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Nem kapott bírságot a VIT 
Szeptember 25-én számos 
sajtóorgánumban megjelent a hír, 
miszerint több nyugdíjpénztárat – köztük 
a VIT-et is – megbírságolt a PSZÁF. 
Habár a cikkek a PSZÁF hivatalos 
közleményét jelölik forrásként, sajnálatos 
tény, hogy valójában nem pontosan 
idézik azt: a VIT Nyugdíjpénztár 

ugyanis, a cikkben megjelentekkel szemben, nem kapott 
semmiféle bírságot, mint az a PSZÁF weboldalán ellenırizhetı 
is, illetve, ahogyan az a PSZÁF "JÉ-IV/I-49/2009. számú 
határozata a VIT Önkéntes és Magánnyudíjpénztár 
kötelezésérıl" c. határozatából is kiderül: 

Bıvebben»  

Nyereség a nyugdíjpénztáraknál 
A tavalyi nehéz év után, úgy tőnik, a magyar nyugdíjpénztárak 
magukra találnak: a második negyedévben nagyarányú 
nyereségeket könyvelhettek el, a kezelt vagyon így 285 milliárd 
forinttal nıtt három hónap alatt. A pénztárak többsége a 
növekedést arra használta ki, hogy az értékesebb részvények 
eladásával magyar állampapírokra tegyen szert. 

Bıvebben»  

 



Magán pénztár: 
CIB 
10700024-04569309-
51100005 

 

Magánnyugdíjpénztárak: 
változó szabályozás 

2009. július 8-án jelent meg a 2009. évi 
LXXVII. törvény a közteherviselés 

rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról. A 
törvény keretein belül módosult a magánnyugdíjpénztárakra 
vonatkozó szabályozás is. 
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A TB-rendszerbe való visszalépés új szabályai 
A magánnyugdíjpénztári tagok egy része számára az 
Országgyőlés által 2009. június 29-én elfogadott törvény 
lehetıvé teszi, hogy 2009. december 31-ig visszaléphessen a 
társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerbe - hívja fel a 
figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF). 
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15 éves a VIT Nyugdíjpénztár 
A VIT Nyugdíjpénztár idén ünnepli 
fennállásának 15. évfordulóját. Egy 
nyugdíjpénztár életében ez a másfél 
évtized hosszú idınek számít – nagyon 
távolinak tőnik az 1994-es év, amikor 
elıször merült fel egy iparági 

nyugdíjpénztár létrehozásának gondolata. 
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Elérhetı a 2008-as éves jelentésünk 
honlapunkról 

A teljes anyagot ide kattintva töltheti le!  
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