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A nyugdíjfedezeti tőke hordozhatósága 

A törvényalkotó megteremtette annak feltételét, hogy a munkaválla-
lók az üzemi öregségi ellátásból eredő igényeiket másik munkaadó-
ra átruházhassák. A munkaadó számára azonban ez az új szabad-
ság buktatónak bizonyult. 
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nyugdíjtörvény. 

Az „ellátási tőke átruházása” 

Németországban a törvényalkotó 2005. január 1-jétől két lehetősé-
get irányoz elő arra, hogyan lehet a meglévő üzemi öregségi előgondos-
kodást az új munkaadónál továbbvinni:  

– az új munkaadó az ellátást minden joggal és kötelezettséggel át-
veheti és továbbviheti, 

– az új munkavállaló csak a felgyűlt ellátási tőkét veszi át és erre ad 
egy új ígéretet.  

A nyugdíjbiztosítás új munkaadó általi átvételét az üzemi nyugdíjbiz-
tosításról szóló törvény szabályozza. Az új munkaadó ilyenkor teljesen 
beszáll a meglévő nyugdíjbiztosításba és tovább viszi az ígéretet. A 
szerződés adózása nem változik. A meglévő közvetlen biztosításra így 
az új munkaadónál is alkalmazható az átalányadózás, hiszen egy koráb-
bi ígéretről van szó. 

A gyakorlatban teljes átvétel csak a közvetlen biztosításnál vagy a 
nyugdíjbiztosításnál fordul elő. Az új munkaadó legtöbbször minden 
egyéb esetben megtagadja a meglévő szerződés átvételét, mivel ebben 
az esetben végső soron azokért a hibákért is felel, amiket esetleg az 
előző munkaadó követett el az ellátás kialakításában. 

Az új megoldás elnevezése: „ellátási tőke átruházása”.  
Itt csak a meglévő ellátási tőkét utalják át az új munkáltatónak vagy 

biztosítójának. Az új munkaadó ezért azonos értékű ellátást biztosít. Elő-
nye: Az új munkaadó szabadon dönthet, milyen ellátási szolgáltatásokat 
kínál munkavállalójának, és nem felel a volt munkaadó múltbeli hibáiért.  



Tulajdonképpen alkalmazható megoldás, a gyakorlatban azonban 
nem lehet mindig egyértelműen felismerni, hogy munkajogilag mi a kívá-
natos. Legtöbbször az üzemi nyugdíjtörvényre való utalás nélkül egysze-
rűen biztosítóváltásban állapodnak meg vagy a biztosítást a fedezeti tő-
ke átruházásáról szóló megállapodás keretében új biztosítóra ruház- 
zák át. 

A kivételeket szabályozzák 

A szövetségi pénzügyminisztérium felismerte, hogy nem valósult 
meg a törvényalkotónak az a szándéka, hogy munkahely-változtatás 
esetén támogassa az üzemi nyugdíjbiztosítási szerződések átvételét. 
Ezért a szövetségi pénzügyminisztérium néhány kivételt szabályozott. 
Eszerint a közvetlen biztosításnak a fedezeti tőke átruházásáról szóló 
megállapodás keretében történő átruházása nem befolyásolja a közvet-
len biztosítás átalányadózását.  

Ha a fedezeti tőke átruházása keretében a szerződés biometrikus 
kockázatai változnak vagy újak jönnek hozzá, az átalányadózás tovább-
ra is alkalmazható, ha a járulék nem változik. 

Ha a meglévő közvetlen biztosításokat munkahely-változtatás ese-
tén egy új munkaadóra átruházzák, az átalányadózás továbbra is alkal-
mazható. Ebben az esetben természetesen semmit sem szabad változ-
tatni a szerződésen.  

Ugyanez vonatkozik a biztosítóváltásra is, amikor a biztosításszer-
ződési eljárás keretében egyénileg viszik tovább a biztosítást. Az egyéni 
továbbvitelre maximális időtartamot a törvény nem határoz meg. A köz-
vetlen biztosításra így a pénzügyi igazgatás jól alkalmazható kivételsza-
bályozást hozott létre, a nyugdíjpénztárral ellentétben. A nyugdíjpénztá-
rak esetében még nem jött létre megállapodás a fedezeti összeg átruhá-
zásáról.  

A jogigény fennáll 

A hordozhatóság további elősegítése érdekében a törvényhozó be-
vezette az ellátási tőke átvitelére vonatkozó jogigényt. A 2005-től tett ígé-
retek esetében a munkavállalónak meghatározott feltételek mellett joga 
van arra, hogy kérje az ellátásának az átruházását az új munkaadóra. Ez 
a jog egyaránt irányul a régi és az új munkaadó ellen.  

Ha a közvetlen biztosítást vagy a nyugdíjpénztár-ellátást előzőleg 
biztosítási szerződés eljárás keretében a munkavállalóra átruházták, az 

 



igény közvetlenül a biztosítóval szemben merül fel. A gyakorlatban tehát 
előfordulhat, hogy pl. egy közvetlen biztosítást kilépéskor először a dol-
gozóra ruháznak át – rendszerint biztosítóváltással – és a dolgozó rövid-
del azután kéri a biztosítótól, hogy a biztosítás értékét az új munkaadó 
biztosítójára ruházza át. 

A munkavállaló átruházási joga csak a nyugdíjpénztár, közvetlen 
biztosítás és nyugdíjalap lebonyolítására és csak akkor érvényes, ha 
ezeknek a szerződéseknek az összege nem haladja meg a nyugdíjbizto-
sítás járulékplafonját. Ha az átruházandó érték azt meghaladja (2005-
ben 62 400 euró), kiesik a munkavállaló joga. A munkavállaló ebben az 
esetben részleges átruházást sem kérhet. 

A munkavállalónak alapjában véve a kilépést követő egy éven belül 
kell eldönteni, hogy kéri-e az átruházást. Ezután az átruházásra már 
csak az összes résztvevő egyetértésével van lehetőség.  

A munkaadónak ezzel szemben nincs lehetősége arra, hogy a kilé-
pő munkatársat átruházásra kényszerítse. A munkaadó csak a törvény-
ben szabályozott végkielégítést biztosíthat, ami ellen viszont a munka-
vállaló tiltakozhat, ha ehelyett igényli az átruházást az új munkaadóra. 
Annak érdekében, hogy a munkavállaló megalapozottan tudjon dönteni, 
a törvény előirányozza, hogy a munkavállaló kérheti az átruházandó ér-
ték nagyságának ill. az ebből eredő ellátás összegének a közlését. 

A gyakorlatban az átruházási jog konkrét kialakításának vélhetően 
nem lesz nagy szerepe. Eltekintve attól, hogy ez a jog csak a 2005-től 
tett új ígéretekre terjed ki, az esetek többségében az érintettek meg fog-
nak állapodni az átutalásban, és ebben az esetben nem érvényesek az 
ismertetett feltételek és korlátozások. 
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