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1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK 

 

Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályválto-

zások, a különböző állami intézkedések. Az utóbbi évek fontosabb szabályváltozásai: 

• Az egészségpénztári bevételekre és működésre jelentős hatást gyakorló adó- és 

társadalombiztosítási jogszabályok 2012-ben változtak. Az ún. kedvezményes, 19,04 %-

os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kulcs mellett fizethető munkáltatói hoz-

zájárulás összege havonta maximum a mindenkori minimálbér 30 %-a lehet. Ez a sza-

bályozás a 2015. évben is változatlanul maradt, a minimálbér 2015. január 1-től 105 000 

Ft-ra emelkedett.  

• 2015-ben a munkáltató által adott béren kívüli juttatásokat kifizetői személyi jöve-

delemadó kötelezettség, valamint 14 % EHO fizetési kötelezettség terhelte, melynek 

együttes mértéke az ún. kedvezményes körben összességében 34,51 %.  

• Az Öpt. 2012. január 1-től hatályos módosítása nyomán az egészségpénztár által fi-

nanszírozható szolgáltatások köre jelentősen tovább szűkült; nem finanszírozhatók a 

fürdőszolgáltatások, a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása, 

gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés és az életmódjavítást elősegítő 

kúrák. 

• 2014-től egységesen 150.000 Ft-ra emelkedett a pénztári befizetések után érvénye-

síthető adójóváírás összege és immár egy pénztári kapcsolat (tagsági jogviszony) is 

elegendő ehhez (korábban - 2013-ig - nyugdíj- és önsegélyező, vagy egészségpénztári 

együttes tagsággal lehetett a maximális adójóváírási lehetőséget kiaknázni). 

A mai banki betéti kamatlehetőségek (általában 1-2%-os éves kamatok) mellett a pénz-

tári megtakarítások eme adójóváírási többletlehetősége a kialakult alacsony kamat-

környezetben méginkább felértékelődött.  

• Hátrányosan érinti az egészségpénztárakat az a 2015-től életbe lépett szabályozás, 

amelynek értelmében a munkáltatói hozzájárulás bekerült azon béren kívüli juttatások 

körébe, melyből a munkáltató éves viszonylatban az ún. alacsonyabb kulcsú adó és 

járulékteherrel (az összterhelés mértéke: 34,51 %) maximum évi 200 e Ft-ot nyújthat 

egy munkavállalója részére. Ez azt jelenti, hogy 2015-től az összes önkéntes pénztár-

nak, a helyi bérlet térítésnek és az Erzsébet-utalványnak egyévi nettó 200 ezer forintos 
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kedvezményes adózású kereten kell osztoznia. Ennek következtében az MNB által 

publikált adatok szerint az egészségpénztáraknál 15,6 százalékkal, 31,2 milliárd fo-

rintra csökkentek a munkáltatói befizetések. Egy átlagos pénztártag 2015-ben már ke-

vesebb, mint 30 ezer forintnyi egészségpénztári hozzájárulást kapott a munkahelyé-

től, ez az 1998 óta vezetett statisztikák szerint negatív csúcs. A pénztártagok 15,6 mil-

liárd forintot fizettek be a saját adózott jövedelmükből a pénztárakba, csaknem 19 

százalékkal többet, mint 2014-ben, de összességében így is 6,5 százalékkal csökkent a 

pénztárak díjbevétele. Ez a tendencia 2016-ban is folytatódhat. 

A VITAMIN Egészségpénztár tagdíjbevételeinek alakulását az alábbiakban szemléltet-

jük: 

 

Év
Tagdíj és tagdíjon felüli 

befizetés (e Ft)
Létszám (fő)

Egy főre eső 
befizetés (Ft/fő/év)

2008. 2 223 610 20 838 106 709
2009. 2 578 751 21 464 120 143
2010. 2 958 455 22 877 129 320
2011. 3 092 726 23 462 131 819
2012. 2 980 636 22 849 130 449
2013. 2 773 861 23 182 119 656
2014. 2 814 023 22 931 122 717
2015. 2 498 934 22 803 109 588
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2) TERV-TÉNY ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

adatok e Ft-ban
Sorsz. Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen

I. Tagok által fizetett tagdíj 54 424 5 069 56 59 549
II. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 946 541 108 949 550 2 056 040
III. Tagok egyéb befizetése 367 950 15 395 0 383 345
IV. Támogatóktól befolyt összeg 3 712 115 0 3 827
V. Belépő tagok által hozott fedezet 4 111 4 111
VI. NAV által visszautalt összeg 123 451 123 451
VII. Kieg. váll. tev. bev. 0 0
VIII. Egyéb bevételek 1 342 0 1 342
IX. Átcsoportosítás más tartalékból 770 0 770
X. Visszavezetés tőkeváltozás terhére 0 11 000 0 11 000
XI. Pénzügyi műveletek bevétele 30 111 6 794 882 37 787
1 Kapott kamatok, kamatjelle.bev. 30 041 4 794 882 35 717
2 Pénzügyi műveletek egyéb bev. 70 2 000 0 2 070

XII. PÉNZTÁRI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 530 300 149 434 1 488 2 681 222

I. Teljesített pénztári szolgáltatások 2 624 152 2 624 152
II. Anyagjellegű kiadások 58 340 58 340
1 Anyagköltség 2 311 2 311
2 Igénybevett szolgáltatások 32 735 32 735
3 Egyéb szolgáltatások 23 294 23 294

III. Személyi jellegű kiadások 90 133 90 133
1 Bérkiadások 65 476 65 476
2 Személyi jellegű egyéb kiadások 7 571 7 571
3 Bérjárulékok 17 086 17 086

IV. Kis értékű eszközök beszerzése 167 167
V. Egyéb kiadások 1 635 10 477 0 12 112
VI. Átcsoportosítás más tartalékba 770 0 0 770
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 483 460 142 3 085
VIII. Felügyeleti díj 633 633
IX. Tőkekiadások 3 296 3 296
1 Beruházások 3 296 3 296

X. Tagoknak visszatérítés 21 153 21 153
XI. PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 650 193 163 506 142 2 813 841

-119 893 -14 072 1 346 -132 619TÁRGYÉVI EREDMÉNY

KIADÁSOK

ALAPOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, EREDMÉNYE 2015. ÉV

BEVÉTELEK
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a) BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

A Pénztár bevételeinek összege 2015-ben 2 681 222 e Ft, amely 0,3 %-kal haladja meg a ter-

vezett szintet.  

♦ A tagdíjbevételek összege 2 115 589 e Ft, mely 5,41 %-kal marad el a tervezett szinttől. A 

tagok egyéb befizetései 44,82%-kal haladták meg a tervezett összeget, mely a tagok év 

végére időzített, az adójóváírás igénybevételéhez kapcsolható többletbefizetéseivel 

magyarázható.  

♦ A munkáltatói támogatások összege a tervezett szint duplája, ám volumenében nem 

jelentős. 

♦ A más pénztárból átlépett pénztártagok hozott fedezete 4 111 e Ft volt. 

♦ A pénztárnak visszautalt egyéni befizetésekre járó SZJA kedvezmény (egyéb bevételek 

sor) összege (92 600 e Ft) 34,77 %-kal haladta meg a tervben előirányzott összeget. 

♦ A befektetések realizált hozama 51,61 %-kal, 34 663 e Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél és 

47,84 %-kal (40 307 e Ft-tal) elmarad az előző évi szinttől. 

♦ A Pénztár a kiegészítő vállalkozási tevékenységét kihelyezett vállalkozási tevékenység-

ként az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft-ben folytatja, ezzel a tevékenységgel 

összefüggésben a beszámolási évben a működési alapnál közvetlen bevétele, kiadása 

és eredménye nem származott. A 20%-os tulajdoni arányt képviselő üzletrészre 2015. 

évben 2 millió Ft osztalékbevételt realizált. 

 

b) KIADÁSOK ALAKULÁSA    

 

♦ A pénztári szolgáltatások kiadása közel 5 %-kal meghaladta a tervezettet és 7,45 %-kal 

maradt el a bázisszinttől. A számlák legnagyobb része továbbra is gyógyszer, valamint 

gyógyászati segédeszköz számla.  

♦ A jogosulatlan vásárlások összege 1 635 e Ft volt az év során. A jogosulatlan vásárlásról 

a tagokat az év során két alkalommal kiértesítettük, amennyiben visszafizették a jogo-

sulatlan vásárlás összegét, úgy azt egyéni számláikon jóváírtuk. Ha ez nem történt meg 

2015. 12. 31-ig, az adóigazoláson a jogszerűtlen vásárlás feltüntetésre került egyéb jöve-

delemként. Ennek adó- és járulékvonzatai a pénztártagot terhelik. 

♦ A Pénztár működési kiadásainak összege 163 506 e Ft, amely megközelítően tervszinten 

alakult. 
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• Az anyagjellegű ráfordítások összege 2,77 %-kal, 1 660 e Ft-tal alacsonyabb a terve-

zettnél.  

• A bérköltség és járulékai 0,9 %-kal alacsonyabbak a tervben meghatározottnál és a 

megtakarítási intézkedéseknek köszönhetően 7,57 %-kal alacsonyabbak a bázisidő-

szaki adatnál. 

• A tiszteletdíjak és járulékaik közel tervszinten alakultak. 

• A felügyeleti díjként megfizetett vagyonarányos összeg 633 e Ft volt. 

• Az egyéb terhelő tételek 3 650 e Ft-tal haladták meg a tervezettet, amely főképp a banki 

pénzforgalmi illeték továbbhárításának hatásával magyarázható. 

A tőkekiadásokra (eszközbeszerzések) 3 296 e Ft-ot fordított a Pénztár. 

 

3) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 

2015. évi taglétszám alakulása az egészségpénztári szektorban és a VITAMIN Egészség-

pénztárban: 

 

A Pénztár taglétszáma 2015. december 31-én 22 803 fő volt, az Egészségpénztár a taglét-

szám tekintetében 2015-ben is megőrizte piaci pozícióit. 

adatok főben

Megnevezés
Egészségpénz-

tári szektor*
Vitamin 

Egészségpénztár

Piaci 
részesedés 

(%)
Nyitó taglétszám 2015. január 1. 1 021 526 22 931 2,24%
Új belépő 58 569 1 288  -
Átlépő másik pénztárból 25 151 69  -
Kilépő 25 696 777  -
Elhunyt 1 690 117  -
Átlépő másik pénztárba 22 780 97  -
Egyéb megszűnés 10 234 494  -
Technika eltérés 1 118 0  -
Záró taglétszám 2015. december 31. 1 045 964 22 803 2,18%
* Forrás: www.mnb.hu

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
2015. év
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A taglétszám alakulását 2005-től kezdődően az alábbi ábra mutatja: 

  
4) PÉNZTÁR VAGYONI HELYZETE 

a) Tagdíjbevételek 

Az egészségpénztári szektor, valamint a VITAMIN Egészségpénztár tagdíjbevétele 2015. 

évben a következők szerint alakult: 

 

Pénztárunk a befizetéseket tekintve 2015-ben a szektoron belül 5,05 %-os, míg a szolgálta-

tási kiadások tekintetében 4,96 %-os piaci részesedéssel bírt. 
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Taglétszám alakulása 2005-2015 évek

adatok e Ft-ban

Megnevezés
Egészségpénztári 

szektor*
Vitamin 

Egészségpénztár

Piaci 
részesedés 

(%)

Tagok által fizetett tagdíj 15 596 194 59 549 0,38%
Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 31 170 751 2 056 040 6,60%
Tagdíjbevételek összesen 46 766 946 2 115 589 4,52%
Tagok egyéb befizetései 1 685 085 383 345 22,75%
Támogatóktól befolyt összeg 1 097 677 3 827 0,35%
Befizetések összesen 49 549 708 2 502 761 5,05%
Szolgáltatások kiadásai 52 912 855 2 624 152 4,96%
* Forrás: www.mnb.hu

TAGDÍJJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KIFIZETÉSEK
2015. év
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b) Egészségpénztári szolgáltatások 

 

 
Tagjaink összesen 358 583 alkalommal vettek igénybe szolgáltatást 2 624 152 e Ft értékben. 

A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök vásárlásához 

igénybevett támogatás a szolgáltatási kiadások közel 80 %-át adja, értéke 2 095 794 e Ft, té-

telszámot tekintve pedig ez az arány még magasabb. Ebben a szolgáltatási csomagban egy 

adatok e Ft-ban

Megnevezés
Egészségpénztári 

szektor*
Vitamin Egészség-

pénztár

Piaci 
részesedés 

(%)

Egészségpénztári szolgáltatások összesen 52 912 854 2 624 152 4,96%
Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások 52 339 822 2 593 891 4,96%
ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető 
eü.szolg.kiegészítése 10 854 508 450 120  -
otthoni gondozás támogatása 10 262 52  -
gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 
támogatása 353 513 43 571  -
vak személyekkel kapcsolatos ellátások 465 0  -
vak személy részére vásárolt speciális könyvek 10 0  -
vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek 
támogatása 455 0  -
megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét 
megkönnyítő spec.eszközök vételárának tám. 397 0  -
szenvedélybetegségekről való leszoktatás 1 843 0  -
egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának 
ellátása körében nyújtott szolgáltatás 40 932 109 2 095 794  -
ebből: gyógyszer vételárának támogatása 29 849 640 1 418 020  -
gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása 10 689 666 658 806  -
kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti 
keresőképtelenség esetén 384 977 18 806  -
hátramaradottak segélyezése halál esetén 7 826 162  -
OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes élelmiszerek 
vásárlásának támogatása 37 777 4 354  -

szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetése 148 948 0
Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások 573 032 30 261 5,28%
ebből: természetgyógyászati szolgáltatások 5 659 77  -
sporteszközök vásárlásának támogatása 561 658 30 053  -
gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása 5 715 131  -
* Forrás: www.mnb.hu

AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ADATAI
2015. év
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esetszám átlagosan 6 212 Ft-ot képvisel. Jelentős, 17,15 %-os részarányt képviselnek a szak-

orvosi, magánorvosi ellátások finanszírozásához igénybevett támogatások, melyre 450 120 

e Ft-ot fordítottak a pénztártagok. A sporteszköz vásárlás támogatásának igénybevétele 30 

053 e Ft volt 2015-ben, ez a szolgáltatási kiadások 1,15 %-a. Összességében a szolgáltatások 

kiadásai az előző évinél 7,45 %-kal alacsonyabban, a tervezett szintnél 4,97 %-kal magasabban 

alakultak. 

A tagok az általuk igénybe vett szolgáltatásról, illetve a szolgáltató kiválasztásáról maguk 

döntenek, így az igénybe vett szolgáltatásért kifizetett összeg és a szolgáltatás színvonala 

közötti összhang érvényesülését a kereslet-kínálat törvényszerűségei alapján a piaci me-

chanizmusok biztosítják. 

A VITAMIN Egészségpénztár piaci részesedése az egészségpénztári szolgáltatásokat te-

kintve 4,96 %. 

A szolgáltatási kiadások szolgáltatáscsoportonkénti megoszlását 2011-2015. években az 

alábbi diagram szemlélteti: 
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c) Működési jellegű kiadások

 
Míg a bevételek, illetve a szolgáltatási kiadások tekintetében 5 % körüli részesedéssel bír a 

Pénztár, a működési kiadásokat tekintve ez az arány 3,68 %, azaz a VITAMIN Egészség-

pénztár magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett igen alacsony működési költség-

gel üzemel. Ezt bizonyítja, hogy míg az országos adatok alapján a pénztárak átlagosan 

1 000 Ft értékű szolgáltatást 83,92 Ft költséggel biztosítottak 2015. évben, Pénztárunk 

ugyanezen mutatója 62,31 Ft/ezer Ft szolgáltatási kiadás, mely jelentős hatékonyságkü-

lönbséget jelez a VITAMIN Egészségpénztár javára. 

d) A tartalékok alakulása 

A vagyon tekintetében a VITAMIN Egészségpénztár 4,74 %-os részesedéssel bír a szektor 

piacán. Az alapok alakulását részletesen az alábbi táblázat mutatja be: 

 

adatok e Ft-ban

Megnevezés
Egészségpénztári 

szektor*
Vitamin 

Egészségpénztár

Piaci 
részesedés 

(%)

Anyagjellegű kiadások 1 400 032 58 340  -
Személyi jellegű kiadások 1 452 951 90 133  -
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 622 167  -
Egyéb kiadások 1 505 947 10 937  -
Felügyeleti díj 17 105 633  -
Beruházások, felújítások 61 053 3 296  -
Összesen 4 440 710 163 506 3,68%
Szolgáltatások kiadásai 52 912 855 2 624 152 4,96%
Ezer Ft szolgáltatásnyújtás működési költsége (Ft) 83,92 62,31  -
* Forrás: www.mnb.hu

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK 
2015. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés
Egészségpénztári 

szektor*
Vitamin 

Egészségpénztár

Piaci 
részesedés 

(%)

Fedezeti alap 53 687 454 2 326 092 4,33%
Működési alap 4 292 508 373 959 8,71%
Likviditási alap 558 379 72 776 13,03%
Összesen 58 538 341 2 772 827 4,74%
* Forrás: www.mnb.hu

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI VAGYON ALAPONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2015. december 31.
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Mint a táblázatokból látható, 2015. évben az alapok tartaléka összességében 132 619 e Ft-

tal csökkent. A fedezeti alap tartaléka 71 948 e Ft-tal, a működési alap tartaléka 24 012 e Ft-

tal csökkent, míg a likviditási alap tartaléka 1 374 e Ft-tal nőtt.  A tartalékokon belül a fede-

zeti tartalék 83,88 %-ot, a működési tartalék 13,56 %-ot, míg a likviditási tartalék 2,56 %-ot 

képvisel. Az egészségpénztári szféra átlagos adataihoz képest a Pénztár megnyugtató 

mértékű működési és likviditási tartalékkal rendelkezik. 

  

adatok e Ft-ban

Megnevezés Nyitó
Tárgyévi 

növekedés
Tárgyévi 

csökkenés
Tárgyévi 
változás

Tárgyévi záró
Összes alapon 

belüli arány

Fedezeti alap tőkeváltozása 17 046 47 945 0 47 945 64 991 2,28%
Fedezeti alap tartaléka 2 445 985 2 530 300 2 650 193 -119 893 2 326 092 81,60%
Fedezeti alap összesen 2 463 031 2 578 245 2 650 193 -71 948 2 391 083 83,88%
Működési alap tőkeváltozása 22 564 0 9 940 -9 940 12 624 0,44%
Működési alap tartaléka 388 031 149 434 163 506 -14 072 373 959 13,12%
Működési alap összesen 410 595 149 434 173 446 -24 012 386 583 13,56%
Likviditási alap tőkeváltozása 95 28 0 28 123 0,00%
Likviditási alap tartaléka 71 430 1 488 142 1 346 72 776 2,55%
Likviditási alap összesen 71 525 1 516 142 1 374 72 899 2,56%
Alapok tőkeváltozása 39 705 47 973 9 940 38 033 77 738 2,73%
Alapok tartaléka 2 905 446 2 681 222 2 813 841 -132 619 2 772 827 97,27%
Alapok összesen 2 945 151 2 729 195 2 823 781 -94 586 2 850 565 100,00%

ALAPOK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA
2015. év
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f) Pénztári befektetések alakulása 

 

A Pénztár eszközeit az egészségpénztári működés specialitásából adódóan csak megfele-

lően likvid, biztonságos értékpapírokba tudja befektetni. A vagyon így diszkontkincstárje-

gyekbe, Magyar Államkötvénybe illetve rövid lejáratú bankbetétbe került befektetésre. A 

pénzeszközök összetételét és alapok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

 

A Pénztár letétkezelője 2006 óta az Erste Bank Hungary Zrt.  A Pénztár vagyonkezelőt 

nem alkalmaz, vagyonát maga kezeli. 

adatok e Ft-ban
Befektetés Lejárat

Fedezeti alap Működési alap
Likviditási 

alap
Összesen

D160217 2015.12.23 2016.02.17 926 897 40 000 32 000 998 897
D160413 2015.12.23 2016.04.13 0 299 348 0 299 348

926 897 339 348 32 000 1 298 245
LMV2565905-19500 2015.11.11 2016.01.04 70 000 0 0 70 000
LMV2567396-21917 2015.11.16 2016.01.11 60 000 0 0 60 000
LMV2567399-21923 2015.11.16 2016.01.18 60 000 0 0 60 000
LMV2576189-36803 2015.12.09 2016.01.25 40 000 0 0 40 000
LMV2576194-36809 2015.12.09 2016.02.01 40 000 0 0 40 000
LMV2578633-40722 2015.12.14 2016.02.08 50 000 0 0 50 000
LMV2578964-41269 2015.12.15 2016.02.15 40 000 0 0 40 000
LMV2578967-41275 2015.12.15 2016.02.22 0 0 40 000 40 000
LMV2583887-49442 2015.12.30 2016.02.29 35 000 5 000 0 40 000

395 000 5 000 40 000 440 000
MÁK 2018/D 2015.12.23 2018.10.24 1 000 300 0 0 1 000 300

1 000 300 0 0 1 000 300
0 6 000 0 6 000
0 6 000 0 6 000
0 5 000 0 5 000
0 5 000 0 5 000

2 322 197 355 348 72 000 2 749 545
3 895 14 966 776 19 637

0 43 0 43
3 895 15 009 776 19 680

2 326 092 370 357 72 776 2 769 225

Saját részvény összesen

ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ALAPONKÉNT
2015. december 31.

Megnevezés
Vételár 

Diszkont kincstárjegyek összesen:

Rövid lejáratú betétek összesen:

Bankszámla

Házipénztár

Likvid pénzeszközök összesen

Befektetett pénzeszközök összesen

ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

időpontja

Magyar Államkötvény összesen

E2K üzletrész

Vitamin Pénztárszolgáltató részvény

Üzletrész összesen
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g) A Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt. 2015. évi tevékenysége 

 

A társaság árbevétele 2015-ben 21.741 E Ft volt, mely  

• a VITAMIN Egészségpénztár tagjainak kártyás fizetése után továbbszámlázott 

tranzakciós díjakból (19.701 E Ft), valamint  

• a Pénztár a kártyarendszerének üzemeltetésével kapcsolatos árbevételből (2.040 E 

Ft) 

származott. 

A vállalkozás 2014. évi veszteségét követően a megemelkedett többletköltségek miatt a 

VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsának 2015. június 4-i ülésén határozatot foga-

dott el az egészségpénztári szolgáltatókkal kötött szerződés 7.4 és 7.5 pontjában rögzített 

forgalmi díjak emeléséről. A határozat értelmében a POS terminálokon egészségkártyával 

zárolt összege után egységesen 1,5% tranzakciós díjat, a telefonos és internetes engedélye-

zések után 0,8% forgalmi díjat számít fel a társaság.  

A Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. a díjemelésről 2 részletben, a 06-07. havi, valamint a 08-

09. havi tranzakciós díjak kiszámlázásával egyidejűleg tájékoztatta szerződött partnereket. 

A tájékoztató levél megküldésének megfelelően a díj emelése is két részletben, augusztus 

1-től, illetve december 1-től történt. A 2015. december – 2016. január havi díjak számlázása - 

3 szolgáltató kivételével - már egységesen a magasabb díjjal történt. 

A díjemelésnek köszönhetően a POS terminálok tranzakciós díjának továbbszámlázásából 

származó éves árbevétel 21,82%-kal, az internetes, telefonos és ügyintézői zárolások után 

számított forgalmi díjból származó árbevétel 78,82%-kal volt magasabb a megelőző évhez 

viszonyítva. 

A vállalkozás eredményes évet zárt, a 2015. évi adózott eredménye 5.236 E Ft nyereség volt. 

A társaság saját tőkéje 11.568 E Ft, mely 6.568 E Ft-tal haladta meg a jegyzett tőke összegét. 

Tőkeemelés nem történt. 
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i) Kiegészítő vállalkozási tevékenység 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján a Pénztár az alábbi kiegészítő 

vállalkozási tevékenységek végzésére jogosult: 

• A Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgálta-

tókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. 

PSZÁF határozat száma: E-IV/22/2008, kelte: 2008. szeptember 16.   

A hirdetési tevékenységből a Pénztárnak a beszámolási időszakban kiadása nem kelet-

kezett, bevétele nem származott. 

• A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében a Pénztár részbeni tulajdo-

nában álló gazdasági társaság útján más egészségpénztárak, illetve egészségpénz-

tári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság részére a gazdálkodás nyilvántartását, 

ezen belül az egészségpénztári számlák fogadását és azok feldolgozását végezheti. 

PSZÁF határozat száma: E-IV/M-37/2009, kelte: 2009. december 17. 

Az engedélynek megfelelően a Pénztár közvetlenül nem végzett 2015. évben más 

pénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság(ok) ré-

szére ellenérték fejében szolgáltatást, tekintettel arra, hogy azt a résztulajdonában 

álló E2K Kft. végzi. A Pénztárnál 2015. évben a tevékenységgel kapcsolatban ráfordí-

tás nem merült fel, bevétele semmilyen jogcímen nem keletkezett, ennek következ-

tében a kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye nulla Ft volt 2015. évben. A 

Pénztár az E2K Kft-ben 20 % tulajdonrésszel rendelkezik, melyet a vásárláskori számla 

szerinti értéken (6 millió Ft) a befektetett pénzügyi eszközök között üzletrészként 

tart nyilván.  

Az E2K Kft. mérlegbeszámolója szerint 2014. évben 34,9 millió Ft nyereséget realizált, 

melyből 8 millió Ft a tulajdonosok döntése alapján osztalékként 2015. májusban kifi-

zetésre került. Így a Pénztár az üzletrészére jutó mértékű, 2 millió Ft-os osztalékbe-

vételt realizált. Az E2K Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a 2015-ös év üzleti 

eredménye (amely megközelítően 24,4 millió Ft) alapján 2016-ban az osztalék vár-

ható összege 4 M Ft lesz. A vállalkozás eredménytartaléka 36,7 millió Ft. A 2009-ben 

vásárolt 6 millió Ft értékű üzletrésze után a Pénztár 2015-ig már 18 millió Ft osztalék-

ban részesült . 
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j) Befektetési környezet értékelése 

Gazdasági összefoglaló 

A 2015-ös évben az amerikai kamatemelés, a kínai gazdasági lassulás és az ennek következ-

tében összeomló nyersanyagárak továbbgyűrűző hatásai voltak a globális pénz- és tőkepi-

acokat leginkább meghatározó tényezők. 

Idehaza az év első felében újraindított kamatcsökkentési ciklussal párhuzamosan jelentős 

esemény volt az MNB önfinanszírozási programjának kibővítése. A hazai alapkamatot az 

MNB 2,1%-ról egészen 1,35%-os szintig csökkentette és a jegybanki kommunikáció szerint ez 

az a kamatszint, ami középtávon összhangban van az inflációs folyamatok és a gazdasági 

növekedés együttesével. A kamatcsökkentés nem viselte meg számottevően a forint árfo-

lyamát, mivel a régiós- és a nyugat-európai hozamok szintén csökkentek az időszakban, 

jelentős részben az EKB mennyiségi lazító programja miatt. A jegybank önfinanszírozási 

programjának újabb pillére került meghirdetésre, melynek keretében 2015. szeptember vé-

gétől a három hónapos jegybanki betét lett az MNB irányadó eszköze. Ezzel párhuzamosan 

a kéthetes betét mennyiségi korlátozás mellett, aukciós technikával kerül meghirdetésre.  

A hazai gazdaság növekedési üteme 2,9% volt 2015-ben. Ez kismértékű csökkenés a 2014-es 

+3,5%-hoz képest, ami azonban így is a korábbi évekhez képest magasabb éves növekedést 

jelent. Az utolsó negyedéves adat 3,2% lett. Az első három negyedév adataiból kirajzolódó 

kép alapján elmondható, hogy termelési oldalról a mezőgazdaság negatívan hatott a növe-

kedési ütemre, míg a szolgáltatások és az ipari termelés voltak a legjelentősebb pozitív té-

nyezők. Ezzel egybevág, hogy a felhasználási oldalon az export és a belföldi fogyasztás 

húzták felfelé a mutatót, míg a tavalyi évben jelentős tényezőnek számító bruttó felhalmo-

zás inkább lefelé húzta a növekedési ütemet. A külkereskedelmi mérleg adatokból látható, 

hogy az export szektor teljesítménye miatt jelentős külkereskedelmi többlet halmozódott 

fel az év első tizenegy hónapjában (83,9 milliárd euró), ami a forint árfolyamára is pozitívan 

hatott.  

Decemberben a fogyasztói árak 0,9%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi időszakhoz vi-

szonyítva, így az éves átlagos infláció 2015-ben -0,1% lett. A mutató összetételét vizsgálva 

elmondható, hogy legjelentősebb mértékben a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett, 
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míg az üzemanyag- és háztartási energia árak húzták vissza a mutatót. A negatív érték te-

hát továbbra is lényegében az olajárak zuhanásának tudható be, a szezonális hatásoktól 

tisztított maginfláció 1,2% volt tavaly. 

A munkanélküliségi ráta tovább csökkent az év során, melynek megfelelően az előző év 

végi 7,7%-os szintjéről 6,2%-ra mérséklődött 2015 novemberére. A munkanélküliség minden 

vizsgált korosztályban csökkent, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottság jelentősen 

emelkedett, azonban a növekedés 52%-a továbbra is a közfoglalkoztatáshoz kötődik.  

Összességében elmondható, hogy a 2015-ös év makroadatok szempontjából kedvezően 

alakult Magyarországon, azonban a következő évek növekedését jelentős kockázatok öve-

zik. A kedvező folyamatok jelentős mértékben a GDP közel 5-6%-ának megfelelő európai 

uniós források beáramlásának köszönhetőek, amelyek nélkül a hazai gazdasági növekedés 

minden bizonnyal lényegesen alacsonyabb szinten alakult volna. Ezt tovább fokozza az el-

múlt időszakban a jegybank által felvállalt kamatkockázat mértéke (Növekedési Hitel Prog-

ram, Kamatcsere Program), melynek következtében szűkül a hazai monetáris politika moz-

gástere egy emelkedő kamatkörnyezetben. 

Magyar Állampapírpiac 

A 2015-ös év egészét tekintve a kötvénypiacok azt figyelték, hogy a nagy jegybankok közül 

ki mikor „lazít” – bocsát ki több pénzt, esetleg olcsóbban – és melyik szigorít, azaz drágítja 

a pénzkínálatot. Szigorítási oldalon csak az USA jegybankja, a FED jött számításba, míg a 

feltételek lazítói között az ECB (európai), a BoE (angol) és a BoJ (japán) szerepelt.  

A fenti események az év során a várakozásoknak megfelelően be is következtek, a legfon-

tosabb hatása a magyar piacra az ECB év eleji kötvényvásárlási programjának beindítása és 

a FED év végi kamatemelésének volt. AZ ECB tervei szerint az elérhető állampapírok jelen-

tős részét kiszívja a piacról, ennek hatására nem várt mértékű hozamcsökkenés követke-

zett be az első negyedévben, főleg a hozamgörbe hosszú végén.  

Az év középső részén az MNB kamatcsökkentéseinek és piacot befolyásoló lépéseinek volt 

jelentős hatása, főleg a hozamgörbe rövid oldalán és a görbe középső részén. Az MNB 

célja, hogy a finanszírozási költségek a reálszférában csökkenjenek, ezért lehetőségeihez 
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mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy a nagyobb kockázatot jelentő hosszú le-

járatú állampapírok hozama is csökkenjen. Ennek kommunikációja főleg az év második fe-

lében többször is megtörtént, a banki szereplőket igyekeznek ebben a szegmensben a ve-

vői oldalon aktív szereplővé tenni.  

 

Jelentős esemény volt még a magyar pénzpiacokon, hogy az MNB a kéthetes betéti konst-

rukciója helyett a három hónapos betéti konstrukciót kínálja korlátozás nélkül a bankrend-

szer számára. Ennek hatására szeptember végére a rövid kamatok a magyar piacon eddig 

még nem látott alacsony szinteken zártak. Az év vége közeledtével ezek a hatások norma-

lizálódni kezdtek, így némileg korrigált a hozamgörbe.  

Az év negyedik negyedévére a FED 25 bázispontos kamatemelése volt hatással, érzékel-

hető hatása a magyar görbén a 3-5 éves szegmensben volt, a piac elkezdett árazni egy re-

latíve gyors USA kamatemelési ciklust. 

A különböző lejáratok 2015. évi hozamváltozásának mértékét az alábbi táblázat mutatja be: 

Állampapírhozamok változása 2015-ben: 

(%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év 

2014.12.31. 1,43 1,54 1,80 2,72 3,15 3,60 3,83 

2015.12.31. 0,80 0,87 0,93 2,11 2,55 3,33 3,88 

Változás -0,63 -0,67 -0,87 -0,61 -0,60 -0,27 0,05 

2,10%

1,95%

1,80%

1,65%

1,50%

1,35% 1,35%

1,00%

2,00%

Jegybanki alapkamat mértéke

Forrás: MNB
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Az egészségpénztári megtakarítások jellege és a likviditás folyamatos biztosítása miatt 

Pénztárunk befektetési politikája szerint 1 évnél rövidebb lejáratú magyar állampapírba-, 

illetve éven túl lejáró változó kamatozású magyar állampapírba és bankbetétbe fektet be. 

A Pénztár pénzügyi eszközeit a beszámolási évben is a jogszabályi rendelkezések keretei 

között fektette be, biztosítva a Pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a 

befektetések összhangját rövid lejáratú és hosszú távú kötelezettségekkel, valamint a 

kockázat-hozam optimális viszonyát. A beszámolási évben hatályos befektetési politika 

alapvető célkitűzése volt, hogy a Pénztár minimális kockázat mellett optimális hozamot 

realizáljon.  

Pénztárunk részvényeket nem vásárolt, határidős és opciós ügyleteket nem kötött, ebből 

adódóan az üzleti év mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügylete nem volt. 

Pénztárunk a tavalyi év során is megfelelt a vonatkozó törvényi-, jogszabályi előírások-

nak, a tagok megtakarításait szabályozottan, körültekintően, a maximális biztonság mel-

lett elérhető legjobb hozam érdekében fektette be.   
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6) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK 

A mérleg fordulónapja óta a Pénztár alapvető működését befolyásoló esemény nem tör-

tént. 

7) VÁRHATÓ TENDENCIÁK 

Egészségpénztárunk 2016-ra vonatkozó üzletpolitikájában nincs lényegi változás, tartalék-

képzésünk, Befektetési Politikánk megegyezik a 2015. évre kialakítottal. A sávos tartalék-

képzés a tagdíjvolumen függvényében emelkedő fedezeti arányt eredményez, ezzel is ösz-

tönözve a befizetési/megtakarítási hajlandóságot. 

Befektetési Politikánkban továbbra is kizárólag állampapír befektetésekre korlátoztuk a 

mozgásteret, miután a tagi befizetésekként rendelkezésünkre bocsátott pénztári vagyon-

tömeg átlagos futamideje alapvetően rövid futamidejű befektetéseket és magas likviditást 

indokol. 

Ezt támasztja alá, hogy a 2015. évet tekintve az egészségpénztári számlának a pénzforgalmi 

jellege – tehát, hogy alapvetően a szolgáltatási igények finanszírozására szolgál –, sem pe-

dig a befektetési funkciója dominált. A szolgáltatásra fordított összeg meghaladta a fede-

zeti alap tárgyévi bevételeit, a pénztártagok korábbi megtakarításaikból is felhasználtak. A 

befizetett összegek tehát rövid időn belül szolgáltatási igényként kifizetésre is kerülnek a 

pénztári számlákról. 

A tevékenység jogszabályi környezetét tekintve a minimálbér 111.000 Ft-ra történt emelése 

következtében 2016-ban a munkáltatók által egészségpénztárba fizethető hozzájárulás 

összege havi 33.300 Ft-ra emelkedett, a hozzájárulást a személyi jövedelemadón felül 14 % 

EHO fizetési kötelezettség is terheli, mely összességében a munkáltatók számára 34,51 %-

os adó és járulékterhet jelent.  

2016. évben az adótörvény 2015. évi módosításának következtében a két új adózási keret-

összeg jelentősen megnöveli és bonyolítja a munkáltatók adminisztrációs terheit. A ked-

vezményes, 34,51 százalékos adózással nyújtható béren kívüli juttatások éves keretösszege 

– a SZÉP Kártyát leszámítva – a korábbi 500 ezer forintról 200 ezer forintra csökkent, mely 

valószínűsíthetően – jelentős bevételcsökkenést okozva - igen érzékenyen érintette az ön-

kéntes pénztári szektort, így pénztárunkat is.  Az éves keretösszegen felül már 49,98 % köz-

terhet kell fizetnie a vállalkozásoknak az olyan klasszikusnak számító cafeteria elemeknél, 

mint például az egészségpénztári hozzájárulás. A SZÉP Kártya esetében ennél kedvezőbb 
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a helyzet, hiszen éves szinten továbbra is 450 000 forint úgynevezett rekreációs keretösz-

szeg nyújtható a dolgozóknak. 

A különböző árbevételű cégek a 2015. évben tapasztaltak alapján egészen másként véle-

kednek a béren kívüli juttatásokról. Míg a kevésbé tőkeerős mikro- és kisvállalkozásokat 

érzékenyen érintették az adótörvény változások, addig a közepes- és nagyvállalkozásokat 

egyelőre nem befolyásolják a szabálymódosítások.  

Az egyéni befizetések adójóváírási lehetősége 2014-től kedvezően változott, az egyes pénz-

tártípusok egyéni befizetései, adományai után igénybe vehető adókedvezményekre külön-

külön - a korábbi évekkel ellentétben -, nincs korlátozás. Az adójóváírás egy adóévben 

150.000 Ft lehet, mértéke továbbra is 20%, ezt a hozzáadott értéket megfelelő súlyán érde-

mes kezelni. A jelenlegi kamatkörnyezetben – gondolunk itt a jegybanki alapkamat 1,35 %-

os szintjére – ugyanis a 20%-os hozzáadott érték immár egy közel 15 éves kockázatmentes 

kamatjövedelemnek feleltethető meg. 

A cafeteria rendszerén belül az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a növekvő ter-

hek ellenére még mindig egy olyan juttatási forma volt, mely nemcsak anyagi, de erkölcsi 

szempontból is fontos a munkavállalók számára, hiszen munkáltatójuk az egészségük meg-

őrzésének „finanszírozásához” járul hozzá. 

A cafeteria-rendszer Kormány által bejelentett átalakításának részletei a beszámoló készí-

tés időpontjában még nem ismertek, mely jelentős bizonytalanságot okoz az önkéntes 

egészségpénztári szféra jövőbeni kilátásainak megítélésénél. A munkáltatói hozzájárulás 

megszűnése jelentős érvágás lenne már csak azért is, mert alááshatja a pénztárakba vetett 

bizalmat. Az egészségpénztáraknál 2015. évben 16 milliárdot fizettek be a tagok maguk, 31 

milliárdot pedig a munkáltatók. Ez azt jelenti, hogy a cafeteria-rendszer „készpénzesítése" 

akár az egészségpénztárak ellehetetlenüléséhez is vezethet. 

 

Budapest, 2016. április 25. 

          

   Schmidt Péterné 

          IT-elnök
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