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MKB 
NYUGDÍJPÉNZTÁR  
Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága a 
piacvezető önkéntes nyugdíjpénztárak közé 
tartozik. 2021. első félév végén a 75.973 fős 
taglétszám és 141,5 milliárd forintot meghaladó 
vagyon állt a pénztár kezelésében. 
 
A magánnyugdíjpénztári ág további 3.600 tagot 
számlál és az itt kezelt vagyon meghaladja a 
20,7 milliárd forintot, így a két ág együttesen 
kezelt vagyona eléri a 162 milliárd forintot, 
mellyel az MKB Nyugdíjpénztár      kiemelkedő 
szereplője a magyar nyugdíj-megtakarítási 
piacnak. 

MKB-PANNÓNIA 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 
Az MKB-Pannónia Egészségpénztár szintén az 
egyik piacvezető a hazai egészségpénztárak 
között. 2021. első félév végén a 203.000 fős 
taglétszám és 15 milliárd forintos vagyona 
hatékony gazdálkodási feltételeket biztosít. 

 

ELÉRT EREDMÉNYEK 
 
Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB-Pannónia 
Egészségpénztár (továbbiakban Pénztárak) a 
mai követelményeknek megfelelő, reszponzív,      
ügyfélkörük igényeihez és a szigorú 
fogyasztóvédelmi felügyelet miatti magas 
elvárásokhoz egyaránt illeszkedő, letisztult 
megjelenésű oldalakat tudtak felépíteni oly 
módon, hogy azok megjelenése egyedi,  

nem kötött valamely standard elemekből 
építkező tartalomkezelő rendszerhez. Az egyedi 
oldalak tartalommal történő kiszolgálását az 
IRF saját fejlesztésű Ingrid rendszerének új 
modulja, az Ingrid CMS végzi. A megoldás jól 
vizsgázott a magas IT biztonsági szintet 
ellenőrző penetration teszteken is. 
 

IRF Solutions Kft. 
1134 Budapest, Angyalföldi út 25. 
www.irf.hu 

 



 

 

  

 

WEBOLDAL 
FEJLESZTÉS 
A Pénztárak tendert írtak ki 2020 során, 
melynek elbírálása alapján nyertesként az IRF 
Solutions-t bízták meg az Ingrid CMS, „headless 
content management system” rendszer 
felhasználásával történő weboldal fejlesztéssel, 
mely nyugdíjpénztári, és egészségpénztári 
működéshez történő implementálásával 
egyedülálló a magyar piacon. 
 
„Az Ingrid CMS többcsatornás 
tartalomkezelő rendszer, mely nem csupán 
weboldalakat képes tartalommal kiszolgálni, 
hanem tetszőleges digitális felületet 
kapcsolhatunk hozzá, például okos 
eszközöket vagy közösségi média felületeket,  

 
 
 
 
ezáltal a vállalat digitális jelenléte egyetlen 
forrásból egyszerűen és egységesen 
kezelhető.” 
(Antalóczy István | Ügyvezető Igazgató - IRF 
Solutions) 
 
A teljes rendszer UX, UI és tartalom tervezése, 
UX tesztelése, fejlesztése, tartalom feltöltése a 
COVID19 járvány alatt, teljesen digitális 
csatornákon és módszerekkel folyamatosan 
zajlott. Az IRF a weboldalak fejlesztésére, az 
Ingrid CMS rendszer implementálására 
vonatkozóan teljeskörű kivitelezést vállalt, 
amely magában foglalta a fenti munkákon kívül 
a felhasználók      oktatását is.  
 

ERŐS ONLINE 
JELENLÉT 

A Pénztárak nem csak az általuk kezelt vagyon 
méretével, hanem a nagyszerű informatikai 
megoldásaikkal is a magyar piacvezető 
pénzintézetek közé tartoznak. 
 
A pénztártagok évek óta megszokhatták az e-
ügyintézési felületet, mely online teszi lehetővé 
a tagi ügyek intézését, de például az azonnali, 
online tagdíjbefizetés is évek óta elérhető a 
honlapon keresztül. (mkbnyp.hu, mkbep.hu) 
 

 
 
 
Mindezek után a Pénztárak vezetői,     
digitalizációt is fókuszba helyező stratégiájuk 
alapján 2021-ben új szintre emelték az online 
jelenlétet új, egyedileg kifejlesztett, CMS 
tartalomkezelő rendszer alapú weboldal 
bevezetésével. 
 
 

 

INGRID CMS 

Az Ingrid Headless CMS olyan nagyvállalati 
tartalomkezelő rendszer, amely túlmutat a 
klasszikus tartalomkezelő rendszereken: a 
frontend, mint megjelenítési réteg és a 
backend, mint az üzleti logika modulárisan 
illeszkedik egymáshoz, amely lehetővé teszi a 
teljes digitális tartalom szabályozott és felügyelt 
létrehozását és szerkesztését informatikai 
közreműködés nélkül. Ez a fajta rugalmasság 
nem csak hatékonyságot és nagyobb 
eredményességet jelent a Pénztárak számára, 
hanem mára már létfontosságú eleme bármely 
szervezet      teljes online jelenlétének. Az IRF 
fejlesztésében készült CMS technológiája a 
pénzügyi felügyelet (MNB) informatikai 
biztonsági előírásait maximálisan teljesítő, 
Oracle adatbáziskezelő és JAVA backend 
kombinációjára épül.  
 

 
 
Ezáltal nem csak a pénztárakra vonatkozó 
biztonsági szabályokat teljesíti, hanem akár 
banki környezetben is bevezethető. 
 
Az IRF megoldásával a leendő és jelenlegi 
ügyfelekkel történő kommunikáció, valamint a 
digitális tartalom fogyasztás új szintre emelhető 
az alábbi szolgáltatások által: 

■ Felhasználóbarát, egyszerű 
tartalomszerkesztés azonnali 
előnézettel 

■ Folyamatvezérelt felügyeleti, 
jóváhagyási és közzétételi rendszer 

■ Jogosultságkezelés és hozzáférés 
szabályozás 

■ Verzionált tartalomkezelés 
■ Időzített közzétételi folyamat 
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AZ INGRID CMS 
FŐ FUNKCIÓI 

■ Médiatár 
■ Dokumentumkezelés: Dokumentumok 

feltöltése, karbantartása PDF, DOC, 
DOCX, XLS, XLSX formátumokban 

■ Jogosultságkezelés: Szerepeket 
hozhatunk létre, definiálhatjuk, hogy 
mely komponensekhez milyen 
jogosultság tartozhat 

■ Menürendszer: A főmenüből nyíló 
almenüket és a hozzájuk tartozó 
oldalakat definiálhat önállóan az arra 
jogosult felhasználó 

■ Hírek: Hír-bejegyzések létrehozása és 
szerkesztése 

 
 
 
 

 
■ Oldalkezelő: A menürendszerbe 

közvetlenül bekötött vagy a linkek által 
elérhető aloldalakat, landing page-eket 
tudunk létrehozni és szerkeszteni 

■ Tartalomkezelő: A tartalomkezelő 
menüpont alatt nyithatjuk meg a már 
létrehozott weboldalakat tartalmazó 
listát, illetve hozhatunk létre új 
tartalmakat 

■ Beállítások:      a CMS rendszer 
beállításai mellett például a 
többnyelvűsítés is itt történik 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az Ingrid CMS rendszer üzembe helyezésével a Pénztárak munkatársai rövid betanulás után önállóan 
– informatikai segítség nélkül - is képesek online tartalmakat előállítani és megjeleníteni a Pénztárak 
internetes felületein, úgy, hogy közben a lehető legmagasabb biztonsági elvárásoknak is 
megfelelnek. 
 

 

Az Ingrid CMS a legkorszerűbb iparági 
megoldásokat alkalmazza, mely a REST API 
felületével, és a moduláris architektúrájával 
könnyedén integrálható bármely vállalati 
környezetbe. 
 
„Az Ingrid CMS lehetővé tette számunkra, 
hogy a korábban az informatikai csapatot 
terhelő,       korábbi keretrendszerben 
kifejezett informatikai szakértelmet kívánó 
tartalomkezelést kiváltsuk és az összetett, 
gyakran változó pénztári weboldalakat 
elkészítsük és önállóan tartsunk karban. 
Nagy előnye a megoldásnak, hogy a 
honlapon megjelenő új információkat az 
tudja megjeleníteni, aki azokat előállította 
és ezáltal a téma szakértője. 
 

A tartalomkezelő böngésző alapú, grafikus, 
felhasználóbarát felületen teszi lehetővé a 
pénztári honlapok változtatását, frissítését, 
amit weblap készítési ismeretek nélkül is 
könnyen, gyorsan megtanult minden 
csapattag.       Jelentősen lerövidült a 
tartalom létrehozása és publikálása között 
eltelt idő, lehetővé vált a webes csatornára 
kikerülő tartalmak tervezett ütemezése, és a 
szigorú fogyasztóvédelmi szempontok 
érvényesítése mellett javult ügyfél-
kiszolgálásunk is.”  
(Dr. Horváth Zsófia | Értékesítési és 
Marketing Vezető – MKB-Pannónia 
Egészségpénztár és MKB Nyugdíjpénztár) 
 

 

IDŐZÍTETT TARTALOM 
KÖZZÉTÉTEL 
A felhasználók által előállított tartalmak 
megjelenése nem csak munkafolyamat 
mentén jóváhagyható, hanem időzíthető is, így 
különösen hírbejegyzések, tagi akciók, 
ajánlatok, cikkek, blogbejegyzések esetén 
hasznos ez a funkció, amellyel a tartalom előre 

 
 
 
 
meghatározott időpontban kerül publikálásra a 
látogatók számára. A felelős tartalomkezelő egy 
ún. preview nézetben tudja ellenőrizni a végső 
megjelenést jóváhagyás és publikálás előtt. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WEBOLDAL MEGÚJÍTÁS AZ 
IRF SEGÍTSÉGÉVEL 

Amint látjuk, az MKB Pénztárak az IRF Solutions segítségével zökkenőmentesen tudták implementálni 
az új honlapokat. A Pénztárak immár jelentős informatikai szakértelem nélkül is képesek önállóan 
karbantartani weblapjaikat. A tartalom létrehozása és közzététele közötti idő lerövidül, lehetővé téve a 
webhelytartalom ütemezett közzétételét is. Végül, de nem utolsósorban az ügyfélelégedettség is javult, 
miközben a rendszer a lehető legmagasabb biztonsági előírásoknak is megfelel. 
 
Ez a fajta rugalmasság nem csak hatékonyságot és nagyobb eredményességet jelent a Pénztárak 
számára, hanem mára már létfontosságú eleme bármely szervezet teljes online jelenlétének. 
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Impresszum 

Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB-Pannónia 
Egészségpénztár az IRF Solutions-t bízták meg 
weboldal fejlesztéssel Ingrid CMS alapokon. Ez 
olyan tartalomkezelő rendszer, amely a 
legkorszerűbb iparági megoldásokat használja, 
és bármely vállalati környezetbe integrálható. 
Az IRF a weboldalak fejlesztéséhez és az Ingrid 
CMS rendszer kiépítéséhez komplett 
implementációs szolgáltatásokat nyújtott, 
amely magában foglalta a felhasználói képzést 
is. 

„Az Ingrid CMS olyan többcsatornás 
tartalomkezelő rendszer, mely nem csupán 
weboldalakat képes tartalommal kiszolgálni, 
hanem tetszőleges digitális felületet 
kapcsolatunk hozzá, például okos 
eszközöket vagy közösségi média 
felületeket, ezáltal a vállalat digitális 
jelenléte egyetlen forrásból, egyszerűen és 
egységesen kezelhető.”  
(Antalóczy István |      Ügyvezető Igazgató - 
IRF Solutions) 
 


