
 

 
 

KDB nyugdíj-előtakarékossági számla 
Szerződéskötés előtti tájékoztató 

az adózással és a szerződésmódosítással kapcsolatosan 
 
 
 

1. Nyugdíj- és nem-nyugdíj szolgáltatással kapcsolatos adózási tudnivalók 

Nyugdíjszolgáltatásnak minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán (továbbiakban: NYESZ) 

nyilvántartott követelés, illetve befektetési eszközök együttes összege, ha az előtakarékoskodó 

a felmondás időpontjában igazolni tudja, hogy jogosult az Szja tv. 3. §-ának 23. pontjában 

meghatározott nyugdíjra1, és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben 

vagy azt követően kerül sor.  

Nyugdíjszolgáltatás esetén a nyugdíj-előtakarékossági számláról történő kifizetés- amennyiben 

a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben kerül sor – nem jár adó- és járulékfizetési 

kötelezettséggel. 

Amennyiben a számláról történő kifizetés nem-nyugdíj szolgáltatásnak minősül, akkor az Szja 

tv. 28. § (17) bekezdése szerint a kifizetett összeg az egyéb jövedelem kategóriájába tartozik. 

Ilyen esetben a korábban az Ügyfél részére átutalt előtakarékossági hozzájárulás(oka)t 20%-kal 

növelt értéken kell visszafizetni, valamint az Ügyfélnek 16%-os személyi jövedelemadó és 27%-

os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik. Az Ügyfél az adót az 

önadózásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg, vallja be és fizeti meg a Bank által 

kiállított igazolás alapján. A jövedelem szerzés időpontja az az időpont, amikor az Ügyfél a 

nem-nyugdíj szolgáltatásról rendelkezik. 

NYESZ számlák esetén az ügyfélnek lehetősége van a szolgáltatók közötti váltásra, mely szintén 

a NYESZ számla megszüntetésével jár. Ilyen esetben azonban, ha a nyilvántartott követelés 

hiánytalanul átkerül egy másik szolgáltató által vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlára, 

akkor az előtakarékoskodónak nem keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az adóügyi elszámolás pontosan csak az ügyfél egyedi 

körülményei alapján ítélhető meg, valamint hogy a jövőben változhat. 

 

2. A nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő követelés öröklésének szabályai 

A nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő pénzkövetelés, illetve befektetési eszközök 

örökölhetők. Ebben az esetben az örökös kérheti: 

a)  nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán jóváírt, illetve letétbe helyezett 

értékpapírok  

aa. értékesítését, az ebből származó ellenérték nyugdíj pénzszámlára történő 

átvezetését, vagy 

ab. transzferálását, megjelölve az értékpapírszámlája vagy az értékpapír letéti számlája 

számát, ahová azok átvezetését kéri; 

b) a nyugdíj pénzszámla esetében a nyilvántartott pénzeszközök készpénzben történő 

egyösszegű kifizetését vagy átutalását, megjelölve egyúttal azt a bankszámlaszámot, amelyre 

az összeg átutalását kéri. 

A NYESZ követelés öröklése adó- és illetékmentes. 
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3. Nyugdíj-előtakarékossági számla követelés átvezetése tartós befektetési számlára 

Jogszabály lehetővé teszi, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott követelések 

átvezethetőek legyenek a tartós befektetési számlára, amelynek feltétele, hogy az ügyfél a 

NYESZ-t megszüntesse. 

A NYESZ számlán nyilvántartott követelések és pénzügyi eszközök átvezetése, lekötött 

pénzösszeggé alakítása a TBSZ szempontjából szokványos befizetésnek minősül. 

A lekötött pénzösszeg a NYESZ-en nyilvántartott követelés értékének az átalakítás napján 

irányadó szokásos piaci értéke lesz, a befizetés naptári évének pedig az átalakítás napjának éve 

számít. 

A nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt az 

Ügyfél köteles a kiutalt előtakarékossági hozzájárulás 20%-kal növelt összegű bevallására és 

megfizetésére. 

 

4. A nyugdíj-előtakarékossági számlán tartható befektetési eszközök köre és kockázatai 

Bankunknál az előtakarékoskodó a Magyar Állam által kibocsátott állampapírra, MNB kötvényre 

vonatkozóan köthet adásvételi szerződést nyugdíj-előtakarékossági számla keretében. A 

számlatulajdonosok szabadon rendelkezhetnek arról, hogy az általuk befizetett összeget hogyan 

fektetik be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számlán nyilvántartott eszközök/értékpapírok hozama 

negatív is lehet. Azaz a pénzpiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére.  

 

5. A Bank által felszámítható költségek 

Számlavezetési díj: A Bank a vonatkozó jogszabály szerint legfeljebb az előtakarékoskodó 

nyugdíj-előtakarékossági számláin jóváírt éves átlagos állomány egy százalékának megfelelő 

összegű, de legalább kétezer forint számlavezetési díjat számíthat fel. 

Megbízási díj: A Bank jelenleg befektetési eszközökre nem fogad be és nem teljesít megbízást. A 

nyugdíj-előtakarékossági számla keretein belül csak adásvételi szerződés megkötésére van 

lehetőség, amely díjmentes.  

Mivel a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatban Bankunknál felmerülő fenti díjak 

mértékét a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény szabályozza, így 

egyoldalú szerződésmódosításra csak a jogszabály változtatása esetén van lehetőség. A díjat 

vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül 

módosítani, ha a szerződés ezt a pénzügyi intézmény számára – külön pontban – egyértelműen 

meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés díjat érintő – az 

ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal 

megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni elektronikus úton is. 
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1 Nyugdíj fogalma az Szja tv. 3. §-ának 23. szerint: 

„a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és 

hozzátartozói nyugellátások, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

törvényalapján folyósított nyugdíj előtti munkanélküli-segély (előnyugdíj), álláskeresési segély, ha annak 

megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon 

belüli betöltésére is figyelemmel került sor, továbbá a rehabilitációs járadékról szóló törvényben 

meghatározott rehabilitációs járadék, továbbá a korengedményes nyugdíjazásról szóló kormányrendelet 

alapján megállapított korengedményes nyugdíj; 

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben, valamint a 

Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szolgálati nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői 

nyugdíj és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

c) a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatás (ideértve a magánnyugdíjpénztár 

járadékszolgáltatására jogosult magánszemélyt megillető, biztosítóintézettől vásárolt járadékszolgáltatást is); 

d) 

e) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény 

alapján folyósított, a nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő, valamint azzal azonos pótlék; 

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény hatálybalépése előtt hatályos jogszabály alapján 

megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátások (így különösen a társadalombiztosításról szóló 

törvényben és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben meghatározott, mezőgazdasági 

szövetkezeti tagságon alapuló öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, valamint a szakszövetkezeti 

tagságon alapuló növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék); 

g) a Kiváló és Érdemes Művészeket, valamint a Népművészet Mestereit és özvegyüket megillető, törvényben 

meghatározott járadék (nyugdíj-kiegészítés), valamint a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által 

folyósított saját jogú és hozzátartozói nyugellátás és nyugdíjsegély, továbbá az egyes művészeti 

tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló kormányrendelet szerint folyósított 

öregségi nyugdíj; 

h) a bányásznyugdíjról szóló kormányrendelet alapján folyósított bányásznyugdíj, továbbá a nyugdíjas 

bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján folyósított pénzbeli 

szénjárandóság, valamint az e kormányrendelet szerint a pénzbeli szénjárandóságra jogosult magánszemély 

– a jogosult elhalálozása esetén a kormányrendeletben meghatározott közeli hozzátartozója – számára a 

jogosult volt munkáltatója, vagy a munkáltató jogutódja által folyósított pénzbeli szénjárandóságnak a 

kormányrendeletben meghatározott mértéket meg nem haladó része; 

i) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott pótlék; 

j) az egyház belső szabályai szerint létrehozott és működtetett nyugdíjalapból az egyház idős, rokkant 

egyházi személy tagja vagy az említett tag özvegye számára folyósított nyugellátás vagy nyugdíjkiegészítés; 

k) a sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék, valamint az említett törvény alapján a „Nemzet 

Sportolója” címmel járó életjáradék; 

l)a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, valamint a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka; 

m) a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerülése tárgyában kötött egyezményben 

nyugdíjként meghatározott bevétel, valamint – egyezmény hiányában is – az ennek megfelelő, külföldi 

szervezet által folyósított bevétel 
 


