ELISMERT VÁLLALATI NYUGDÍJPÉNZTÁRAK LÉTESÍTÉSE 1942-BEN
Az 1942 év folyamán a belügyminiszter 11 vállalati
nyugdíjintézményt nyilvánított – alapszabályuknak jóváhagyása mellett – elismert vállalati nyugdíjpénztárrá.
Az új elismert nyugdíjpénztárak létesítői és fenntartói
a következő vállalatok: 1. a Barsmegyei Népbank RT. és
a Hungária Guttapercha és Gummiárugyár RT. együttesen; 2. a Corvin Áruház RT.; 3. az Első Budapesti
Gőzmalmi RT.; 4. a Győri Ipartelepek RT.; 5. a „Hanza”

Központi Szövetkezet, a „Hanza” Mezőgazdasági Szövetkezet és a „Hanza” Hitelszövetkezet, mint az O. K. H.
tagja együttesen; 6. a Hungária Egyesült Gőzmalmok
RT.; 7. a Magyar Amerikai Olajipar RT.; 8. a Magyar
Királyi Duna-Tengerhajózási RT.; 9. a Mezőgazdasági és
Kémiai Ipartelepek RT. és az érdekkörébe tartozó vállalatok; 10. a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT.;
11. a Stühmer Frigyes RT.
Az alábbi táblázat az új nyugdíjpénztárakra vonatkozó néhány fontosabb adatról tájékoztat.
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Az új nyugdíjpénztárak többségénél – a korábban
létesített nyugdíjpénztárak többségéhez hasonlóan – a
járulékot a munkaadó és a tag fele-fele arányban fizetik.
Az újak között is vannak azonban olyan nyugdíjpénztárak, amelyeknél a járulék nagyobb hányadát a munkaadó fizeti. Nevezetesen:
az 1. sorszámú nyugdíjpénztárnál a 14%-os járulékból a tag csak 5%-ot fizet, míg a munkaadó 9%-ot;
a 2. sorszámú nyugdíjpénztárnál a tag 6.5%-ot
fizet, a munkaadó legalább ugyanannyit, de ha a három
évenkinti biztosítástechnikai mérleg szerint a szükséges
átlagos járulék kulcsa magasabb, a különbözetet egészen
a munkaadó viseli;
a 6. sorszámú nyugdíjpénztárnál a 18%-os járulékból 10%-ot fizet a munkaadó;
a 8. sorszámú nyugdíjpénztár alapszabálya a tagokat
3 csoportba sorozza; az A) csoportba tartozó gépszolgálati személyzet után 20%, a B) csoportba tartozó hajószemélyzet után 16% s végül a C) csoportba tartozó
parti személyzet után 14% a járulék, a tagok azonban
mindhárom csoportban csak 7%-ot fizetnek.
Figyelmet érdemel, hogy a nyugdíjpénztárak közül
a 6. és 11. sorszámnak a tagok, illetőleg a nyugdíjasok
(özvegyi nyugdíjasok, nevelési járadékosok) elhalálozása
esetében temetkezési segélyt is folyósítanak.
Kozéky Zoltán
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