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A Pannónia Nyugdíjpénztár 2017. február 8-án Küldöttközgyűlést tartott. A 
Küldöttközgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását, amelynek 
keretében a jövőben biztosítótól vásárolt életjáradék nyújtása is lehetővé válik. A 
Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzat is módosult, elsősorban a 
Felügyeleti ajánlás előírásai szerint. 

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Pénztár 
Alapszabályának módosítását. Az Alapszabály elfogadásával a Pénztár bővíti a pénztártagjai számára 
biztosított időskori szolgáltatásokat és a nyugdíjkorhatár betöltését követően az életjáradék 
szolgáltatás is biztosított lesz. Az életjáradékot a Pénztár egy biztosító társaságtól 
vásárolhatja meg. Az életjáradékot a Pénztárral szerződött biztosító társaság fogja folyósítani az 
ezt igénylő nyugdíjas pénztártag részére. 

A Küldöttközgyűlés módosította a Pénztár Választható Portfóliókra vonatkozó szabályzatát is, 
elsősorban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott felügyeleti ajánlás előírásai szerint. A 
Felügyelet az ajánlásban foglaltak betartását minden piaci szereplőtől elvárja. A szabályzat az MNB 
engedélyező határozatát követően lép hatályba és a Pénztár honlapján ezt követően teljes 
terjedelmében megtalálható lesz. 

A további napirendek keretében a küldöttek tájékoztatást kaptak a befektetési politika várható 
változásairól – hatálybalépést követően a Pénztár honlapján lesz olvasható –, az Igazgatótanács és az 
Ellenőrző Bizottság elmúlt időszaki munkájáról, valamint a Pénztár elmúlt időszaki ingatlan 
tranzakcióiról. A Budapest, VI. kerület Benczúr u-i ingatlan projekt során megkezdődött az építendő 
nívós lakások előértékesítése (http://benczur11.hu/). Az első érdeklődések alapján a lakásingatlanok 
kiváló befektetési (bérbeadási) lehetőséget is jelentek a lakások kedvező belvárosi-zöldövezeti 
elhelyezkedése okán.  

2017. február 15-én tartottuk a 2016. évi „Megtakarítás növelő” akciónk 
ajándéksorsolását. 

A sorsolásban a 2016-ben legalább 750 ezer forint egyéni befizetést teljesítő tagjaink vettek részt. A 
fődíj egy 75 ezer forintos wellness szálloda utalvány, a második díj egy 50 ezer forintos wellness 
szálloda utalvány. További 10 tagunk 5-5 ezer forint értékű ajándékutalványt nyert. 

A szerencsés nyerteseket hamarosan értesítjük, a nyereményükhöz ez úton is gratulálunk! 

Háttérinformáció: 2016-ban tovább nőtt az egyénileg befizetett tagdíjak összege, amely a 
pénztári bevétel egyre nagyobb hányadát teszi ki. A maximális adókedvezmény kihasználásához 
szükséges befizetést teljesítő tagjaink száma is dinamikusan növekszik az elmúlt évek adatai alapján. 

A kedvező hozamok és a 2016-ban bevezetett ún. befektetői tagdíjfelosztási sávunk a tapasztalatok 
alapján Pénzárunk befektetői nagyságrendű befizetéseket is vonz: 2016-ban a legmagasabb 
egyéni befizetés elérte a 20 millió forintot. 

Pénztárunk hangsúlyozza a nyugdíjcélú öngondoskodás fontosságát, ezért 2017-ben is 
megtakarítást népszerűsítő, figyelemfelhívó akciókat szervez. Legújabb akciónkkal 2017. 
márciusban jelentkezünk, amelyről tagjaink a Pénztár honlapján olvashatnak. 
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