezek kizárólag azon kifizetések, amelyeket a biztosító - a biztosítási termék 

konstrukciójától függően - közvetlenül a kedvezményezettnek fizetne ki 

készpénzben, így az már szabad felhasználású pénzösszeg és azt a pénztárnak a 

biztosító által megnevezett jogcímen a tagnak ki kell fizetnie készpénzben, de 

nem egészségpénztári szolgáltatási jogcímen, vagy 

- ezek kizárólag azon kifizetések, amelyeket a biztosító - a biztosítási termék 

konstrukciójától függően - közvetlenül a kedvezményezettnek fizetne ki 

készpénzben, de a törvényi előírás következtében ezt a tag egyéni számláján 

közvetlenül (vagy szolgáltatási számla közbeiktatásával) kell a pénztárnak 

jóváírnia, és a tag az egészségpénztári szabályok szerint szabadon használhatja 

fel egészségpénztári szolgáltatásokra, vagy 

- ideértendő az az eset is (vagy csak az az eset), ha - ugyancsak a biztosítási 

termék jellegétől függően - a biztosító a felmerült egészségügyi eseménnyel 

kapcsolatosan egy egészségügyi szolgáltató részére, az általa nyújtott 

szolgáltatás ellenértékét fizetné meg a kedvezményezett helyett a fennálló 

biztosítási jogviszonyra figyelemmel. Az állásfoglalást kérő álláspontja szerint 

a törvényi rendelkezés a pénztártag/közeli hozzátartozó részére járó 

kifizetésekre is vonatkozhat, amennyiben a biztosítási szerződések 

összegbiztosítást, betegség miatti jövedelempótlást is tartalmazhatnak, különös 

tekintettel az Szja törvénynek a módosító törvénnyel elfogadott, 

betegségbiztosítást meghatározó definíciójára.- „94. Betegségbiztosítás (vagy 

egészségbiztosítás): az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a 

biztosított megbetegedése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatások 

teljesítésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy betegségbiztosítás esetében a 

biztosító szolgáltatása kiterjedhet a szerződésben meghatározott, biztosítási 

eseménnyel kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatások miatt felmerült 

költségek egészségügyi szolgáltató számára történő megtérítésére is", különben 

ellentmondás lenne az Szja. törvény és az Öpt. rendelkezései között. 

(Ugyanakkor a biztosítótól kapott pénzösszeg csak akkor lehet a tag egyéni 

egészségszámlájának szabad rendelkezésű, egészségpénztári szolgáltatásokra 

fordítható része, ha ilyen jogcímű bevétel, mint egyéni számlára tehető 

bevételek felsorolását tartalmazó a jogszabályi helynél is szerepel.) 
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Válasz 1.7. 

A „bármely kifizetés" érdekében a pénztár által a biztosítótól kapott pénzösszegről nem 

feltétlenül kell a biztosítónak a biztosítási szerződése teljesítéseként konkrétan rendelkeznie. 

A „bármely pénzbeli kifizetés” csak az Öpt.-ben meghatározott egészségpénztári 

szolgáltatásra használható fel és csak a tag egyéni egészségszámlájára lehet teljesíteni a 

kifizetést. 

 

Kérdés 1.8. 

Helyes-e az az értelmezés, hogy a „bármely kifizetés" kapcsán a biztosítótól a pénztárba 

beérkezett összeg, a biztosító továbbutalási rendelkezésével, a pénztárban semmilyen 

jogcímen nem bevétel és annak kifizetése (tovább utalása) sem nem pénztári szolgáltatási 

kiadás, sem nem költség? (Az állásfoglalást kérő szerint biztosítótól kapott előbbi jogcímű 

összegekkel kapcsolatban a pénztárnak elszámolási kötelezettsége van a biztosító és az 

egészségügyi szolgáltató, ill. adott esetben a tag/biztosított felé, így ezeket az összegeket 

kötelezettségként kell nyilvántartani.) 

 

Válasz 1.8. 

A biztosítási termék konstrukciójától függ, hogy a „bármely kifizetés" kapcsán van-e ilyen 

továbbutalási rendelkezés. 

 

Kérdés 1.9. 

A biztosítási díj fizetése történhet a tag pénztári egyéni számlájáról, a célzott szolgáltatási 

számláról, közösségi szolgáltatási keretből? 

 

Válasz 1.9. 

A biztosítási díj fizetése történhet a tag pénztári egyéni számlájáról. A biztosítási díj 

fizetésének célzott szolgáltatási számláról történő fizetése sem zárható ki. 

A „közösségi szolgáltatási keret” kifejezés nem értelmezhető, de a pénztár több tag egyéni 

számlájára arányosan terhelheti a biztosítási díjat. 

 

Kérdés 1.10. 

A pénztárnak a biztosítással kapcsolatban, különösen a „bármely kifizetés" pénztáron 

keresztül történő bonyolításával kapcsolatban összetett feladatai, adminisztrációs-

nyilvántartási kötelezettségei vannak, amely többlet költségekkel jár, úgymint ügyintézői, 

informatikai, technikai tárgyi feltételek megteremtése, ügyfélszolgálati, adatszolgáltatási, 

pénzügyi pl.: banki tranzakciós díj. E feladatok ellátása a pénztár alaptevékenységéhez 

tartozó, törvényben előírt kötelezettsége. Amennyiben a biztosító a pénztárral kötött 

szerződésben a pénztár indokolt költségeinek megtérítését vállalja, a pénztárnál így 

keletkezett bevétel az alaptevékenysége működési célú bevételének minősül-e, vagy 

kiegészítő vállalkozási tevékenysége bevételének? 

 

Válasz 1.10. 

A leírtak alapján a Felügyelet nem tudja azonosítani, hogy mire irányul a kérdés. 

 

Kérdés 1.11. 

A közeli hozzátartozónak szükséges-e a szolgáltatási kedvezményezettkénti nyilvántartásba 

vétele? (Az állásfoglalást kérő álláspontja szerint: igen, mert e nélkül nem jogosult pénztári 

szolgáltatás igénybe vételére.) 
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Válasz 1.11. 

A fenti állásponttal a Felügyelet egyetért. 

 

2. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 

Vonatkozó jogszabály 

Az Öpt. 2. § (6) bekezdés g) pontja szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának 

támogatása: 6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban 

meghatározott tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által 

nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása. 

Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének 1) pontja szerint az egészségpénztár kiegészítő 

egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja: 

1) OETI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának 

támogatása. 

 

Kérdés 

Az állásfoglalást kérő álláspontja szerint bár a két rendelkezés között nem teljes az összhang, 

az Öpt. kogens jellegére tekintettel indokolt mind a gyógyszer fogalmára vonatkozó 

alapszabályi rendelkezések kiegészítése, illetve indokolt az önálló szolgáltatásként történő 

felvétele az Alapszabályba. 

 

Válasz 

A pénztárak akkor járnak el megfelelően, ha a gyógyszer fogalmára vonatkozó alapszabályi 

rendelkezések kiegészítése mellett önálló szolgáltatásként is nevesítik Alapszabályukban az 

Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének 1) pontja szerinti szolgáltatást.  

 

3. Tagszervezéssel kapcsolatos változó szabályok 

3.1. Vonatkozó jogszabály 

Az Öpt. 11/A. § (1) bekezdése szerint Pénztár részére történő tagszervezést természetes 

személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a 

továbbiakban együtt: tagszervező) a pénztárral kötött szerződés alapján végezhet. A 

tagszervező alvállalkozót igénybe vehet, azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a 

tevékenységet saját maga végezte volna. A tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra a 

tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az alvállalkozó további 

alvállalkozót nem vehet igénybe. A tagszervezőnek az alvállalkozóval kötött szerződése a 

pénztárral kötött szerződés mellékletét képezi. A tagszervező a tevékenysége során a pénztári 

szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. 

 

3.1. Kérdés 

Az állásfoglalást kérő véleménye szerint bizonyos tagszervezői csatornák esetében a fenti 

rendelkezést a pénztárak nem tudják betartani, mert az alvállalkozókkal kötött szerződések 

megosztása nem piaci szokás, sőt ilyen eljárás pl. az alkuszok esetében akár a szerződés teljes 

megszűnését eredményezheti. Az állásfoglalást kérő kérdése, hogy helyesen értelmezik-e, 

hogy a fentieknek megfelelhet az is, ha csupán az alvállalkozói szerződés mintája lesz a 

szerződés melléklete. 

 

3.1. Válasz 

Mivel a kérdéses jogszabályhely célja az, hogy a pénztárak ismerjék és vizsgálják az 

alvállalkozói szerződéseket, azok célszerűségét, és kérjék is számon betartásukat, a Pénztár 

nem tesz eleget a jogszabály által elvárt kötelezettségének azzal, ha csupán az alvállalkozói 
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szerződés mintáját csatolja a szerződés mellékleteként. A tagszervezőnek az alvállalkozóval 

kötött eredeti szerződése kell, hogy képezze a Pénztárral kötött szerződés mellékletét.  

 

3.2. Vonatkozó jogszabály 

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. 

 

3.2. Kérdés 

Az új szabályozás alapján pénztártagonként szükséges nézni azt, hogy első naptári évben 

mekkora összeg került részéről befizetésre, és abból mekkora rész jut a működési tartalékra 

vagy éves szinten az összes tag által befizetett tagdíjra (és annak működési tartalékra jutó 

részére) vonatkozik fenti szabályozás? 

Pontosan hogyan értelmezendő a naptári év fogalma az év közben belépett tagok esetében, 

hiszen egy október-december hónap folyamán belépő tag esetében, ha a tárgyévet vesszük 

naptári évnek, akkor az adott tag vonatkozásában - átlagos tagdíj vállalás esetén – minimális 

működési költség kerül a naptári évben levonásra a hatályba lépést követően (2012. 11. 30.) 

végrehajtott tagszervezés alapján a beléptetett tag után a tagszervezési díj összege legfeljebb a 

tag által a belépése naptári évében ténylegesen befizetett tagdíjából a működési tartalékra eső 

összege lehet? (Ha pl. egy beszervezett tag 2012. december 1-én lép be a pénztárba és 2012. 

évben összesen az első havi 1.000 Ft egységes tagdíjat fizeti meg, amely „belépési díjként" az 

Alapszabály rendelkezése szerint a működési alapba kerül, akkor a tagszervezési díj 

legfeljebb 1.000 Ft lehet, s a következő naptári évben befizetett tagdíj alapján semmilyen 

tagszervezési díj járandóság nem állapítható meg.) 

Hogyan lehet, lehet-e átmeneti elszámolási szabályt alkalmazni a hatálybalépést követően? A 

hatálybalépés, azaz 2012. november 30. előtt végrehajtott tagszervezéseknél az elszámolás 

történhet-e a korábban megkötött, az előbbi korlátozást nem tartalmazó szerződéses feltételek 

szerint? Konkrétan: a jelenlegi szerződés szerint a tagszervező díjazásra akkor jogosult, 

amennyiben a tag részére a belépését követő egy éven belül legalább meghatározott összegű 

befizetés érkezik. A díj összege nem lépi túl a tag által a belépését követő egy évben 

ténylegesen befizetett tagdíjából a működési tartalékra eső összeget. Pl. a tag 2012. november 

1-én lép be a pénztárba és 2013. október 31-ig legalább 62 ezer Ft tagdíjat fizet be 

ténylegesen. A működési alapot illeti 2.000 Ft egyszeri „belépési díj", + 60 eFt*7% 

levonás=6.200 Ft. A tagszervezői díj összege 3.000 Ft. Amikor 2013. évben a 62 ezer Ft 

befizetése megtörténik, akkor esedékes az elszámolás, s kifizethető-e a 3.000 Ft tagszervezői 

díj? 

 

3.2. Válasz 

A kérdéses jogszabályhely maximálja a tagszervezési jutalék összegét, meghatározza a jutalék 

folyósításának, illetve visszaírásának maximális időtartamát.  

A jogszabályhely akként értelmezendő, hogy a tagszervezési jutalék maximális összege a tag 

belépésétől számított egy év (12 hónap) alatt befizetett tagdíj összegének működési tartalékra 

jutó része. Mivel a tagsági jogviszony létrejöttétől számítandó az egy év, a jutalék összege 

független a tagszervezés időpontjától. A fentiek alapján meghatározott maximális 

jutalékösszeget a Pénztár a tagsági jogviszony kezdőnapjától számított két éven belül köteles 

megfizetni a tagszervező részére (folyósítás időtartama). Amennyiben a Pénztár észleli, hogy 

a jogszabály, illetve szerződés alapján esedékes összeget meghaladó jutalékot utalt a 

tagszervező részére, annak visszaírására a tagsági jogviszony létrejöttétől számított három 
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éven belül kerülhet sor (jutalék visszaírás időtartama). Átmeneti rendelkezés hiányában ezt a 

szabályt a már meglévő szerződésekre is alkalmazni kell. 

 

Az előbbiekkel ellentétes jogértelmezés szerint – ha az idézett jogszabályhelynél a naptári 

évet január 1-jétől december 31-ig tartó időszakként értelmeznénk – pl. egy január 15-én 

beléptetett tag esetében csak a következő év január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak 

alapján lehetne meghatározni a jutalék maximumát. Ilyen esetben pedig – figyelemmel a 

szabad pénztárválasztásra – előfordulhatna, hogy a tag a belépést követő egy éven túl, 

azonban a belépést követő naptári év lejártát megelőzően lép át egy másik pénztárba. Ezen 

esetben hiába fizetett egy évet meghaladóan tagdíjat a pénztártag, a tagszervező nem lenne 

jogosult az őt egyébként megillető díjazásra. A fenti értelmezést támasztja alá továbbá, hogy a 

jutalék visszaírására, valamint a jutalék megfizetésére meghatározott határidők kezdő 

időpontja a tagsági jogviszony létrejöttétől számítandó. 

 

4. Támogatási szerződés alapján nyújtott célzott szolgáltatás 

Vonatkozó jogszabály 

Az Öpt. 12/A. §-a szerint 

(1) A pénztár a pénztár munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján, a 

munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai részére a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint 

nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: célzott szolgáltatás). 

(2) Célzott szolgáltatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) 

szereplő 

szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató választja ki az általa célzott 

szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást. 

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

valamint az alapszabály szerint azok hozzátartozói részére biztosítani kell. 

(4) A pénztár és a munkáltatói tag által megkötött szerződésben meg kell határozni a célzott 

szolgáltatások 

a) körét; 

b) nyújtására a munkáltató által a pénztár részére fizetendő összeget, ezen belül a közvetlenül 

a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár működésére felhasználható részt, valamint 

rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg felhasználásáról; 

c) nyújtásának módját, rendjét, határidejét; 

d) eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit; 

e) nyújtása elszámolásának rendjét; 

f) eredményessége értékelésének módját, rendjét. 

(5) A pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag által 

fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként és célzott 

szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások 

tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen 

tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni 

számlái között felosztani nem lehet. 

(6) A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül. 

 

Kérdés 

Az állásfoglalást kérő véleménye szerint a fenti pont a szöveg alapján az önkéntes 

nyugdíjpénztárakra is vonatkozhatna. Milyen típusú nyugdíjpénztári szolgáltatást nyújthat az 

önkéntes nyugdíjpénztár célzott szolgáltatásként? 

A (3) bekezdés alapján a munkáltatónak a pénztártag munkavállalói részére egyenlő összeget 

szükséges-e biztosítania, vagy a munkáltató által biztosított összegből a pénztártag 
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munkavállalók felmerülő igények sorrendjében (a biztosított fedezet erejéig) jogosultak a 

szolgáltatást igénybe venni (amely esetben fennáll annak lehetősége, hogy akinél az adott 

szolgáltatás szükségessége később merül fel, már nem áll rendelkezésre anyagi fedezet). Mi 

történik, ha a rendelkezésre állási idő alatt a munkavállaló munkaviszonya még azelőtt 

megszűnne, hogy az adott szolgáltatást igénybe venné? 

Az „alapszabály szerint azok hozzátartozói ..." megfogalmazás alapján az alapszabályban 

külön, a célzott szolgáltatásnál szükséges/lehetséges egy hozzátartozói kör meghatározása 

vagy egészség- és önsegélyező pénztár esetében a szolgáltatási kedvezményezetti körre eleve 

vonatkozik ez a rendelkezés. 

A (4) bekezdés b) pontjával és a (6) bekezdéssel kapcsolatosan kérdés, hogy a munkáltatóval 

kötött, célzott támogatásra vonatkozó szerződésben eltérhet-e a pénztár az Öpt. másik 

előírásában, illetve Alapszabályában rögzített 3 %-os mértéktől, kiköthető-e annál magasabb 

mérték.  

Helyes-e az állásfoglalást kérő álláspontja, miszerint bármelyik megoldás lehetséges (minden 

pénztártag munkavállaló és hozzátartozója egyenlő mértékben vagy igény-bejelentés 

sorrendje) a célzott támogatásra vonatkozó szerződésben szükséges rögzíteni, hogy melyik 

megoldás kerül alkalmazásra, a munkahelyi fluktuációból adódó kérdést is a feleknek kell a 

szerződésben rendezni. A 3 %-os határ átléphető, mert a célzott támogatásra vonatkozó 

előírás az Öpt. általános szabályához képest speciális, illetőleg jelen esetben egy speciális, 

nem a pénztártagok egyéni egészségszámláján jóváírandó adományról van szó. 

A célzott szolgáltatásként nyújtott szolgáltatások önsegélyező pénztárak esetében közösségi 

szolgáltatásnak vagy egyéni számláról nyújtott szolgáltatásnak minősülnek? 

 

Válasz 

Az Öpt. 12/A. §-a a korábban is lehetővé tett pénztári szolgáltatásoknak – új módon – történő 

nyújtását szabályozza. A szabályozás az összes pénztári típusra (nyugdíj-, önsegélyező-, 

egészségpénztár) vonatkozik. A célzott támogatásra vonatkozó szerződésben a munkáltató 

határozza meg, hogy az egyes munkavállalói részére mekkora összeget finanszíroz célzott 

szolgáltatásként, nem szükséges tehát a munkavállalók részére egyenlő összeget biztosítania. 

A célzott támogatásra vonatkozó szerződésben a munkáltató rendelkezik arról is, hogy mi az 

eljárás a munkavállaló munkaviszonyának a célzott szolgáltatás igénybevételét megelőzően 

történt megszűnésekor.  

Az „alapszabály szerint azok hozzátartozói” megfogalmazás alapján az jogosult a 

szolgáltatásra, aki egyébként is a jogosultsági körbe tartozik (szolgáltatási kedvezményezett). 

A munkáltató a támogatói szerződésben meghatározhatja, hogy munkavállalóinak 

hozzátartozói részére biztosítja-e a szolgáltatás igénybevételét, vagy pedig kizárja őket a 

jogosultak köréből. A pénztár a támogatói szerződésben foglaltak alapján köteles eljárni a 

szolgáltatás nyújtásakor. A pénztár alapszabályába célszerű belefoglalni, hogy a célzott 

szolgáltatást az egyes munkáltatói tagokkal kötött támogatói szerződésekben foglaltaknak 

megfelelően nyújtja a hozzátartozók részére. Az Öpt. 12/A. § (6) bekezdése szerint a célzott 

szolgáltatásra a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül. Az Öpt. 17. § 

(3) bekezdése szerint a pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a támogatói adomány 

legfeljebb 3 százalékát a működési alapban kell jóváírni. A fenti jogszabályi rendelkezések 

alapján a célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak 

minősül, melyre a 17. § (3) bekezdés szerinti korlátozás analógiaként alkalmazandó, vagyis 

legfeljebb 3%-os levonás hajtható végre. 
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5. A pénzügyi terv időszakának módosításával kapcsolatos kérdések 

Vonatkozó jogszabály 

Az Öpt. 34. § (1) bekezdése szerint a pénztár az adott évre vonatkozó éves pénzügyi tervét az 

éves beszámolót elfogadó közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. A három évre vonatkozó 

hosszú távú pénzügyi tervet első ízben az alakuló közgyűlés állapítja meg, és az éves pénzügyi 

terv elfogadásakor a közgyűlés új hosszú távú tervet határoz meg. A hosszú távú pénzügyi terv 

naptári évekre készül. 

Az Öpt. 34. § (6) bekezdése szerint az éves pénzügyi terv időtávja az éves beszámolót 

elfogadó közgyűlés negyedévét követő négy negyedév. 

 

Kérdés 

Figyelemmel arra, hogy a módosító törvény az Öpt. módosítással kapcsolatosan átmeneti 

rendelkezést nem tartalmaz, az állásfoglalást kérő álláspontja szerint akkor jár el megfelelően 

a pénztár, ha a soron következő (2012 decemberében megtartandó) küldöttközgyűlésen a 

beterjesztett előterjesztésnek megfelelően a 2013. évi pénzügyi tervet a küldöttek 

megtárgyalják és - döntés függvényében - elfogadják, azzal, hogy az új szabályozásnak 

megfelelően – az előző évi beszámolót elfogadó - küldöttközgyűlés új (2013. július 1-től 

2014. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó) éves pénzügyi tervet (illetve új hosszú távú 

pénzügyi tervet) fogad el. 

A vegyes pénztárak esetében ez gondot okoz, mivel a magán ágazatban a szabályok 

változatlanok maradtak, így a pénztár magán ágazat pénzügyi tervét a tárgy pénzügyi év 

lejárta előtti 90 napos időszakban terjeszti a Küldöttközgyűlés elé. Az öt évre vonatkozó 

hosszú távú pénzügyi tervet első ízben az alakuló Közgyűlés állapítja meg, és annak lejártakor 

a Küldöttközgyűlés új hosszú távú tervet határoz meg. 

A magánnyugdíjpénztári és az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatban ennél fogva eltérő 

szabályok, eltérő időtartamok lesznek érvényben. Az állásfoglalást kérő kéri annak a 

megfontolását, hogy a fenti szabályozás a jövőben kerüljön felülvizsgálásra és ezáltal a 

tervezés a vegyes pénztárak esetében könnyebbé válhatna. 

 

Válasz 

A fentiekben írt megoldás alkalmazható. A vegyes pénztárak esetében valóban eltérő 

időpontban kerül majd sor a két ágazat pénzügyi tervének elfogadására. 

 

6. Elektronikus irat használata 

Vonatkozó jogszabály 

A Öpt.-t módosító törvény bevezeti az elektronikus irat fogalmát, több, konkrétan nevesített 

esetben lehetővé teszi a pénztári tagság részére azt, hogy kérje a Pénztártól, hogy ilyen 

formában küldje meg részére az adott iratot. 

Az Öpt. 2. § (3) bekezdésének h) pontja szerint elektronikus irat: olyan bizonylat, amely 

megfelel az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben foglalt 

rendelkezéseknek. 

Az Öpt. 2. § (3) bekezdésének i) pontja szerint elektronikus irat használata: a pénztártag 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a pénztártól, hogy a 

pénztár a részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus 

iratként küldje meg részére. 

 

Kérdés 

Átmeneti rendelkezés hiányában - mivel informatikai fejlesztést igénylő kötelezettségről van 

szó - miként lehetséges ezen törvényi rendelkezésnek történő megfelelés. 
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A Pénztár az elektronikus iratra vonatkozó új alapszabályi rendelkezésekkel kapcsolatosan 

rögzíti, hogy ezek használatára a szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása után lesz 

módja (természetesen a tagi kérelmeket már ezt megelőzően tudja regisztrálni). 

Figyelemmel az i) pont megfogalmazásra, illetőleg az Öpt. kógens jellegére, kérdés, hogy 

csak a konkrét esetben megjelölt okiratok kérhetőek elektronikus iratként a tag részéről, vagy 

az i) pontra tekintettel ennek hiányában is? Elektronikus irat alatt az elektronikus aláírásról 

szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) szerinti elektronikus dokumentum fogalmát szükséges 

érteni? Elektronikus irat átadása alatt milyen folyamatot kell érteni? 

Az Öpt. módosítás azon jogszabályhelyeinél, amelyeknél az e-irat tagok részére történő 

megküldéséről van szó, többféle kifejezéssel él: „küldje meg", „át kell adni", „átadásával vagy 

megküldésével". Kérdés, hogy ezen eltérő kifejezéseknek különböző jelentéstartalma van-e? 

A pénztár meghatározhatja-e az elektronikus csatorna típusát, vagyis azt, hogy az elektronikus 

irat megküldési kötelezettségének például csak e-mailen tesz eleget? Figyelemmel a mai 

széleskörű infokommunikációs csatornákra, nevezetesen arra, hogy a pénztárnak a tag 

kívánsága szerint kell eljárnia, azaz adott esetben sms/mms-ben, illetve akár a személyes 

ügyfélszolgálaton megjelenve adathordozóra (cd, pendrive etc.) mentve is kérheti az e-iraton 

való átadást? 

Kérdésük, hogy helyes-e az állásfoglalást kérő álláspontja: az Öpt. kogens jellegéből adódóan 

kizárólag a konkrétan nevesített okiratok (tagsági okirat, alapszabály, kedvezményezett-

jelölésről tagsági okirat, egyéni számla alakulásáról szóló értesítő, adóigazolás) esetében 

lehetséges az elektronikus iratkénti megküldése, elektronikus irat alatt az Eat. szerinti 

elektronikus dokumentumot szükséges érteni, mivel az Eat. kizárólag ezen meghatározással él 

dokumentumok (iratok) körében, átadás alatt (mivel ezt a fogalmat az Öpt. nem definiálja) 

érthető az is, hogy az elektronikus iratot e-mail üzenetcsatolmányaként küldi meg/adja át a 

pénztár, de az is, ha a pénztár egy portál felületet alakít ki, amelyen minden tag részére 

személyes tárhely létrehozására lenne lehetőség, az adott iratot ott helyezi el, és erről a 

pénztártag e-mailben értesítést kap (hasonlóan a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon 

működtetett ügyfélkapu rendszerhez), mivel a jelen Öpt. módosítás nem határozza meg az 

elektronikus csatorna típusát, így a pénztár saját szabályozási hatókörében kimondhatja, hogy 

mely e-csatornán tesz eleget a kötelezettségének, ha a tag elektronikus irat átadását kéri. 

 

Válasz 

Az elektronikus irattal kapcsolatos szabályozás csupán lehetőséget kínál a pénztárak részére, 

hogy biztosítsák a pénztártag kérésére az elektronikus irat használatát, nem teszi azonban 

kötelezővé e lehetőség nyújtását.  

Amennyiben a Pénztár élni kíván az elektronikus irat használatának lehetőségével, úgy erről 

az Alapszabályában kell rendelkeznie. Az Alapszabályban meg kell határozni, hogy mely 

dokumentumokra, nyilatkozatokra, igazolásokra vonatkozóan, milyen módon, milyen 

technológia alkalmazásával biztosítja az elektronikus irat használatát. Ebből kifolyólag nem a 

pénztártag választja ki a megküldés módját, hanem azt a Pénztár rögzíti az Alapszabályban. 

Elektronikus irat használatára nem csak az Öpt.-ben konkrétan nevesített esetekben (tagsági 

okirat, alapszabály, kedvezményezett-jelölésről tagsági okirat, egyéni számla alakulásáról 

szóló értesítő) van lehetőség. Az elektronikus irat megküldésére az Öpt.-ben használt 

különböző fogalmak kapcsán a Felügyelet álláspontja az, hogy a pénztár Alapszabályában 

rögzített bármely olyan megküldési mód elfogadható, amely alkalmas a tájékoztatás 

megfelelő minőségű ellátására.  

Elektronikus irat alatt az Eat. 2. § 12. pontja szerinti elektronikus dokumentum fogalma 

értendő (elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes). 

 

Budapest, 2013. június 17. 


