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A válaszadók 76,4%-ka szerint érdemes 
időben elkezdeni az öngondosodást, az 
állami nyugdíj okán kieső jövedelem 
pótlására. 

Ez az eredmény nagyfokú tudatosságot 
feltételez az öngondoskodás terén, és egyben 
az igényt is a fiatal generáció részéről az 
időskori évek anyagi biztonságának 
megteremtésére. 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a legjobb 
megoldást kínálják erre a problémára!  

A pénztári egyéni számlán felhalmozott 
összegeket a pénztár befekteti a 4db 
választható portfólió egyikébe, melyek az 
elmúlt 10 év átlagában 3% körüli reálhozamot 
értek el. 

A pénztártagok az egyéni befizetések után 
(jelenleg) 20%-kos adó-visszatérítésre válnak 
jogosulttá. 
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Forrás: HVG Állásbörze  2017 Ősz / Allianz Nyugdíjpénztár honlapján regisztrált résztvevők válaszai alapján 

7,3% 

25,5% 

1,8% 
14,5% 

50,9% 

1. Milyen jövőképed, elképzeléseid vannak a  
nyugdíjaddal, nyugdíjas éveiddel kapcsolatban? 

Addigra milliomos leszek a 
vállalkozásaimból, nem érdekel a 
nyugdíj. 

Megoldást kell találnom a 
nyugdíjasként kieső jövedelem 
pótlására. 

Nem tudom 

Nyugdíjasként sem lesz lényegesen 
kevesebb a jövedelmem, nem 
aggódom. 

Szerintem nekem már nem is lesz 
állami nyugdíjam, vagy csak 
minimális összeg - időben el kell 
kezdeni az öngondoskodást. 
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A válaszadók túlnyomó többsége szerint 
fontos már fiatalon elkezdeni az 
öngondosodást. 

Akár már kisebb összegekkel is komoly 
nyugdíjvagyont lehet felhalmozni önkéntes 
nyugdíjpénztári egyéni számlán az időskori 
évekre. 

A nyugdíjcélra szánt kezdetben alacsonyabb 
összeg a havi jövedelem várható 
emelkedésével párhuzamosan emelhető, 
ezáltal még tovább növelhető a nyugdíjcélú 
megtakarítás összege. 

3 

Forrás: HVG Állásbörze  2017 Ősz / Allianz Nyugdíjpénztár honlapján regisztrált résztvevők válaszai alapján 

92,7% 

5,5% 

1,8% 

2. Fontosnak tartod-e a nyugdíjcélú megtakarítás fiatal 
 korban történő megkezdését? 

Igen 

Nem 

Nem tudom 
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A válaszadók által megjelölt összegek között 
nincs igazán kiemelkedő,  ami azt jelzi, hogy 
nincs iránymutató elképzelés a tekintetben, 
hogy mekkora összegű havi megtakarítással 
célszerű elkezdeni az öngondoskodást. 

Ugyanakkor látható, hogy a válaszadók  több, 
mint 80%-ka 10-20 ezer Ft/hó vagy ennél 
magasabb összeget jelölt meg. 

A nyugdíjba vonulás által kieső jövedelem 
pótlására Nyugdíjpénztárunk számításai 
szerint egy 20-25 éves korban elkezdett 
megtakarítás esetén a nettó bér 6-8%-nak 
megfelelő összeg megtakarítása javasolt, 
ami a KSH által közzétett nettó átlagbér 
alapján 10-15 ezer Ft/hó összeget jelent. 

Bármekkora összegű is a nyugdíjcélra szánt 
havi megtakarítás, ha időben elkezdődik a 
felhalmozás, az évek-évtizedek során igen 
jelentős összegű nyugdíjvagyonra lehet szert 
tenni. Vagyis minden kicsi és nagy összeg 
egyaránt számít! 
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16,4% 

29,1% 

20,0% 

32,7% 

1,8% 

3. Mit gondolsz, ahhoz, hogy érzékelhető összegű  
nyugdíj kiegészítésre tegyél szert, milyen összegű  
havi megtakarítással kell kezdened? 

5.000 Ft 

10.000 Ft 

15.000 Ft 

20.000 Ft vagy felette 

Nem tudom 
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A válaszadók által megjelölt válaszok 
mindegyikére jelentős arányú szavazat 
érkezett, ez azt jelzi, hogy az önkéntes 
nyugdíjpénztárak kommunikációja talán nem 
elég hatékony a leendő pénztártagok 
irányába, ezen mindenképpen javítani kell. 

A helyes válasz a 20%, vagyis minden egyéni 
befizetés után ilyen mértékű adó-
visszatérítésre szereznek a pénztártagok 
jogosultságot. Az adó-visszatérítés 
igénybevételének van felső határa, ez 
jelenleg 150.000 Ft.  

Az adó-visszatérítés nem jár automatikusan, 
az egyén által a tárgyévet követő 
adóbevallásban kell kérvényezni. Ezen 
összegek fontos részei a pénztártagok 
nyugdíjfelhalmozásának, érdemes kiemelt 
figyelmet fordítani ennek igénybevételére. 

Javasolt a munkáltatói tagdíj-átvállalást 
egyéni tagdíjjal is kiegészíteni és ezáltal 
igénybe venni az adó-visszatérítést. 
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16,4% 

30,9% 
36,4% 

14,5% 

1,8% 

4. Szerinted az egyéni befizetést az állam milyen arányú 
adókedvezménnyel támogatja? 

0% 

10% 

20% 

30% 

Nem tudom 



  

Allianz Nyugdíjpénztár 
Öngondoskodással, nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatos felmérés 2017. ősz 

HVG Állásbörze 2017 Ősz kérdőív / 5 

A válaszadók legnagyobb arányban a 4,1-
6,0% közötti sávot jelölték meg, a helyes 
válasz azonban a 6,1-8,0% lett volna.  

Az Allianz Nyugdíjpénztár kiegyensúlyozott 
portfóliójának 10 éves átlagos hozama 
ugyanis 6,54%, míg a 15 éves átlagos 
hozam 7,48%! 

Nyugdíjpénztárunk folyamatosan közzé teszi 
az éves, 10 éves, és 15 éves átlagos nettó 
hozamait és reálhozamait a Pénztár 
honlapján (www.allianz.hu), valamint a 
pénztártagok részére kiküldendő éves 
egyenlegértesítőben. 

Megelégedésünkre szolgál, hogy a jelenlegi 
alacsony hozamkörnyezetben is 
kiemelkedően magas reálhozamot tudunk 
realizálni pénztártagjaink egyéni számláin. 

Mindez azt mutatja, hogy az Allianz 
Nyugdíjpénztár nemcsak jó eszköz a nyugdíj-
előtakarékosságra, hanem kiváló befektetési 
lehetőség is! 
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14,5% 

38,2% 29,1% 

16,4% 

1,8% 

5. Mit gondolsz, az Allianz Nyugdíjpénztár  
kiegyensúlyozott portfóliójának mekkora volt az  
elmúlt 15 évben az átlagos nettó hozama? 2,0 - 4,0% 4,1  - 6,0% 

6,1  - 8,0% 8,1 felett 

Nem tudom 



  

Együtt A-tól Z-ig 

Köszönöm a figyelmet! 


