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Binder István a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete után a Magyar
Nemzeti Bankban folytatja a munkáját:
ha a lakosságot érintő pénzügyekről van
szó, a kérdésekre ő ad választ.
A szóvivőség szerinte csapatmunka,
még akkor is, ha csak ő lép a
nyilvánosság elé.

Egy bölcsész
a PÉNZVILÁGBAN

Fotó : Ágoston Róbert

Mi kell ahhoz, hogy valaki előbb a PSZÁFnál, majd a Nemzeti Banknál szóvivő legyen?
Elsősorban kíváncsiság. Igazából a másik
oldalról, a sajtóból érkeztem a PSZÁF-hoz,
ráadásul eredendően magyar-történelem
szakon végzett bölcsész vagyok. Szerencsés
véletlenek sora vitt a szóvivőségig: amikor
kezdő újságíróként a Heti Magyarországnál
kerestük a helyem, kiderült, hogy politikával,
művészettel foglalkozó kollégákból bőven
akad, de a gazdaság még szabad terület.
Így lett a bölcsészből gazdasági tudósító, és
rövid idő alatt bele is szerettem a témába.
Akkoriban a tőzsde, a kötvény, a részvény,
az állampapír vagy az éppen tomboló bankkonszolidáció még kissé mágikus dolgoknak
számított. Hallatlanul izgalmas volt felfedezni, megtanulni, hogy mi miért történik.
Az újságíróból hogyan lett szóvivő?
Megalakult a PSZÁF, s rövidesen kiderült,
hogy a szervezetnek kommunikálnia kell az
újságírókkal. Kezdetben én is a kérdésfeltevők között voltam, tán időnként utáltak is a
problémafeszegetések miatt. Idővel megismertük egymást, és átálltam a másik oldalra:
a „rablóból pandúr” lett, s most sajtós kollégáimra és hozzám özönlenek a kérdések.
Mi a fontosabb ezen a poszton, a szaktudás vagy a kommunikációs képesség?
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Mindkettő, bár nincs szóvivő, aki egyedül
végezné a munkáját. Én is komoly stábtól
kérhetek segítséget: ők pénzügyi szakemberek, elemzők, matematikusok. A dolog
hatékonysága annyiban múlik rajtam, hogy
a kintről érkező kérdéseket mennyire tudom
jól feltenni a megfelelő szakértőknek, s a válaszaikat hogyan tudom közérthetővé tenni.

Figyelemmel kísérte az ország pénzügyi
történéseit a rendszerváltozástól napjainkig, a válság nehéz pillanataiban is. Hogyan
látja a mai helyzetet, van már ok az örömre?
Elhúzódó válság után vagyunk, s ha nagyon óvatosan is, de már látszanak a kilábalás jelei. Éledezik a hitelpiac, és a többi
pénzügyi piac is. A lakosság hitelfelvételi hajlandósága erősödik, egyre többen kapnak forinthitelt, például, hogy lakást vásároljanak.
De ne feledjük: 2008-ban még a szakemberek sem gondolták, hogy a válság ilyen irtózatos erővel vág mellbe minket, azt pedig
pláne nem, hogy ennyire elhúzódik majd.
Hitelfelvételről beszél, miközben a devizahitelesek mentése napirenden van. Felelős
dolog ma kölcsönt felvenni?
A lakosság egyelőre óvatos, akinek módja lenne a vásárlásra, az is inkább félretesz.
A válság miatt még mindig a megtakarítási
kedv az erősebb, amit némileg old a banki

kamatok radikális csökkenése. De az autóvásárlásoknál, egyes tartós fogyasztási cikkeknél már érezhető a forgalomnövekedés.
Aki – akár a karácsonyi vásárlások miatt
– hitelfelvételről gondolkodik, annak azt javaslom, tegye fel magának az egyszerű kérdést: képes leszek a törlesztésre? Érdemes
átnézni a különböző hitelkonstrukciókat is,
és persze ajánlott átgondolni, hogy valóban
most van-e szükség a vásárlásra, vagy elhalasztható a fogyasztás. Ha a szupermarket
polcai előtt órákig tudunk válogatni, hogy milyen élelmiszert tegyünk a kosarunkba, akkor
a pénzügyeinket tekintve is hasonló megfontoltsággal döntsünk! Sokan mégis másodpercek alatt vágnak bele hitelügyletekbe.

Talán azért, mert könnyen hozzájutnak. Ez
kinek a felelőssége?
A válság elkeserítő tanulsága, hogy a hitelekkel sokan megégették magukat, ezért
megingott a bizalmuk. De ha az emberek azt
látják, hogy ma sokkal normálisabb körülmények között, a 2008-astól merőben eltérő jogi helyzetben, erős fogyasztóvédelmi és
jogszabályi dúcokkal működik a piac, akkor
visszatér a bizalom. Csak egy példa: a jogalkotó bevezette a kamatplafont, a kamatok
tehát nem nőhetnek az égig a fogyasztási
hitelek esetében sem. És ezt az MNB betartatja és ellenőrzi is.

Mibe fektet szívesen a lakosság?
Még mindig meglepően magas azoknak az
aránya, akik párnacihában, befőttesüvegben
vagy a ruhás szekrény alján tartják a pénzüket. Az ő vagyonuk az elmúlt időszakban erőteljesen veszített az értékéből. Szerencsére
a bankbetétek aránya is magas, nagyjából
5000 milliárd forint. Az egyéb, kisebb hagyománnyal bíró megtakarítási formák ma még
kisebb mértékben vannak jelen. Állampapírban 1200 milliárdot tartanak az emberek, de
a banki kamatok csökkenése a kockázatosabb megtakarítások – befektetési alapok,
részvények – felé mozdítják a lakosságot.
Gyarapodik a nyudíj- és biztosítási pénztári
vagyon is, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál
900, de a biztosítóknál is több száz milliárdos
vagyont látunk.
Az egészségpénztár is megtakarítás?
Az egészségpénztári megtakarításokat
több intézkedés is ösztönözte az elmúlt
években, de ez a befektetés, ahogy az a nevéből fakad, egészségügyi gond esetén akár
az azonnali felhasználás lehetőségét jelen-

ti. A pénztárak növekedését azonban más
tényezők is befolyásolják. Például az állami
egészségügy helyzete, amely adott esetben
erősítheti vagy mérsékelheti a magánszolgáltatások iránti keresletet, s ezzel az egészségpénztárakat. Olykor a cafeteriarendszer
átalakítása is adhat ugrásszerű felfutást az
egészségpénztáraknak, hiszen ilyen esetekben a munkáltatók dönthetnek úgy, hogy a
bérezésnek ezt az ágát egészségpénztárakra fordítják. S ha versenyképes, jó szolgáltatásokat nyújt egy pénztár, sok helyen és sok
termékre felhasználható a kártyája, akkor
nyilvánvalóan több munkáltató, vállalkozó
választja az egészségpénztárakat.

Az egészségpénztári vagyonnal nem történhet az, ami a nyugdíjpénzekkel?
Nem, ezekkel a magánszolgáltatókkal
az állam hosszú távon számol. Ezekben a
pénztárakban az emberek a saját pénzüket
fialtatják, amelyek működő vállalati bérezési programokhoz kötődnek. Egészen más
szektorról beszélünk tehát, mint a ma
gánnyugdíjpénztárak esetében.

Szélesedhet a szolgáltatások köre?
Folyamatos az egyeztetés a szolgáltatók
és a jogalkotók között, lehet kedvezőbb és
kedvezőtlenebb környezetet is teremteni, de
hosszú távon biztosan nem a szűkítés a cél.
A jegybank egy ilyen döntésben csak szakértőként lehet jelen, a döntést a jogalkotónak
kell meghoznia.
Mibe fekteti a pénzét egy MNB-szóvivő?
Ciha semmiképp. A jegybank munkatársaként, azaz a felügyelő szerv munkatársaként
lehetőségem sincs arra, hogy részvényekbe
fektessek, ezért meglehetősen egyszerűen
helyezem el a pénzem, például állampapírba,
tartós betéti számlába, nyugdíjpénztárba.
Mennyi stresszel jár a munkája?
Nem többel, mint másnak, de a sokszor 12
órás ülőmunkát ellensúlyozni kell. Én például
úszóbolond vagyok. A stressz ellen kitűnő a
család, a gyerekek. Amikor hazaérek, kizárom
a munkát. A hatéveseknek szóló esti mese
pedig nekem is újat, pihentetőt jelent a nap
végén…
Árvay N. Tivadar
HIRDETÉS

ÖNKÉNTESSÉG: két évtized alatt a semmiből 1 000 milliárd

Húsz éve, 1993. decemberében a parlament
egyhangúlag fogadta el az önkéntes nyugdíj-,
egészség- és önsegélyező kasszák működését
szabályozó Pénztártörvényt.
Az adatok bizonyítják, hogy a törvény
elérte a célját: ma az önkéntes pénztárak
a társadalombiztosítás után a második
legnagyobb biztosító intézmények, amelyek
tagjaik részére nyugdíj-, egészség- vagy
segélyező szolgáltatást nyújtanak.

TÖRETLEN
DINAMIKA

Az egészségpénztári szektor
és
a Patika-csoport
eredményei

A magyar pénztárakat a francia „mutualité”,
vagyis önkéntes kölcsönös egyletek mintájára
hozták létre azért, hogy az új intézmény oldja a
társadalombiztosítás akkori monopolhelyzetét
és erősítse az öngondoskodási hajlandóságot.
Elsőként 1994-ben az önkéntes nyugdíjpénztárak startoltak, majd újabb öt év kellett,
hogy az első munkahelyi egészségpénztár a
Mol égisze alatt megalakuljon. Az egészségpénztárak elterjedésében az igazi áttörést a
Patikapénztár hozta, amely már az indulástól
kezdve fizető patikakártyával működött.
Megállapíthatjuk, hogy az önkéntes pénztárak az elmúlt két évtizedben a pénzügyi-egészségügyi szolgáltató szektor egyik legnagyobb
növekedést elérő szereplőjévé váltak, nemritkán duplázva az előző évi adatokat.
Bevétel (Mrd Ft)

Vagyon (Mrd Ft)
Teljes szektor

1993
1998
2003
2008
2012
2013. 1-9. hó

0
0,8
13,0
49,4
61,1
56,5

Patika-csoport*

0,3
2,7
4,3
3,9

A nyugdíjkasszáknál a pénzügyi válság, az
egészségpénztáraknál a befizetések és a tagok által igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások törvényi korlátozása okozott
némi megtorpanást. Azonban
TUDTA-E?
az önkéntes pénztári
szektor még messze
csaknem
nem tekinthető te2,3 millió tagja van az egészség-,
lítettnek, hiszen
a kasszák közel 1 000 milliárd
mindenkinek, aki
munkaviszonya Patikapénztár bocsátotta ki
ban áll, megéri a
pénztári tagság,
ma minden ötödik új belépő
akár egyénileg fiminden negyedik családban
zeti a tagdíjat, akár
rendszeresen használnak
azt helyette munkálegészségkártyát
tatója vállalja át.

Szolgáltatási kiadás (Mrd Ft)

Taglétszám (ezer fő)

Teljes szektor

Patika-csoport*

Teljes szektor

Patika-csoport*

Teljes szektor

Patika-csoport*

0
0,7
12,3
44,0
55,0
33,9

0,8
4,7
6,1
3,7

0
0,2
9,2
39,9
56,7
41,9

0,5
4,0
5,7
4,2

0
31
219
842
1 041
1 034

27
83
127
115

* A Patikapénztár 1999-ben, az Új Pillér 2005-ben kezdte meg működését

Forrás: http://felugyelet.mnb.hu; www.patikapenztar.hu; www.ujpiller.hu

