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Az Aranykor Orsz6gos Onk6ntes Nyugdij p6nzt6r
Alapszab6lya
1. A P6nztArra vonatkoz6 6ltal5nos rendelkez6sek
1.1 A P6nzt6r neve
Aranykor Orsz6gos On k6ntes Nyu gd'rj p6nzt6r (tov6bbia kban : P6nzt6r)

1.2 AP6nzt6r rdviditett neve
Aranykor Onk6ntesl Nyugd'rjp6nzt6r
1.3 A P6nztir sz6khelve
1051 Budapest, J6zsef N6dor ter 5-6.
1.4 A P6nzt6r ioqdll6sa

ffizem6|y,saj6tnev6benjogokatszerezhet6sk6telezetts6geketv5l|a|hat.A
p1nAAr hatdrozala--n iOOre jott tetre. n P1nz{6r mUk6d6se - a terlileti elv alapj6n - eg6sz
Magyarorsz6g terUlet6re terjed ki.2

2. Mfikdd6si alaPelvek
2.1 bnkorm6nvzati m0k<id6s

6d6nt6sekmeghozata|ArakizAr6|agap6nzt6rtagokjogosultak.A

d6ntes meghozatala sor6n a p6nzt6rtagok azonos jogokkal rendelkeznek'
2.2 A z6rt
A P6nzt6r

qazdilkodis elve

.
gazd6lkod6sa kiz6r6lag csak az alapszab6lyban meghat6rozott szolg6ltatdsok
szervez6s6re 6s teljesit6sere ir6nyulhat;
o
gazd6lkodls6hoz alapokat k6pez, 6s a tagok r6sz6re egy6ni sz6ml6t vezet;
pontja szerinti szem6lyek
o
szolg6ltatasaira kizAr6tag az'Opt. 2 S (4) bekezd6s6nek b)
jogosultak;
jogszab6lyi el6ir6sok
.
gazd6lkoddsa sor6n az afapszabSly felhatalm azasa alapj6n, a
jogi, illetve term6szetes szem6lyekkel
keretei kdzdtt

a P6nzt6rvagyon

szem ben k6telezetts6get;

"r"jeig

vdlialhat m6s

o
? tartoz6sai6rt saj6t vagyon6val felel;
p6nzt5rtag az
o
? tags6gi uitrony mejizrin6se, illetve a p6nAAr felsz6mol6sa eset6n a
szerint kovetelheti a p6nztdrt6l;
egy6ni szamt}iari tevO ossze g"i
a p6nzt6rtipusok
^.alapszab6ly
o
SZolgdltat6sait rendizeres tagd'rjbefizlt6sekb6l.es egyeb bev6telekb6l,
p6nzugyi
terv alapj6n
at[it ettogadott
sajStoss6gainak figyelembev6televel,
"'r.urotittrozgyril6s3
szervezi, finanszirozza 6s teljesiti.
2.3 K<ilcs<indss6q

szolg6ltat6saira
p6nzt6rtagok k6z6sen teremtik meg a szolg6ltat6sok fedezet6t. A P6nzt6r
p6nzt6rtag
egyben
jogosultakat az ig6nybev6tel ,="tpontieb6l azo-nos jogok illetik meg' Minden
tulajdonosa is a P6nzt6rnak.

A

2.4

bnk6ntess6q

06' 01'
M6dositona a2015.05. 28-i hildottkiizrytilds, hat6lyba l6p6s: 2015.
06' 0l'
2015.
l6p6s:
hat6lyba
M6dositotta a2015.05. 28-i kiildiittkozgytil6s,
06' 0l '
2015.
ldp6s:
hatalyba
3
ktildtittkozgyril6s,
M6dositotra a2015.05. 28-i
2
1

2
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Term6szetes szem6lyek szabad akaratukb6l hozhatnak

letre p6nztdrat 6s

a

p6nzt1r

alapszab6ly6nak rendelkez6sei szerint csatlakozhatnak, illetve l6phetnek ki abbol.
2.5 Fdqoetlens6o
APOnztAr a jogszab6lyok keretei kdzdtt szabadon alakitja ki szolgdltat6si kdr6t 6s Uzletpolitikajet.
2.6 Szolidarit5s
A p6nzt5rtagok egys6ges elvek alapjdn meg6llapitott tagdijat fizetnek, amely a nem kdrar6nyos
tehermegosztSs alapj6n fUggetlen egy6ni kockdzatuk m6rt6k6t6l. A tags6gi felt6teleknek eleget
tev6 term6szetes szem6ly felveteli k6relme nem utasithato el.
2.7 T6rsul6si elv
A tagsdgi k6r meghatdroz6sakor nem alkalmazhat6 vall6si, faji, etnikai, politikai meggy6z6d6s, kor
6s nemek szerinti megkUl6nboztet6s.

2.8 Non-profit (nem haszonelvii) mfikcid6s
A P6nzt6r gazd6lkod6s6nak eredm6ny6t sem osztal6k, sem r6szesed6s form6j6ban nem fizetheti
ki, aA csak az alaptev6kenys6g 6rdek6ben haszndlhatja fel.

3. A tags6gi viszony keletkez6se

3.1 A p6nzt6ri tags6g 6nk6ntes, a belep6s lehet6s6ge nyitva All azon term6szetes szem6ly
szAmAra, aki megfelel az alSbbi felt6teleknek:
a.) betOltotte 16. 6let6v6t,
b.) azAlapszab6ly rendelkez6seit magSra n6zve kdtelezrinek ismeri el,
c.) szab6lyszerfien kit6lt6tt 6s alSirt bel6p6si nyilatkozatot nyrljt be a P6nztArhoz6s azt ap6nztAr

elfogadja,
) tagd lj-fizet6st vdllal.a
A p6nztdrtagnak a belep6skor, de a tagsdgi viszony fenn6ll6sa alatt is
valamennyi feltetelnek egyUttesen kell megfelelnie.
d.

-

-

a fent meghat6rozott

3.2 A bel6pesi nyilatkozaton fel kell tUntetni a PlnAilrba bel6pni kivdn6 szem6tynek a csal6di- 6s
utonev6t (vSltozds eset6n a szUlet6si 6s a h6zass6gi nev6t), lakcim6t, szulet6ii helyet 6s idej6t,
Sllampolgdrs6gdt, anyja szUlet6si nev6t, azonosit6 okm6nydnak tipusdt 6s sz6m6t, kijlfdldi
Sllampolgdr eset6n a fentiek kdzUl az azonosit6 okmdny alapjdn meg6llapithat6 adatokat 6s a
magyarorszAgi tarlozkod6si cimet. A P6nztdr a tagfelv6teli k6relem teljesites6t nem tagadhatja

meg, ha

a

k6relmez6 megfelel

a

tagfelv6teli felt6teleknek.

jogszabdlyokban

6s az

AlapszabSlyban megnit6rozott

3.3 A tags6gi viszony, a tagdijfizet6si kdtelezetts6g 6s a v6rakoz6si id6 a p6nzt6rhoz benyrijtott
bel6pesi nyilatkozatnak a P6nA6r Sltali elfogadds5val, azazzArad6koldsdval kezd6dik.5 Aplnztilr
a bel6p6si nyilatkozatot a beny0jtSs napjSnak d6tum5ra6 a beny0jt6st6l sz6mitott 30 napon belul
zArad5kolla, majd annak egy p6ld6ny6t vagy a tagsdgi okiraiot az Alapszab6llyal egyUtt a
p6nzt6rtagnak nyomtatott form6ban, vagy a plnAAriag k6r6s6re elektronikus iratient JO.ia at,
illetve kUldi meg. Elektronikus iratnak min6sUl az a bizonylat, amely megfelel az elektronikus
ugyint6z6s 6s a bizalmi s_zolg6ltat6sok 6ltalSnos szabdlyair6l sz6l6 20i5. evi cCxxll. torv6nyben
foglalt rendelkez6seknek.T A penzt6rtag teljes bizonyit6 erejr.i mag6nokiratba foglalt nyilatkozatban
kerheti a P6nzt1rl6l, hogy a r6sz6re 5tadand6 dokumentumokai, nyilatkozato[at, iglzol6sokat a
P6nAAr elektronikus iratk6nt kUldje meg
a

M6dositotta a2018. 05.24-ikiildiittkiizgyil6s,
M6dositotta a2015.05. 28-i kiildOnkozgytilds,
6
M6dositotta a2018. 05.z4-ikiildtitrkdzgyulds,
7
M6dositoffa a 20 l7 . 05. 23-ikuldotrkozgytilds,
5

hat6lyba ldpds: 2018. 05.24.
hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
hat6lyba ldpds: 2018. 05.24.

hat6lyba tip6s: 2017 . 07.
J
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tag koteles p6nzmos6s 6s terrorizmus finanszirozSsa megel6z6s6r6l 6s
megakaddlyozds6rol sz6lo 2017. evi Llll. t6rv6ny (Pmt.) szerinti Stvil6gitds6hoz sz0ks6ges adatok
megad6s6ra es erv6nyes kdzokiratok 6tvil6git6s celj6b6l torten6 szem6lyes 6tad6s6ra. A Penztdr
koteles a bel6p6si nyilatkozatban szerepl6, valamint a tag 6ltal megadott adatok val6disdg6nak
eflen6rz6s6re szolgdlo okiratok bemutat6s6t k6rni, valamint a bemutatott okiratokr6l a
p6nzmosds 6s a terrorizmus finanszirozAsa megel5z6se 6s megakad6lyoz6sa, a Pmt-ben
meghat6rozott k6telezetts6gek megfelel6 teljesit6se, az tigyfel-6tvil6git6si kdtelezetts6g teljes
k6ru v6grehajt6sa, valamint a felUgyeleti tev6kenys6g hat6kony ell6tdsa celjdb6l - m6solatot
k6sziteni.s
3.4

-

4. A tag jogai

4.1 A tagok - fUggetlenul az 6ltaluk fizetett tagdij m6rt6k6t6l - a P6nztAr mtik6d6s6ben val6
r6szv6tel tekintet6ben azonos jogokat 6lveznek. A tag jogosult a kUld6ttek megv6laszt6s6ban
r6szt venni, s mag6t a kUlddttkdigyfitesen v6lasztott kUldott ritj6n k6pviseltetni.e

4.2 A tag

- amennyiben megfelel a jogszabdlyokban 6s az Alapszab6lyban meghatdrozott

felt6teleknek - a P6nzt6r testUleteibe tisztsegvisel6k6nt megv6laszthat6'

4.3 A tag - a jogszabdlyokban, az Alapszab6lyban 6s a Tagi szolg6ltat6si, elsz6mol6si 6s kifizet6si
Szab6lyiatbjn heghat6rozott felt6telek bekdvetkeztekor - jogosult a p6nzt6ri szolgdltat6sokra.

t6rgyalt
4.4 A tag - a zArt tandcskoz6sokr6l sz6l6 jegyz5k6nyvek e: ?. azokon
jogosult
a
kiv6tel6vel hat6rozattervezetek, valamint az ozteti titkot tartalmaz6 dokumentumoklo
PlnAAr m0k6d6s6vel
p6nzt6r irataiba
egy6b uzleti konyveibe betekinteni, tov6bb6
jog6nak
gyakorl6sa
nem eredm6nyezheti
kapcsolatban felvildgosilist k6rni. A tag iratbetekint6s
mds tagok szem6lyis6gi jogainak megs6rt6s6t.

a

6;

ir6sban fordulhat a P6nzt6rhoz' APbnaAr az
4.s A lagaz iratbetekint6sre vonatkozo ig6ny6vel
-sz6mitott
15 napon belUl koteles biztositani az
iratbetekint6st a k6relem el6terjesztes6i6l
lgazgatotan6cs iltal meghat6rozott hivatali or6kban. A tag az iratbetekintes, illetve t6jekoztatds
kdzdlheti a
s-orai szezett inform6ci61, adatot nem haszn6lhatja fel 6s harmadik szem6lyekkel nem
p1nA1r 6rdekeit, illetve a tagok szem6lyes adatait 6s szem6lyis6gijogait s6rt6 m6don.

penAAr a gazd5lkod6s6r6l 6s p6nzUgyi helyzet6r6l
kdteles internetes honlapj6n 6vente t6j6koztat6st adni'11

4.6

A

-

ide6rtve a felUgyeleti blrs6got is -

tartalmaznia kell az egy6ni sz6mla alakul6sdt is. A
p6nzt6rtagot az egyeniizamta 5ll6s6r6l k6r6s6re - ir6sban tdrt6n6 t6jekoztat6s eset6n a Pana1r
- 6v kdzben
ienytegei6s inoo[on kofts6geinek tag 6ltali el6zetes 6s k6zvetlen megt6rit6se mellett penztSrtag
a
t6rt6nhet
is tal6ioztatni kell- A penztirtag egy6ni szilmlara vonatkoz6 t6jekoztat6sa
k6ltsegek
k6r6s6re elektronikus iratban is. A rendkivuli t6j6koztat6s6rt a t6nyleges 6s indokolt
m6rt6k6t a P 6nAAr Kolts6gt6rit6si szab6l yzata hat6rozza meg.

4.7

A p6nzt6rtagok tdjekoztat6s6nak

5. A tag kdtelezetts6gei
fedezetere
5.1 A p6nzt6rtag ap'nztAr dltal nyrijtott szolg6ltat6sok, valamint a muk6d6si koltsegek
megfizetend6
kdtelezSen
p6nztArtag
Sltal
rendszeres p6nzbeli hozzt4Arulilst, t-agdijat filet. Minden
M6dositotta a 2018. 05.24-i kiildottkozgyiilds, hat6lyba l6p6s: 2018. 05.24.
M6dositotta a2015.05. 28-i kuld0ttk0zgyil6s, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
r0
M6dositonaa20l5. 12. l7-i kiildottkozrytil6s, hat6lyba l6p6s: 2015. 12. 17 -

8
e

rrM6dositottaa20l5.12.l7-ikiildiittktizgyul6s,hat6lybal6p6s:2015.
4

12.17.

$
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legkisebb osszegri tagdij az egys6ges tagdij, amelynek m6rt6ket az Alapszab6ly hat6roTza meg
6s a klilddttkdzgyUles annak mert6ket m6dosithatls.tztt

5.2 A tag kdteles a jogszabdlyokban el6irt adatszolg6ltat6si kdtelezetts6g6nek eleget tenni, s a
belepesi nyilatkozatban k6z6lt adataiban bekdvetkezett v6ltoz6sokr6l a P6nzt6rt 5 munkanapon
belUl irdsban vagy az online penzt6ri fel[lleten keresztUl inditott adatm6dosit6ssal vagy a tag 6ttal
a P6nAArn6l kordbban bejelentett e-mail cim16l ktildott elektronikus lev6lbenla 6rtesiteni.
5.3 A tag vagy kedvezm6nyezett a jogalap n6lkUl felvett szolg5ltat6s, kifizet6s 6sszeg6t, s ezek
kamatait kdteles a P6nztdrnak visszafizetni. A kOtelezett a k6sedelembe es6s id6pontj6t6l
kezd6d6en a k6sedelemmel 6rintett napt6ri f6l6v els6 napj6n 6rv6nyes jegybanki alapkamattal
megegyez6 m6rtekU k6sedelmi kamatot k6teles fizetni a P6nzt6rnak.15

5.4 A tag koteles a jogszab6tyok 6s az Alapszabdly rendelkez6sei alapj6n rA h6rul6 egyeb
kotelezettsegeket teljesiteni, illetve a
6. A

16

vonatkozo el6lr6sokat betartani.

tagsigi viszony megszgn6se

6.1 Taqsiqi viszonv meqsziin6se
A penzt6rtag tagsdgiviszonya azalfibbi esetekben szfinik meg:
.
a tag haldl6val,
.
a tag m6s p6nzt6rba t6rt6n6 6tl6p6s6vel,
.
a tag kil6p6s6vel.16
A tags6gi jogviszony a vArakozAsi id6 letelte el6tt csak a p6nztdrtagnak m6s p6nzt6rba val6
5tl6p6se, illetve a plnztAr megszfin6se eset6n szUntethet6 meg. A tagi lek6t6ssel rendelkez6
penztdrtag eset6ben - az els6 k6t17 pont kiv6tel6vel - a tags5gi jogviszony csak a tagi lekdt6s
megszrin6se ut6n szUntethet6 meg.18

6.2 HalSleseti kedvezm6nvezett ieldl6se

A tag a hal6la eset6re az egy6ni sz1ml{1a,

illetve nyugdijszolg6ltat6sa tekintet6ben
jeldlhet
p6nzt6rtag
nem jel6lt, vagy a jeldles
kedvezm6nyezettet
meg. Ha a
kedvezm6nyezettet
hat6ly6t vesztette, akkor kedvezm6nyezettnek a tag term6szetes szem6ly 6rdk6s6t kell tekinteni,
6rokr6sze ar6ny6ban. Az drdkds jog6ll6sa a kedvezm6nyezett6vel megegyezik. Ha a tagnak az
6rdkl6s tdrv6nyben szabAlyozott rendje szerintls term6szetes szem6ly 6r6k6se nincs, akkor az
egy6ni sz6ml6n l6v6 Osszeg a Penzt6rrasz6ll6s azt aP5nztAr fedezeti tartal6k6n a tagok egy6ni
sz5mlSi 6s a szolgSltat6si tartal6kok javAra a j6v6irds id6pontjdban fenn6llo egyenlegek
figyelembev6tel6vel kell elsz6molni.
6.2.1

6.2.2 A kedvezm6nyezett jel6l6s megtdrt6nhet a belep6si nyilatkozaton, k6zokiratban vagy teljes
bizonyit6 erejti mag6nokiratban. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a tag a kordbban
megnevezett kedvezm6nyezett szem6ly6t utobb megv6ltoztatva 0j kedvezm6nyezettet jel6l.

6.2.3 Ha a tag egyidejtileg tdbb kedvezm6nyezettet jel6l meg, akkor ellenkez6 rendelkez6se
hi6ny6ban a megjeldlt szem6lyek egyenl6 ar6nyban vdlnak jogosulttd. A kedvezm6nyezett jel6l6s
hatdly6t veszti, ha
12

M6dositotta a2015.05. 28-i ktildiittkiizgyrilds, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
M6dositottaa20l8.05.24-i kiild0ttk0zgyfl6s, hat6lyba ldp6s: 2018. 05.24.
ra
M6dositotta a 2018. 05.24-i ktildiittktizgytil6s, hat6lyba ldpds: 2018. 05.24.
15
M6dositottaa2015.05. 28-i kiildottkozgytil6s, hat6lyba l6pds: 2015. 06. 01.
16
M6dositottaa20l5.05.28-i kiildottkozgytilds, hat6lyba l6p6s:2015.06.01.
17
M6dositottaa20l5. 12. l7-i kiildOttk0zryiilds, hat6lyba l6pds: 2015. 12. 17.
18
M6dositoffaa20l4.09.26-i kdzgytilds, hat6lyba l6pds: 2014. 10. 01.
re M6dositotta a2017. 05.23-i kiildottkozrytilds, hat6lyba l6pds:2017 .07. 01.
13
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a.) a tag a kor6bbi kedvezm6nyezett-jeldl6s6t irdsbeli nyilatkozattal visszavonja vagy helyette
mSsik kedvezm6nyezettet jel6l,
b.) a kedvezm6nyezett a tag hal6la el6tt meghal,
c.) a tag a kedvezm6nyezett a bir6s6g joger6s it6lete szerint sz6nd6kos bfincselekm6nye
k6vetkezt6ben hal meg. Ebben az esetben a kedvezm6nyezett az egyfini sz6ml6b6l nem
r6szesUlhet.

-

-

6.2.4 TObb kedvezm6nyezett eset6n, ha valamelyik kedvezm6nyezett meghal, akkor az egy6ni
szdmla 16 es6 r6sz6b6l a tag halSla id6pontjSban m6g 6letben l6v6 kedvezm6nyezettek a
jogosultsdgaik a16ny6ban r6szesednek.
6.2.5 A kedvezm6nyezett jel6l6s a PflnAAr tudom6sulv6tel6vel a jel6l6s megt6tel6nek id6pontjdra
visszamen6legesen v6lik hat6lyoss6. A P5nztAr a kedvezm6nyezett jel6les6r6l a tagot a
tudom6sszerz6st k6vet6 15 napon belUl a tagsdgi okirat nyomtatott form6ban, vagy a penzt6rtag
k6r6s6re elektronikus iratk6nt tdrt6n6 megkUld6s6vel 6rtesiti.20 A tags6gi okiratnak tartalmaznia
kell a tag adatain kivUl a tag 6ltal megjelolt kedvezm6nyezett nev6t, szem6lyi adatait, jogosults5ga
ar1nylt, valamint a kedvezm6nyezett jel6l6s id6pontj6t.
6.3 Kifizet6s a kedvezm6nvezett r6sz6re
6.3.1 A kedvezm6nyezett a p6nztSrtag hal6l6nak id6pontjAban az egy6ni sz6mla kiz6r6lagos
PbnztAr a
tulajdonos6v6 v6lik. A p6nzt6rtag k6vetel6se nem r6sze
hagyat6kdnak.
kedvezm6nyezett jel6l6ser6l a n6la 5zdtt okirat alapj5n, a kedvezm6nyezett jogosults6gdnak
igazol6sdt k6vet6en
munkanapon belUl megteszi
kedvezm6nyezett v6laszt6s6nak
teljesites6hez szUks6ges int6zked6st.

A

a

3

6.3.2

A tagnak a

a

felhalmoz6si id6szakban bekdvetkez6 halSla eset6n

a

kedvezm6nyezett

vSlaszthat, hogy az egy6ni sz5mlSn r5es6 r6szt
egy Osszegben felveszi,

.
.
a tags6gi viszony folytat6sa mellett a saj6t nev6n a PEnAArban
folytatds6val vagy an6lkUl,
.
a P6nztdrn6l vezetett sajdt egyeni sz6ml6jdra 6tvezetteti,
o m6s p6nzt6rn6lvezetett egy6ni szAmlSjira 6tutaltatja.

hagyja tagdijfizet6s

6.3.3 Ha a P6nzt6r ir6sbeli felhivds6ra a kedvezm6nyezett a felhiv6s igazolt k6zhezv6tel6t6l
sz6mitott 30 napon belUl nem teszi meg ir5sbeli nyilatkozatSt v6laszt6sa tekintet6ben, akkor a
P6nztSrnak fgy kell elj6rnia, mintha a kedvezm6nyezett a k6vete]6s egy6sszegfi felv6tele mellett
d6ntdtt volna 6s a kdvetel6s 6sszeg6t - az esetlegesen felmerUl6 k6lts6gek 6s k6vetel6sek
6sszeg6vel cs6kkentve - a kedvezm6nyezett javAra, annak lakohelye szerint illet6kes
j6r6sbir6sdgnSl vagy a P6nA6r sz6khelye szerint illet6kes k6zjegyz6n6l21 a negyed6vet kovet6 50.
napig let6tbe kell helyeznie.
6. 3.

.
o

4 Kedv ezm5ny ezetti

kif izet6s hez
halotti anyakdnyvi kivonat,

szU ks6g

es

6rdkl6s eset6n hagyat6k 6tad6 joger6s klzjegyzli v6gz6s, 6rdkl6si bizonyitv6ny vagy
biroi it6let, vagy fentiek szerint igazolt drdk6s6k kdzdtt l6trej6tt, teljes bizonyit6 erejU
mag6nokiratba vagy kdzokiratba foglalt meg6llapod6s,
.
a teljesit6s hely6nek (a jogosult cime vagy banksz5mlSja) megjel6l6se,

.
.

20

2r

a kedvezm6nyezett ad6azonosito jele,
a kedvezm6nyezett Pmt. szerinti 6tvil5git6sa.

M6dositotta a2018.05.24-i kuld0ttkozgyiilds, hatSlyba l6pds: 2018. 05.24.
M6dositotta a 2017 . 05. 23-i kuldttttkitzgyrilds, hat6lyba l5pfs 2017 .07. 01.
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6.3.522

6.3.6 A PEnAAT az elszfumol6st egy osszegben v6gzi, igy az elszdmol6s legkes6bbi fordul6napja a
p6nzt6rtag hal6la miatt szUks6gess6 v6l6 egyosszegfi elsz6mol6s ir6nti ig6ny P5nAArhoz tdrt6n6
be6rkez6s6nek id6pontjdt kdvet6 10. munkanap. Amennyiben az ig6nybejelent6sben ezt k6vet6
id6pont kerUlt megjelol6sre, akkor a megjeldlt id6pontot kell fordulonapnak tekinteni. Fa
elsz6mol6st a P6nzt6r szab6lyzala szerint - legk6s6bb a fordulonapot kdvet6 8. munkanapon
kell teljesiteni.

-

6.3.7 Ha az elhunyt p6nztdrtag ut6n tdbb kedvezm6nyezett fele kell kifizetest teljesiteni, akkor az
egyes kedvezm6nyezettek r6sz6re kUl6n-kUl6n is teljesithet6 a kifizet6s, ha az 6rintett
kedvezm6nyezett az adatszolg6ltat6si kdtelezettseg6nek teljes k6rtien eleget tett.
6.3.8 Ha a kedvezm6nyezett a saj6t nev6n a P6nA6rban hagyja a r6es6 sz6mla6sszeget, akkor a
v6rakoz6si idej6be be kell sz6mitani az elhunyt p6nzt6rtag vdrakoz6si idej6t is.

6.3.9 A tagnak a nyugd'rjszolg6ltat6s megkezd6set kdvet6 hal6la eset6n a kedvezm6nyezett ugyanazon fedezet terh6re - csak a tag m6g h6tral6v6 szolg6ltat6sa fedezet6nek egydsszegti
kifizet6s6t k6rheti, m6s szolg6ltat6st a kedvezm6nyezett jav1ra aP5nzlflr nem teljesit.

6.3.10. Kiskorf kedvezm6nyezett eset6n az egy6ni sz6mla egyenleg6nek kifizetese a szUl6i
felUgyeletet gyakorl6 szUl6(k) r6sz6re tdrt6nik, kiv6ve, ha a gy6mhat6s6g hat1rozatAval ett6l
elt6rden rendelkezik.23
e.c Au6p6s
6.4.1 A p6nztSrtag bdrmikor 6tl6phet m6sik p|nAfirba. A penztdrtag 6tl6pesi sz6nd6k6t irdsban
k6teles a P6nzt5rnak bejelenteni az 5tlepes pontos id6pontj6nak megjel6l6s6vel, s ezzel
egyidejrileg - az Atvevo p6nzt6r banksz6mlasz6m6nak kdzl6se mellett - kdteles megjelOlni, hogy
melyik plnztArba kivdn 6tl6pni. Az dtlepesi k6relem teljesites6hez szUks6ges a tag Pmt. szerinti
6tvil69 it6s6nak2a elv6gz6se.

6.4.2

A

penzt6rtag csak azonos tipustl p6nztdrba l6phet 6t.

A v6rakoz6si id6 letelte el6tt a

penztSrtag eg6szs6g- vagy 6nseg illyezo, tov6bb6 eg6szs6g- 6s 6nseg6lyezo25 p6nztdrba 5tl6phet,
ha munkakepess6get legal6bb 50 szAzallkban elvesztette, illetve legaldbb 40 sz6zal6kos m6rt6kti
eg6szs6gk6rosoddst szenvedett, 6s ebben az illlapotfiban legal6bb egy evig javul6s nem v6rhat6,
valamint az illet6kes hatos6g igazolds6t bemutatja.
6.4.326

6.4.4 A P6nztAr27 az elsz6mol6st egy osszegben v6gzi. Az elsz6mol6s legk6s6bbi fordul6napja a
p6nzt5rtagnak a tags6gi jogviszony megszUntet6s6re ir6nyul6 bejelent6se P6nAArhoz t6rt6n6
be6rkez6s6nek id6pontjdt kdvet6 10. munkanap. Amennyiben a bejelent6sben ezt kdvet6 id6pont
kertllt megjelolesre, akkor a megjel6lt id6pontot kell fordul6napnak tekinteni. Az elsz{molSst - a
P|nAAr szabAlyzata szerint - legk6s6bb a fordul6napot kdvet6 8. munkanapon kellteljesiteni.

6.4.5 Pv.6tlep6s eset6n a tag k6vetel6s6b6l 6tl6p6si k6lts6gk6nt levont osszeg nem haladhatja
meg a 3.000 iorintot. A levon6! 6sszege megn6velhet6 a felvett 6sszeg utal6sSnak k6lts6g6vel.28
22

Hatillyon kiviil helyezve2015.06.

0l-i hat6llyal.

23

M6dositottaa2015.12. 17-ikuld0ttk0zgytl6s, hat6lyba l6p6s: 2015. 12' 17.
24
M6dositottaa20l8.05.24-ikuldtittktizgyiilds, hat6lyba l6pds:2018. 05.24.
25
M6dositotta a2017 . 05.23-i kiildtittkiizgytilds, hatiilyba l6pds:2017 .07. 01.
26
Hatillyonkiviil helyezve 2015. 06. 0l-i hat6llyal.
27
2E

M6dositotta a2015.05. 28-i kiild0ttk6zgyrilds, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
M6dositottaa20l5. 12. 17-i kiildottktizgytilds, hatiilyba l6p6s: 2015. 12. 17.
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6.5 Kil6p6s

A penztdrtag a P6nzt6rb6l 10 6ves vdrakozSsi id6 eltelte ut6n egyoldalil ir5sbeli
nyilatkozattal kil6phet. A kilep6si sz6nd6k kdzl6sekor a tagnak nyilatkoznia kell a kilep6s tervezett
id6pontjdr6l is, amely azonban semmik6ppen sem lehet kor6bban, mint a kil6pesr6l sz6l6 lr6sbeli
nyilatkozatnak a P|nA1rhoz val6 6rkez6se.2s

6.5.1

6.5.2 A P6nztdr30 az elsz6mol6st egy dsszegben v6gzi. Az elsz6mol6s legk6s6bbi fordul6napja a
p6nzt6rtagnak a tags6gi jogviszony megszUntet6s6re irdnyul6 bejelent6se P6nAArhoz tdrten6
be6rkez6s6nek id6pontj6t k6vet6 10. munkanap. Amennyiben a bejelent6sben ezt k6vet6 id<ipont
kerUlt megjelol6sre, akkor a megjeldlt id6pontot kell fordul6napnak tekinteni. Az elsz6moldst - a
pbnztAr szabAlyzata szerint - legkes6bb a fordul6napot kovet6 8. munkanapon kellteljesiteni.
6.5.3 A kil6p6s eset6n a tag kdvetel6s6b6l a kil6pesi k6ltsegk6nt levont dsszeg nem haladhatja
meg a 3.000 forintot. A levon6s dsszege megndvelhet6 a felvett osszeg utal6s5nak k6lts6g6vel.31
6.5.4 A p6nzt6rtag a kilep6s helyett 0gy is d6nthet, hogy
a.) a P6nzt6rban v5ltozatlan feltetelek mellett tag marad,

b.) a tags6g6t folytatja, 6s

-

legfeljebb 3 6vente egy alkalommal

- az egy6ni szAml1jfln

nyilvdntartott dsszeg eg6sz6t vagy egy r6sz6t a nyugdijkorhatdr el6r6se el6tt felveszi,
c.) tagdijfizet6se nelkiilaz egy6ni sz1mlflj1n l6v6 osszeget a P6nztdrban hagyja.
6.6 A P6nzt6r meqsz0n6se
Ha a P6nzt6r jogut6d n6lkUl megszfinik, a p6nzt6rtag

arAjut6 vagyonr6szt 6tlep6s eset6n mds
p6nzt6rba 6tviheti. A penzt6rtag Ugy is ddnthet, hogy a rd juto vagyonr6szt egy dsszegben

felveszi. Ha a tag a 16 jut6 vagyonr6szt a nyugdijkorhat6r el6r6se el6tt veszi tel, ez nem min6slil
nyugd ijszolgd ltat6snak.
6.7. Tags5gi viszony megsziin6se
A tagsdgi jogviszony megsz[in6s6nek id6pontja
a tag hal6la eset6n az elhal6loz6s napja,
egydsszegri szolg6ltatds eset6n az elszdmolds fordul6napja,
ki-, illetve Stl6p6skor a ki- illetve 6tl6p6s elsz6mol6s6nak fordul6napja,
a j6rad6kszolgSltat6s eset6n a marad6ktalan teljesit6s napja.32

.
.
o
o

6.8. Kifizet6s a tagsSgi viszony megszfn6s6t k<ivet6en
Ha a tags5gijogviszony megszrin6s6t k6vet6 elsz6mol6s ut6n p6t-elsz5molSs v6lik szUks6gess6,
akkor aA a P6nzt5r minden h6nap 15. napjdval v6gzi el, majd ezt kovet6 8 munkanapon belUl
rendezi a jogosult fel6 a m6r kordbban teljesitett kifizet6ssel egyez6 m6don.33

7. Tag 6tv6tele

mis p6nzt6rt6l

A P1nztAr m6s nyugdijp6nzt6rt6l is 6tvehet tagot dtl6p6s ritj6n. A P6nzt6r mds p6nzt5rt6l csak
olyan szem6lyt vehet 5t tagk6nt, aki a jogszab6lyok 6s az Alapszab6ly szerint meghat6rozott
7

.1

tagfelv6teli k6vetelm6nyeknek az 6tv6tel id6pontj5ban megfelel. Az 6tl6p6si sz6nd6k bejelent6se a
bel6p6si nyilatkozat kitolt6s6vel, valamint a kor6bbi plnztAri tags6gra vonatkoz6 adatok irdsbeli
k6zl6s6vel tdrt6nik. A bel6p6si nyilatkozat al6ir6sakor az 6tl6pni kiv6n6 tagnak nyilatkoznia kell
arr6l, hogy az AlapszabSly rendelkez6seit ismeri, s azokat mag1ra kdtelez6nek elfogadja.
2e

M6dositottaa2015.05. 28-i kuldtittkiizgnilds, hat6lyba l6pds: 2015. 06. 01.
M6dositott a a 2015 . 05 . 28-i kuldiittktizgyrilds, hatdlyba l6pds: 20 I 5. 06. 0l .
31M6dositottaa20l5.12.17-ikiildtittktizgyiilds,hat6lybal6pds:2015. 12.17.
32
M6dositottaa20l5.05. 28-i kuldtittkozrytilds, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
30

33

M6dositottaa20l8.05.24-i kiilddttk0zgytilds, hat6lyba l6p6s: 2018. 05.24.
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7.2 A p6nzt6rtagnak mds p6nzt6rba tdrt6n6 5tlepese eset6n a kor6bbi nyugdijp6nztSri tags6g
sorSn elt6ltdtt v6rakozSsi id6t a 10 6ves v6rakoz6si id6be be kell sz6mitani a7zal, hogy a
vSrakozfsi id6k 6sszesz6mitdsdn6l a p6rhuzamosan fenn6l16 tagsdgi jogviszonyok alatt
egyidejfileg eltelt v6rakoz6si id6k csak egyszeresen vehet6k figyelembe.
szAml64Ara vezetett tagi lekdt6sr6l,
jogosultjArol
p6nzt6rat
sz6ml6t vezet5 p6nzt6r kdteles
az
egy6ni
a
befogad6
annak mertek6r6l es
jogosultj6t
lekot6s
egy6ni sz6ml6ra vezet6s6r6l a
az 5tl6p6sr6l es a tagi
6rtesiteni. A tagi lekdt6s
befogad6 p6nAAr kdteles 6rtesiteni a befogad6 nyilatkozat ki6llitds6val egyidejUleg.

7.3 P6nztArak kozdtti 6tl6pes eset6n az 6tl6p6 tag egy6ni

7.4 PlnAitrak kOzdtti 6tlep6s eset6n az 6tl6po tag egy6ni sz6mla-kdvetel6s6r6l t6ke 6s hozam
bont6sban, a 2007. december 31-6t k6vet6 befizet6sekr6l az 6rt6knap megjel6l6s6vel, illetve az
6tlep6 tag egy6ni szAml{1Ara vezetett tagi lekdt6sr6l, annak mert6k6r6l 6s jogosultjA16l a befogado
p6nztdrat az egy6ni sz6ml6t vezet6 plnAAr kdteles 6rtesiteni.s

7.5 Fe.6tl6p6sre egyebekben a tags6gi viszony bel6p6ssel t6rt6n6 l6tesit6s6nek szabdlyait kell
alkalmazni.

8. A tagd'ri m6rt6ke 6s esed6kess6ge
8.1 A tagdrj legkisebb m6rt6ke (egys6ges tagdij) 6vi 60.000 Fl, azaz hatvanezer forint, azonban a
tag b6rmikor fizethet enn6l magasabb tagdijat. A havi rendszeress6gti tagdijfizet6s eset6n a havi
tagdij 5.000 Ft, negyed6ves rendszeress6gri tagd'rj-fizet6s eset6n a negyed6ves tagdij 15.000 Ft,
f6l6ves rendszeressegfi tagdij-fizet6s eset6n a f6l6ves tagdij 30.000 Ft.35 2018. jtilius 1-j6t6l a
tagdij legkisebb m6rt6ke (egys6ges tagdij) havi 6.000 Ft, a negyed6ves tagdij 18.000 Ft, a
f6l6ves tagdlj 36.000 Ft, az 6ves tagd'rj 72.000 Ft. A tag 6nk6ntes elhatdroz6sa alapj6n fizethet
rendszeresen vagy esetenk6nt az egys6ges tagdijon felUli Osszeg[i tagdijat is.36

8.2 A tagdij legkisebb m6rt6ke 2019. januir 1-j6t6l (egyseges tagdij) 6vente a t6rgy6v els6
napj6n 6rv6nyes minim6lb6r 60o/o-a. A havi rendszeressegti tagdijfizet6s eset6n a havi tagdij a
tSrgyev els6 napj6n 6rv6nyes minim6lb6r So/o-a, negyed6ves rendszeress6gti tagdij-fizet6s eset6n
a tdrgy6v els6 napj6n 6rv6nyes minim6lb6r 15o/o-?, f6l6ves rendszeress6gti tagdij-fizet6s eset6n a
tdrgy6v els6 napj6n 6rv6nyes minim6lb6r 30o/o-a, minden esetben 100 forintra kerekitve. A tag
6nk6ntes elhatArozAsa alapj5n fizethet rendszeresen vagy esetenk6nt az egys6ges tagdijon fellili
osszegfi tagdijat is.37

8.3 A tag b6rmikor eseti befizet6seket is teljesithet. Amennyiben a tag az egys6ges tagdijn6l
magasabb tagdijat fizet, de azt nem jelzi, hogy magasabb tagdij rendszeres befizet6s6t v6llalja, a
tobbletbefizet6st a PlnAAr trilfizet6sk6nt kezeli. A trilfizet6s 6sszeg6t egy gazdas6gi 6ven belUl
az egys6ges tagdij vagy a fizetni v6llalt, de r6szben vagy eg6szben nem teljesitett tagdij
6sszeg6be be kell sz6mitani. A gazdasdgi 6v v6g6n a tagd'ljv6llal6st meghalado befizet6st a
PlnAAr a tag r6sz6re t0lfizet6skent irja j6v6, s a tag a k6vetkez6 gazdas6gi 6vben az Altala v6llalt
tagdijat mindenk6ppen koteles a P6nzt6rnak megfizetni.
8.4 A tagd'rlfizet6si kdtelezetts6g a tags6gi viszony l6trejdttekor keletkezik. A havi tagdij-fizet6s a
tdrgyh6nap 15. napj6ig esed6kes. A tag saj6t d6nt6se szerint fizetheti a tagdijat negyed6vente,
f6l6vente vagy ak6r 6vente is.38 Ha a tags6gi jogviszony valamely honap els6 napj6t kovet6en
34

M6dositottaa2015.05. 28-i kiildtittkiizgytilds, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.

35

M6dositoffaa20l6.05.24-ikiildiittk0zrytil6s, hat6lyba ldpds: 2016. 10.01.

36

M6dositotta a 201 8. 05. 24-i kiildtittk0zgytil6s, hat6lyba ldp6s: 2018. 05. 24.
M6dositottaa20l8.05.z{-iktilddttkdzgytil6s, hat6lyba l6pds: 2018. 05.24.
38
M6dositottaa2015. 12. 17-i kuldottkiizrytil6s, hatilyba ldpds: 2015. 12. 17.
37
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keletkez6s6nek honapjdt

a tagdijfizetes szempontjeb6l

teljes

h6napnak kell tekinteni.

8.5 A PEnztAr az elmaradt tagdlj miatti hozamlevon6st 6ves id6k6z6nk6nt hajtja v6gre. A P6nzt6r
az esetleges tagdijtartozdst a tdrgy6vet kdvet6 30 napon belUl vizsg5lja meg. A PEnAlr a
tSrgy6vet kdvet6en febru6r 28-ig az egy6ni sz6mla6rteslt6 kikUld6sevel tdjekoztatja a p6nzt6rtagot
a tagdijtartozAs1rol. Az elmaradt tagdij miatti hozamlevon6st a P5nAAr a t6rgy6vet kdvet6en
mdrcius 31-ig 6rv6nyesiti. A P6nztdr az elmaradt tagdij miatti hozamlevon6st azon id6szakra
visszamen6legesen 6rv6nyesiti, amely id6szakra a meg nem fizetett tagdij vonatkozik. A
tagdijfizet6s elmulaszt6sdnak kezdo id6pontjAt6l a PEnztAr a tag egy6ni nyugdijsz6mlSj6nak
befektet6seb6l sz6rmaz6 6ves hozam6t - a mindenkori p6nzt6ri 6ves egys6ges tagdijnak a
mrikddesi 6s likvidit6si alapra jut6 hdnyad6nak megfelel6 dsszeggel, de legfeljebb a hozam
osszeg6vel - csdkkenti 6s azt a mfikod6si, illetve likviditdsi alap jav6ra j6v6irja a t6rgy6v december
31-i feloszt6si ardny szerint.
P6nAAr akkor is alkalmazza az elmaradt tagdij miatti
hozamlevon5st a teljes tdrgyid6szaki hozam terh6re
az egys6ges 6ves tagdij mfik6desi 6s
jut6
likvidit6si alapra
h6nyad6nak m6g meg nem fizetett r6sze erej6ig -, ha a p6nztdrtag a
t6rgyid6szakra es6 tagdijat csak r6szben fizette meg.3e

A

-

8.6 A P6nztAr az eloirl, de ki nem egyenlitett tagd'rjkdvetel6st az egy6b r6fordlt6sokkal szemben
6vente egyszer leirja, ha a tagdijkdvetel6s nyilvdntartott 6sszeg6r6l a p6nztdrtagot t6j6koztatta, a
kdvetel6s kiegyenlites6re felhivta a p6nzt6rtag figyelm6t, azonban a p6nztflrtag az 6rtesit6s
k6zhezv6tel6t6l sz6mltott 1040 napon beltil a tagdijtartozdsSt nem rendezte.

8.7 Ha atag az Alapszabdly 6.5.4 6s a 12.141 pontja szerint lr6sban rigy nyilatkozik, hogy tagdij
fizet6se n6lkUl az egy6ni szdmldjdn l6v6 Osszeget a P6nztdrban hagyja, akkor tagd'rjfizet6si
k6telezetts6g hi6ny6ban vele szembe a hozamlevonds nem alkalmazhato. Ha azonban a tag fjra
tagdijat fizet, akkor ezzel a tagdijfizet6si kdtelezetts6ge fjra megnyilik, s a hozamlevonSs amennyiben legal6bb az egys6ges havi tagdijnak megfelel6 osszeget nem fizeti - ism6t
esed6kess6 v6lik.a2
9. A tagdiiak 6s egy6b befizet6sek feloszt6sa a P6nztSr tartal6kai kdztitt
9.143

9.2 APbnztAr banksz6mldjAra a t5rgy6vben be6rkezett, a tag, vagy a tag jav6ra a munk6ltat6 Sltal
befizetett tagd'rjak p6nzt6ri tartal6kok (fedezeti, mtik6d6si, likviditdsi) kdz6tti feloszt6s5ra az
al6bbiak szerint kerUl sor:aa
Eves befizetds (tagdij)
1-10.000 Ft
10.001-150.000 Ft

150.000-290.000 Ft

Fedezetialap

MUkdd6sialap

Likviditdsialap

90,01%
94,01o/o, azaz
9.001 Ft 6s
a 10.000 6s 150.000
Ft k6z0tti befizet6s

9,89%
5,89o/o, azaz
989 Ft 6s
a 10.000 6s 150.000 Ft
k6z6tti befizet6s 5,89%-

0,10o/o

94.01o/o-a
96,41To, azaz
140.615 Ft 6s

a

a 150.000 6s 290.000

kOzotti befizet6s 0,10o/o-a

150 Ft

a 150 ezer Ft feletti

M6dositottaa20lT.05.23-i kiildiiftkiizgyrilds, hat6lyba l6p1s:2017.07. 01.
M6dositottaa2015.05. 28-i kuldottkozgyil6s, hat6lyba ldpds: 2015. 06. 01.

4r

M6dositottaa2016.05.24-ikiildtittktizglnil6s, hat6lyba l6pds: 2016. 06. 01.

42

M6dositott a a 20 | 4. 09. 26-i ktizgyiilds, hatillyba l6pds : 20 I 4. I 0. 0 I .
Hat6lyon kiviil helyezve 2015. 06. 0l-i hat6llyal.
M6dositotta a2017 . 05.23-i hild6ttk0zgytilds, hatdlyba l6pds:2017 .07. 01.

l0

Ft6s

9.235 Ft 6s
a 150.000 6s 290.000
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96.41o/o-a

590.000 Ft felett
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Ft k6zdtti befizet6s
3.59%-a
2,29o/o, azaz

Ft kOz6tti befizet6s

290.000-590.000 Ft

-

97,71o/o, azaz

14.261Ft6s

275.589 Ft 6s
a 290.000 Ft es
590.000 Ft kOz6tti
befizetes 97.71o/o-a
99,01o/o, azaz
568.719 Ft es
az 590.000 Ft feletti
befizetEs 99,01o/o-a

a 290.000 6s 590.000

Ft kozdtti befizet6s
2.29o/o-a
0,99o/o, azaz

21.131 Ft 6s
az 590.000 Ft feletti
befizetOs 0.99%-a

alapba nem kerUl
levondsra
150 Ft
a 150 ezer Ft feletti
befizet6sb6l likvidit6si
alapba nem kerUl
levondsra
150 Ft
a 150 ezer Ft feletti
befizet6sb6l likvidit6si
alapba nem kerUl
levon6sra

A jelen pont szerinti tartal6kok kdz6tti feloszt6s ar6nyainak 6v kdzben t6rten6 megveltoztat6sa
eset6n a tagd'rjnak a Plnztflr 6ltal a tag egy6ni szAmlAjAra tdrt6n6 jov6ir6sakor hat6lyban l6v6
feloszt6si aranyt kell alkalmazni. A befizet6si sdvhat6rok 6v kdzben tdrten6 m6dosft6sa eset6n az
aktudlis, j6v6[r6sra kerUl6 befizet6s 6sszege tekintet6ben az addig a t6rgy6vben a tag egy6ni
szdml6jdn nyilv6ntartott dsszes befizet6st sz6mitdsba kell venni 6s ennek alapj6n, az dsszesltett
dsszeg szerint kell a megfelel5 s6vot alkalmazni.4s

9.3 Uj bel6p6 eset6n az els6k6nt megfizetett Osszesen 4.000 Ft tagdij teljes eg6sz6ben aPbnAAr
m fi kddesi tartalek6ba kerUl.a6
10. A munk6ltat6i tag

10.1 A munk6ltat6i tagok az 6pt. 12. S (1) bekezd6se alapj6n alkalmazottaik tagdijfizetesi
k6telezetts6g6t r6szben vagy eg6szben 6tv6llalhatj6k. A munk6ltat6i tagok 6s a P6nzt6r
j ogviszonyAt irdsbel i szerz6d6sben kell rendezn i. a7
10.2 A munkeftat6i tagok 5ltal fizetend6 tagdijdtv6llalds esed6kess6g6t a munk6ltat6i tagdij6tv6llal6si szerz6d6s az Alapszab5ly rendelkez6seit6l elt6r6en is meghat5rozhatja.

10.3 A munk6ltat6i tag - amennyiben b5rmely alkalmazottj6nak tagdijfizet6si kotelezetts6get
r6szben vagy egeszben 6tv6llalja - a hozzdjArul1sb6l a tov6bbiakban egyetlen olyan alkalmazottj5t
sem zdrhatja ki, aki vele legal6bb 6 h6napja munkaviszonyban (kdzalkalmazotti, k6zszolg6lati,
6lfami szolgdlati, kormAnyzati szolg6lati,aB valamint szolg6latijogviszonyban) 6ll.

A

a

10.4
munk6ltat6i tag
hozzij6rul6s teljesit6srit kiz6r6lag valamennyi p6nzt6rtag
alkalmazottj6ra kiterjed6en szUneteltetheti vagy szUntetheti meg, kiv6ve, ha valamely alkalmazott
irdsban k6ri a munk6ltat6t6l a jav6ra v6llalt hozzdj1rul1s megszUntet6s6t vagy szUneteltet6set. E
rendelkez6st6l erv6nyesen nem lehet elt6rni, azonban a munk6ltat6 ezen felul is szUneteltetheti a
munk6ltat6i hozzAjArul6s fizet6s6t azon id6szakokra, amikor a tag munkaviszonya szUnetel, illetve
munkab6r
r6sz6re nem jAr. Ennek felt6teleit
munk6ltat6nak valamennyi p6nzt6rtag
m u n kav6l lal6jAra n6zv e azonos m 6don kel I meg hat6 rozn ia.ae

a

a

10.5 A munk6ltato a munk6ltat6i hozzAjSrul6s egys6ges m6rt6k6t6l - az 6letkorral n6veked6
m6rt6kben - korcsoportonk6nt egys6gesen elt6rhet azon alkalmazottai tekintet6ben, akik 15 6ven
beldl betdltik a nyugdijkorhatSrt. A nyugd'rjkorhat6rt betoltdtt alkalmazottak eset6ben a munk5ltat6i

45

M6dositotta a2016.05.24-i kiilddttkOzglnilds,
M6dositottaa2016.05.24-ikilldiittk0zgSnilds,
47
M6dositonaa20l5.05. 28-i kuldiiltkozgytilds,
4E
M6dositotta a2017 . 05.23-i k[ldiittk0zgytilds,
4e
M6dositottaa20l5.05. 28-i ktild0ttkdzryiilds,
46

hat6lyba ldpds: 2016.
hat6lyba l6pds: 2016.
hatalyba ldpds: 2015.
hat6lyba l6p6s: 2017.

10. 01.

06. 01.

06. 01.
07. 01.
hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
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hozzAjArulAs nem haladhatja meg a nyugdljkorhat6rt
meg6l lapitott m u n k6 ltatli hozz646ru l6st.

-
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be nem tdlt6tt alkalmazottak

r6sz6re

10.6 A munkSltat6i hozzdjArul6s minden p6nzt6rtag munkav6llal6ra n6zve azonos <isszegfi vagy
a munkab6r6nek azonos sz6zal6ka, amelyet a munk6ltato kdteles az alkalmazott 6ltal v6lasztott
p6nztdrt6l fUggetlenUl egys6gesen megSllapitani. A munk6ltat6 a hozzdj1rulAs meg6llapit6sakor
p6nztdrtipusonk6nt kUl6nbs6get tehet. A munkab6r szAzal6k6ban meghat6rozott munk6ltatoi
hozzdjArulAs eset6n a munk6ltat6 meghatArozhatla a hozzAjArul6s legkisebb 6s legnagyobb
6sszeg6t is.
10.7 A munkSltat6 6s a P6nztdr kdz6tt l6trej6v6 szez6d6snek tartalmaznia kell:

a) a munkSltat6 azonoslt6 adatait (n6v, rdvid n6v, sz6khely, f6tev6kenys6g, azonosit6

okirat

szAma, k6pvisel6 neve 6s beosztdsa, k6zbesit6si megbizott azonosit6si adatai)
b) a munk6ltat6i hozzdj6rul6s m6rt6k6t 6s a teljesit6s Utemez6s6t;
c) a munk6ltat6ihozz{16rul6s teljesiteset biztosit6 esetleges mell6kkdtelmeket,
d) a hatSlyba lepesre 6s 6rv6nyess6gre vonatkoz6 rendelkez6seket.

10.8 Ha a munk5ltatoi tag azAltala r6szben vagy eg6szben 6tv6llalt tagdijat az esed6kess6gkor
nem fizeti meg, a tag kdteles megfizetni az egys6ges tagdijat.50

11. A p6nztAr szolgSltat6sai
11.1 A P6nztAr tagja a nyugd'rjkorhat6r el6r6sekor, vagy azt kdvet6en a v6lasztSsa szerinti
id6pontban jogosult a kieg6szit6 nyugdijszolg6ltat6s6ra. A nyugdijkorhat5r a t6rsadalombiztoslt6si
nyugelldtfsr6l sz6l6 tdrvEny szerinti 6regs6gi nyugdijkorhat6r, tov6bbA az az id6pont, amelyt6l a
p6nzt6rtag dregs6gi nyugdijban, korhat6r el5tti ell6tdsban, szolg6lati j6rand6sdgban,
t6ncmriv6szetisl 6letj6rad6kban, dtmeneti bAnyAslsrad6kban, rokkantsdgi ell6t6sban, a Magyar
Alkot6mriv6szeti KOzalapitv6ny 6ltal foly6sltott ell6tdsokr6l sz6l6 korm6nyrendelet alapj6n
foly6sitott oregs6gi, rokkants6gi nyugd'rjseg6lyben (nyugdljban), novelt dsszegti 6regs6gi,
munkak6ptelens6gijdrad6kban vagy nyugdij el6tti 5ll6skeres6si seg6lyben r6szesUl, vagy amelyt6l
a p6nztdrtag a honv6dek jog6ll6s6r6l szol6 tdrv6ny vagy a rendv6delmi feladatokat ell5t6 szervek
hivat5sos 6ilom6ny6nak szolg6latijogviszonydr6l sz6l6 tdrv6ny szerinti nyugdij el6tti rendelkez6si
6llom6nyba Sthelyez6sre kerUl.s2 A nyugdijkorhatdr bet6lt6se ut6n a p6nztdrtag a vArakozAsi id6
id6tartam6t6l fUggetlenUl jogosultt6 v6lik a nyugdijszolg6ltat6sra.

A nyugd'rjkorhat6r fogalmSnak meghatilrozAsa sor6n a szolgdltatSs megnyildsakor hatdlyos
jogszab6iyok iendelkez6seit kell alapul venni. A nyugdijszolg6ltat6sra val6 jogosults6g tenyet-a
iag a szoig6ltatas ir6nti k6relem el6terjeszt6sekor, vagy ezt kdvet6en a P6nA6r felhlv6sa alapj6n
11.2

k6teles igazolni.
11.353

11.4 A P6nzt6r szolq5ltat6sai a kdvetkez6k:
a) egydsszegfi nyugd'rjszolg6ltat6s,
b) saj6t jSradek
c) kombin6lt szolgdltat6s.5a
1

1.5 EqvdsszeEfi nvuEdiiszolq5ltat6s

50

5r
s2

M6dositottaa2015.05. 28-i kuldottkitzgyiilds, hat6lyba l6p6s: 2015. 06. 01.
M6dositott a a2017 . 05.23-i ktildiittkozgytilds, hat6lyba l6pds:2017 .07. 01.

M6dositottaa20l5. 12. 17-i kiildottkozgJrfilds, hat6lyba ldp6s: 2015. 12.

17 '

hat6lyba l6p6s:2018. 05.24.
s4
M6dositottaa2015.12.l7-ikuldottkOzrytilds , hat6lyba l6p6s: 2016. 01. 0l'
s3
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Az egydsszegfi nyugd'rjszolg6ltat6s v6laszt6sa eset6n a Pbnzt1r a tag r6sz6re az egyflni sz6mlSja
egy r6sz6t vagy eg6sz6t egy dsszegben kifizeti. Az elszSmol6s legkes6bbi fordul6napja a
p6nztdrtagnak a szolg6ltat6si ig6ny55 P1nztArhoz t6rt6n6 be6rkez6s6nek id6pontj6t k6vet6 10.
munkanap. Amennyiben a bejelent6sben ezt k6vet6 id6pont kerUlt megjelol6sre, akkor a megjelolt
id6pontot kell fordul6napnak tekinteni. Az elszdmoldst legk6s6bb a fordul6napot k6vet6 8.
munkanapon kell teljesiteni. Szolg6ltatds ig6nybev6tele eset6n a tag a szolg6ltat6s teljesit6s6nek
t6rsadalombiztosit6si jogszab6lyok szerint a
megkezd6se el6tt k6teles igazolni, hogy
nyugdijkorhat6rt el6rte, illetve a PEnztAr 6ltal ny0jtand6 nyugd'rjszolg6ltat6sra a jogszab6lyok
szerint jogosult. Amennyiben a szolgdltat6st adofizet6si kotelezetts6g terheli, a PEnztAr a hatdlyos
jogszab5lyok szerint a szolgAltat6s 6sszeg6b6l a szem6lyi j6vedelemado el6leget levonja, s az
ad6hat6s6gnak befizeti. A levont el6legr6l a P|nzt1r a tag r6sz6re igazol6st ad.

a

l-1-@i6Ui.Iad€!uu
11.6.1 Hat6rozott id6tartamrj j6radek: a PEnAAT olyan szolg5ltatdsa, amikor a tag szolg6ltat6si
sz6ml6ja eg6sz6nek vagy egy r6sz6nek terh6re teljesit kifizet6stsT meghat6rozott id6tartamig,
meg hat6rozott rendszeress6ggel.
Utemezett p6nzkivon6s: a P6nzt6r olyan szolg6ltat6sa, amikor a tag szolg6ltatdsi sz6ml5j6nak
terh6re hat6rozott dsszegfi 6s hat6rozott rendszeress6gr.i jdradekot foly6sit.
11.6.2 A j6radekfolyositds tartama a tag v5lasztds6t6l fUgg6en minim6lisan 5, maximdlisan 25'6v
A P6nzt6r a j6rad6kot a j6radekfolyosit6si tartam v6geig a tag szAmfira folyositja. A
jAradlktizet6s rendszeress6ge - ugyancsak a tag vSlaszt6sa szerint - lehet havi, negyed6ves vagy
f6f6ves. A tag szolg6ltat6si id6szakban tort6n6 elhal6loz5sa eset6n a PlnAAr a tag Sltal megjeldlt
kedvezm6nyezett (6rdkos) r6sz6re j6rad6kszolgdltat6st nem teljesit, hanem r6sz6re a tagra jut6
m6g megmaradt vagyonr6szt egy dsszegben kifizeti.sE

lehet.

1

1.6.3 A j6rad6kot a P6nzt6r minden t6rgyid6szakse 8. munkanapj6ig teljesiti.

11.6.4 A j6rad6kfizet6s id6tartam6t 6s rendszeress6g6t alapvet6en a tag v6laszt6sa hatflrozza
meg, azonban a jAradlkfizetes idStartam6t rigy kell meghat6rozni, hogy a j6radek alkalmank6nt60
kifizet6sre ker0l6 dsszege ne legyen kevesebb 5.000 Ft-nel.61
11.7-11.862
I 1.9 KombinSlt szolq6ltat6s

szolg6ltatdsra jogosult tag a szolg6ltatds megnyil6sakor 0gy is v6laszthat, hogy az
egy6ni sz6ml5j6n felhalmoz6dott dsszeg egy r6sz6nek egy Osszegti kifizet6s6t, fennmarad6
r6sz6nek pedig sajdt63 j6radek form6j6ban tdrt6n6 kifizet6s6t k6ri.
11.9.1

A

11.9.2 Az egy6ni nyugdijsz6mlSn l6v6 Osszeg egy r6sz6nek kifizet6se 6s a j6rad6kfizet6s
kombin6ci6jak6nt kifizetett szolgSltat6s kiszdmit6s6nak 6s foly6sit6sdnak j6rad6kra vonatkoz6

M6dositottaa20l5.12.l7-ikiild0ttk0zgytil6s, hat6lyba ldpds: 2016.01.01.
M6dositottaa20l7.05.23-i kuld0ttk0zgyril6s, hat6lyba lfpfls:2017.07. 01.
57
M6dositottaa2015.12.17-ikuldottkiizgrtilds, hat6lyba l6p6s: 2016. 01. 01.
58
M6dositottaa2015.12.17-i kuldiittkiizrytil6s, hatalyba ldpds: 2016. 01. 01.
se
M6dositottaa20l5.12.l7-ikiildiittkiizgytilds, hat6lyba l6p6s: 2016. 01. 01.
60
M6dositotta a2014.06.02-i kOzgyiilds, hat6lyba l6pds: 2014. 07. 01.
55
56

6r

M6dositotta a2015.05. 28-i kiilddttkiizgytil6s, hatiilyba l6pds: 2015. 06. 01.
Hat6ly on kivul helyezt e 20 l 5 . 12. 17 -i ktildOttkOzgytilds.
63
M6dositottaa20l5.12.l7-ikuld0ttkozgyr.il6s, hatdlyba ldp6s:2016. 01.01.
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a

sajet64 jdrad6kn6l irtakkal.
megkezd6se az egydsszegti r6sz kifizet6se ut6n 1 6v eltelt6vel esed6kes.

szab6lyai egyebekben megegyeznek

1

2.

T

A

jdrad6kszolg5ltatds

agi nyi latkozat a szol 96 ltat6s v6 lasztis6 16l

12.1 A nyugdijkorhatdrt el6r6, valamint a szolg6ltatSsra jogosult penzt6rtag ir6sban nyilatkozik
arr6l, hogy
a.) egy dsszegben vagy jdrad6k formdjdban veszi ig6nybe a nyugd'rjszolg6ltatdst 6s a tagdijat
tov6bb nem fizeti, vagy
b.) az egy6ni nyugdijszdml5jdn l6v6 dsszeg meghat6rozott r6sz6t egy Osszegben, a fennmarad6
r6szt pedig j6radek formdj6ban veszi ig6nybe 6s a tagdljat tov6bb nem fizeti, vagy
c.) a tagdijat fizeti 6s a nyugdijszolg6ltat6st nem veszi ig6nybe,
d.) tagdijfizet6s n6lkUl az egy6ni nyugdljszdmldj6n l6v6 dsszeget a P6nztdrban hagyja.
e.) az egyeni nyugdijszdml6jdn l6v6 dsszeg meghat6rozott r6sz6t egy dsszegben vagy j6radek
form5j6ban ig6nybe veszi 6s a tagdijat tov6bb fizeti, vagy
f .) az egy6ni nyugdijsz6ml6j6n l6v6 dsszeg meghat6rozott r6sz6t egy dsszegben vagy jdrad6k
form6j6ban ig6nybe veszi 6s a tagdijat tovdbb nem fizeti.65
12.2 A tag e nyilatkozat6t6l egy p6nzUgyi 6ven belUl nem t6rhet el. Ha a tag az a.), b.) vagy az f.)66
pont szerinti v6laszt6ssal 61, tags6gi viszonya akkor szr.inik meg, amikor a P6nztdr a taggal

szembeni szolgSltat6si kdtelezetts6g6nek marad6ktalanul eleget tett.
12.3 Ha a tag a nyugd'rjkorhat6r el6r6sekor nem nyilatkozik, a P6nAAr 6gy tekinti, hogy a tag a
tagdijat tov5bb fizeti 6s a nyugdijszolg6ltat6st nem veszi ig6nybe.67
12.468

12.5 Ha a tag a nyilatkozatdban a k6rt szolg6ltat6st 0gy hatfirozza meg, hogy ezAltal a neki

a

fizetend6 jdrad6k Osszege alacsonyabb lenne
11.6.4 pontban meghatdrozott
j6rad6kminimumndl, a PEnAAT a 30 napon belUl adott irdsbeli t6j6koztat6s keret6ben felhivja a
tagot arra, hogy szolg6ltat6si igeny6t 60 napon belul lr6sban az Alapszabdlyban megengedettek
szerint m6dositsa. Ha a tag a k6relm6t a megadott hat6rid6n belUl nem m6dositja, a PinAAr a
szolgdltat6si ig6nyt elutasitja. A p6nztdrtag jogosult a penzt6ri t6jekoztat6s ismeret6ben
a
kor6bbi tagi ig6nyeben foglaltakt6l elt6r6 felt6telt tartalmaz6 fjabb tagi ig6nyt beny0jtani a
P5nAArhoz. FE q tagi igenyre az AlapszabAlyban meghatdrozottak alkalmazand6ak. Az 0j tagi
ig6ny elk6szit6s6nek k6lts6gek6nt aPlnztfir 2.000 Ft-ot von le a tag egy6ni szdml6j6r6l.6s

-

-

12.6 A szolg6ltat5s megkezd6se ut6n a tag 6vente70 egy alkalommal k6rheti a szolgiltat6s
id6tartaminak, 6s/vagy rendszeress6g6nek megviltoztatSs6t. Ezt a k6relmet a tag a soron
kdvetkez6 j6radek-kifizet6st megel6z6en legalSbb 60 nappal kdteles a P6nztdrnSl ir6sban
el6terjeszteni. A P6nzt6r a k6relem alapj6n a j6rad6kszolg6ltat5st akkor v6ltoztathatja meg, ha a
m6dosltott k6relem szerint kifizetend6 j6radek dsszege nem Litk6zik az Alapszab6ly 11.6.4.
pontjdban foglalt szab5lyba.71

@

M6dositottaa20l5.12. 17-ikuldtittkiizgyiil6s, hat6lyba l6pds: 2016. 01. 01.
M6dositottaa2015.12.17-i kiildtittk6zgytilds, hatSlyba l6p6s: 2016.01.01.
66
M6dositottaa20l5. 12. 17-ikiildiittkdzgyiilds, hat6lyba ldp6s: 2015. 12.17.

65

67

M6dositona a2075. 12. 17-ikuld0ttk0zgytil6s, hat6lyba l6p6s: 2015. 12. 17.
Hatiilyon kiviil helyezte a2015. 12.17-l kiildttttk0zgytil6s
6e
M6dositottaa2015. 12.17-ik0ldottkdzgyiilds, hat6lyba ldpds: 2016. 01. 01.
70
M6dositottaa2016.05.24-i kuldottkozgyilds, hat6lyba l6pds: 2016.06.01.
7rM6dositottaa2015.12.l7-l ktildottkdzgyiilds, hat6lyba ldpCs: 2015. 12.17.
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12.7 Az. a tag, aki eredetileg a j6rad6kszolg6ltat5st v6lasztotta, a szolg6ltat6s megkezd6se ut6n

a szolg6ltatdsi sz6ml5j6n fennmaradt dsszeg egy dsszegben t6rt6n6 kifizet6s6t. A
kifizet6st legkes6bb az ig6nybejelent6s napj6t k6vet6 8. munkanapon kellteljesiteni.T2T3
k6rheti

12.8 A szolg6ltat6s megnyil6sdt k6vet6en a Pflnzt1r a kedvezm6nyezett (6r6kds) r6sz6re
j6rad6kszolg5ltat6st nem teljesit, hanem r6sz6re a tagra jut6 m6g megmaradt vagyonr6szt egy
dsszegben kifizeti.
13. A p6nzt6rtag

6tvil6gitisa

13.1 A Pmt. rendelkez6sei szerint aPdnztArjogosult az egy6ni sz6mla megnyit6s6ra, ha biztositja,

a

az Ugyf6l 6s t6nyleges tulajdonos szem6lyazonossdga igazolo ellen6z6s6nek
lefolytat6sdig az Ugyf6l 6s a szolg6ltat6si kedvezm6nyezett nem r6szesUlhet szolg6ltat6sban. A
PinAAr a tag hal6la eset6n kdteles a kifizet6sben r6szesUl6 hal6leseti kedvezm6nyezettet, illetve
drokdst - az Ugylet teljesites6t megel6z6en - azonositani.Ta
hogy

13.2 Az ugyl6l 6tvilSgit6s r6szletes szab6lyait

a

P6nzmosds megel6zeser6l sz6l6 szabAlyzat

tartalmazza.Ts

13.3 Amennyiben tagszervez6n keresztUl l6tesit a term6szetes szem6ly tags6gi jogviszonyt, az
Ugyf6l 6tvil5gitdst aPfinztAr tagszervezdje elvegzi 6s ezt al6irdsdval igazolji a teeirOO p6nziartag
be16pesi nyilatkozat5n.

13'4 Amennyiben az 6tvil6git6sra b6rmely okb6l nem kertil sor, a tdrvenyi el6lr6sok alapl1n az
6tl6p6si-, illetve kifizet6si k6relem76 teljesit6s6t a P6nztilrnak meg kell tagad'nia.77
13.5 A Pmt. kimonlja, hogY78 koteles a PEnztAr a p6nztdrtag r6sz6re a kifizet6st, a szolg6ltat6s
teljesit6s6t, az 6tl6p6st, illetve a tag hal6la eset6n a hal6leseti kedvezm6nyezetti kifizet6st
megtagadni, ha
a) a penztarrag 2017 .06. 26. etcitt l6tesitett tagsdgi jogviszonyt,
b) a.penzt6rtag vonatkozdsdban a P6nztArAz u$y{eratvildgitdsi int6zked6seket 2019. 06. 26.
napj6ig nem v6gezte el6s
!) a R6nzt6rtag vonatkoz6saban a Pmt. 7-11. $-ban 6s a 19-20. g-ban meghatarozott ugyf6ldtvildgit6s eredm6nyei 2019.06. 26. napjdn nem Sllnak teljesk6lien r6ndelkez6s6re.Te

14. Tagi krilts6gek

14'1

A P6nztflr az al6bbi esetekben a p6nzt6rtag vagy hal6leseti kifizet6s eset6ben a

kedvezm6nyezett r6sz6re tdrten6 kifizet6s sor6n eljarisi dijii es koltseget
sz6mit fel az egyeni
szdmla6llom6ny terh6re:
j1rad6k foty6sit6sa,
egy6sszegri szolg6ltatds kifizet6se,
m6s p6nzt6rba t6rt6n6 6fl6p6s,
v1rakoz6si id6t betdlt6 penzt6rtagok r6sz6re t6rt6n6 kifizet6s, bele6rtve
a hozamfelv6telt is,
hal6leseti kifizet6s

o
o
o
'
o
72

M6dositonaa2015.05. 2g-i kiildOttktizgytilds,
M6dositotta a2018.05.24-ikuld0ttktizlinil6s,
74
M6dositona a2018.05.24-it utatittttirlirulds,
75
M6dositotraa20l8.05.24-it iitaottLtirfrnilds,
76
M6dositotr a a 2018. 05. z4-itutaottt orfrniles,
77
M6dositotraa20t5.05. 28-i kiildtittktizfrifil6s,
78
M6dositotraa20t5.05. 28-i mtatittttirlyulds,
73

hatdlyba
hatrilyba
hatSlyba
hat6lyba
hat6lyba
hatdlyba
hat6lyba

ldp6s: 2015. 06. 01.

ldp6s:2018. 05.24.
ldpis: 2018. 05.24.
lepes: zolg. 05.24.
ldpds: 201 8. 05. 24.
l6pds: 2015. 06. 01.
l6pds: 2015. 06. 01.
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14.2 Fa.6rv6nyesitend6 dij, illetve kdlts6g az al1bbi k6t r6szb6l 5ll:
egys6gesen 3.000 Ft elj6r6si dii (i6radek eset6ben az els6 foly6sit6skor)

.
.

az utal6s, kifizet6s mindenkorit6nyleges k6lts6ge.

Az utalSs, kifizet6s k6lts6g6nek meg6llapit6sSra 6s levon6sAra a K6lts6gszab6lyzat mell6klet6t
k6pezo kdlts6glista alapj6n kerUl sor.

14.3 A PlnAAr az elektronikus iratk6nt kiktildesre kerUl6 okiratokat, titj6koztatAsokat dij- 6s
jogszabdlyi k6telezetts6get meghalad6. postai kikUld6sek
k6lts6gmentesen tov6bbitja,
tekintet6ben a postakolts6g-et a Kdlis6gszabAlyzat rendelkez6sei szerint az 6rintettnek felsz6mitja.

a

15. A

tagi ktilcsdn

15.1 A taqi kdlcsdn 5ltal6nos szab6lvai
15.1 .180

i5.1.2 A p6nzt6rtag a v6rakoz6si id6 tartama alatt, els6 izben a vArakozAsi id6 3. 6ve ut6n
ny[jtja. A
kolcs6nt vehet tet a'p6nzt6rb6l. A penzt6r a kdlcsdnt a befektet6si portf6liok terh6re
p1nztAr nem nyfijthat 6jabb tagi k6lcs6nt, amennyiben az 6ltala kor6bban ny0jtott tagi k6lcs6nok
egyUttes dllom inya meg na taOla P6nzt6r fedezeti ta rtal6k6na k 5 szAzalfikAt.
l6trej6ttekor, sem a
15.1.3 Atagi k6lcs6n 6sszege nem haladhatja meg sem.a kdlcs6nszerz6d6s
30%-at'81 A
osszeg
k6lcs6nfetv6tet id6pontjabari a penztirtig ,;gvenisz6ml6j6n nyilv6ntartott
kolcsdn osszege nem lehet kevesebb 30.000 Ft-n6l'82
15.1.4 Nem nYfjthat6 ktilcsdn, ha:
p6nzt6r a h6tral6kot az
? tag a kor6bban felvett tagi k6lcs6n6t nem fizette vissza, 6s a
egy6ni nyugdijsz6m l6val szem ben 6rv6nyesitette,
o tagnak tagi k6lcs6n tartoz6sa van,

o
o

o€|tagkil6p6sivagy6tlep6sisz6nd6k6tbejelentette'

o

? tagnak tagi lek6t6se van.

PlnztAr 6ltali al6irSs6nak napj6n
15.1.5 A k<ilcs<in kamata megegyezik a tagi kdlcs0nszerz6d6s
5"+ m6rt6k6vel. Amennyiben jogszab6ly
6rv6nyes mindenkori jegybanki atapfamit
a p6naar a jogszab6ly hat5lybal6p6s6t6l
m6dosit6sok erintik az errevonatkoz6'ienderkezest, rigy
visszafizet6senek elmulaszt5sa eset6n a
alkalmazza a modositott rendelke="."r"i. A k6lcs6ri
fer, ennek
p6na6r a k6sederem ers6 napj6t6r u,gyr"ii kamg! heryett k6sedermi kamatot sz6mor
+
m6rt6ke a mindenkorijegybanki alapkamat 5%'83
osszeg eg6sz6nek, vagy egy
15.1.6 Ha a p6nzt6rtag egyeni nyugd'rjsz61ral9n.nyi|v6ntartott 6sszeg a tagi k6lcs6n tartoz6s
r6sz6nek ferv6tere eset6n az egy6ni.i"gdijr=amr6n .marad6
az e kulonbozetnek megfelel6 osszeg
6sszeg6n6l kisebb lenne, akkor tagi ror.io. tartoz6sb6l
6rv6nyesithet6 az egy6ni nyugd'rjsz6ml6val
azonnal esed6kess6 v6lik, 6s a kifizeieri r"g"r6r6en
szemben.
levelben 6rtesiti a p6nzt6rtagot a tagi k6lcs6n
1s.1.7 A p6nzt6r a tagi k6lcs6n lej5rata el6tt
a tagi k6rcs6n 6s kam.at6nak 6sszeg6r6l' Ha
visszafizet6si hat6ridej6r6r (futamid6 Gg"), varamint
a Pilnztar a hat6rid6t kovetS 15 napon
a p6nzt6rtag a tagi kolcsont hat6rid6re-nem fizeti vissza]
8 napos hat6rid6vel a teljesit6sre' Ha a
lev6lben fetsz6ritfa

a

*

i

belul t6rtivev6nye!
80

8r

"-pen=tartagot

Hat6lyon kiviil helyezve 2015' 06' 0l-i hat6llyal'
l6p6s: 2018.
M6dositotr a a2018. 05.24-ikiildottkiizgytilds, hat6lyba

05

' 24'

82M6dositottaa2015.12.l7-ikiildiittkiizgyiilds,hat6lybal6p6s:2015' 12'l'l'
ldp6s: 2015. 12' 17 '
83
M6dositott aa20l5. 12. ll-iktildtittktizgyiilds, hat6lyba
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p6nzt6rtag tartoz6s5t8a a PEnztAr erre vonatkoz6 felsz6lit6sa ellen6re sem fizeti vissza, a h6tral6k
6sszeg6t, valamint a P6nA6r kdltsegeit a PlnAAr a tag egy6ni nyugdijsz6ml6j6val szemben
6rv6nyesiti, legk6s6bb a kdlcsdn lej6rat6t6l sz5mltott 180 napon belUl. A hdtral6k dsszege nem
min6sUl pbnzt6ri szolg6ltat6snak, 6s a tag olyan ad6k6teles jdvedelme, amely ut6n a p6nztSrtagot
az egy6ni nyugdijszSmla megterhel6s6nek id6pontj6val egyidejtileg kiadott igazol6s alapliln az
Szja torv6ny szerinti ad6el6leg fizet6si kdtelezetts6g, valamint az Eho. tdrv6ny szerinti sz6zal6kos
e g 6szs6g U gyi hozzi4itru 6s f izet6s i kdte lezetts6g s te rhe i.
i

|

I

15.1.8 Ha a p6nzt6rtag a tagi kdlcson id6tartama alatt a tags6gi viszony6t bdrmilyen jogcimen
meg kivdnja szUntetni, 0gy a kil6pesi/6tl6p6si szdnd6k6nak bejelent6s6vel egyidejtileg a tagi
kdlcs6n tartoz6s6t rendeznie kell.
15.2 A taqi kdlcsdn folv6sitAs6nak szab6lvai
a tdrv6nyi 6s
15.2.1 A tagi k6lcs6n ir6nti igeny PlnAArhoz tdrt6n6 be6rkez6s6t kdvet6en
alapszab6lyi felt6telek fenn6ll6sa eset6n a P6nztAr 15 napon belUl 2 p6ld6nyban elk6sziti a
azt megkUldi a
szerz6d6sk6szit6s d6tum6t
k6lcs6nszerz6d6st, feltUntetve rajta
p6nzt6rtagnak. A kdlcsdn osszeg6t a POnAAT minden esetben lefel6, 1.000 Ft-ra kerekitve
hatArozza meg. Ha a tagi kolcsdn irdnti ig6ny elutaslt6s6nak van helye, akkor arr6l a P6nAdr 15
napon belUl ir6sban tSj6koztatja a tagot.85

-

a

6s

k6lcsdnszerzodbs k6t Sltala al6irt es az allirAsa d6tum6val elldtott p6ld6ny6t a tag
a P6nztdrnak.87 A tagi kdlcsdn foly6sit6s6hoz szUks6ges a p6nzt6rtag Pmt. szerinti
5tvil69it6sa.
15.2.2

A

visszaktrldiso

15.2.3 A tag 6ltal al6irt k6lcsdnszez6d6s 5tv6tel6t kdvet6en a PEnAAT 10 munkanapon belUl a
kolcsdnszerz6d6st al6irja, ell6tja az alAirlsa d6tum6val 6s 6tutalja a kdlcsont a megadott
banksz6mlasz6mra. Ezzel egyidejUleg a p6nzt6rtag lakcim6re post1zza a kdlcsdnszerzod6s
PEnAAT 5ltal is al6irt egy pelddnydt. A kdlcsdnszerzodls a P6nztAr 6ltal tdrten6 al5lr6ssal l6p
hatdlyba.ss
15.2.48e

15.2.5 A P6nzt6r a tagi k6lcs6n folyosit6sakor eljir6si diiat sz6mit fel, amelynek m6rt6ke 3.000
Ft, valamint az AtutalAs t6nyleges k6lts6ge. Az elj6r6s dij a foly6sltando tagi k6lcsdn 6sszeg6b6l
kerUl levon6sra, amely Osszeg a mfikod6si alap javAra kertil j6v5ir6sra. A kdlcsdnt lej6ratkor egy
osszegben - kamattal ndvelten - kell visszafizetni. A visszafizet6s 6tutal6ssal t6rt6nik. A kdlcsdn
lejSrati ideje 12 h6nap, amelyet a kdlcsdn foly6sit6s6nak (p6nzt6ri 6tutal6s napja) id6pontj6tol kell
szdmitani.eo

15.2.6 A tag a tagi kdlcsdn tartoz6s lej6rat6t megel6z6en is tdrleszthet, ebben az esetben a
k6lcs6nt Ugyleti kamat kiz6r6lag a t6nyleges visszafizet6s id6pontj6ig terheli.sl

16. Tagi lek6t6s
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16.1 A pSnzt6rtag - a vArakoz6si id6 letelte, illetve a nyugdijkorhat6r el6r6se utdn - egy6ni
sz6mlak<ivetel6s6nek legfeljebb 50o/o-At a hitelint6zetekr6l 6s a p6nzUgyi v6llalkozdsokr6l sz6lo
a 2013. evi CCXXXVII. t6rv6ny (Hpt.) hat6lya alA tarlozo hitelint6zettel k6tdtt szez6d6sben

fedezetk6nt felaj6nlhatja, amennyiben rendelkezik arr6l, hogy a p6nzt6r az egyeni
nyugdijszdml5j5ra tagi lek6t6st vezessen fel. A tagi lekdt6s a P6nAAr dltal kiadott, a tagi
lekdt6snek a tag egy6ni nyugdijszfimldjflra vezet6s6r6l sz6l6 nyilatkozattaljdn letre.

16.2 A tagi lekdtes t6rles6t a P6nzt5rn6l a tag, a tag hal6la eset6n a kedvezm6nyezett, valamint a

hitelszez5d6sben foglalt feltetelek teljesUl6se eset6n a tagi lek6t6s jogosultja kezdem6nyezheti a
tagi lekdtessel biztositott kdvetel6s megszfint6nek egyidejU igazol6sa mellett. A tagi lekot6s
szab6lyai egyebekben a jogon 6s kdvetel6sen alapitott zSlogjog szab5lyaival azonosak. Ha a
hitelint6zet a tagi lekdt6sb6l szArmaz6an ig6nyt 6rv6nyesit, azt 0gy kell tekinteni, mintha a
p6nzt6rtag az egy6ni nyugdijsz5ml6j6n nyilv5ntartott Osszegb6l felv6telt teljesitett volna.e2

16.3 A p6nztdrtag sz1mlAjAra tagi lek6t6s nem vezethet6 16, amennyiben a p6nA6rlag tagi
kdlcsOnt ig6nyelt, vagy fenn6ll6 tagi k6lcsdntartoz6sa van. Nem k6rhet6 tagi lekdt6s egy6ni
szdmlSra vezet6se akkor, ha a tagnak szolg6ltatdsi, 6tl6p6si, kil6p6si, kifizet6si k6relme van
folyamatban.

16.4 A p6nztdrtag egy6ni sz6ml6j6ra egyidejfileg tdbb tagi lek6t6s is felvezethet6, de a tagi
lek6t6sek 6sszess6g6ben egyetlen id6pontban sem haladhatj6k meg az egyeni sz6mlakdvetel6s
5}o/o-At. Amennyiben a tagi lek6t6ssel rendelkez6 p6nztdrtag az egy6ni sz6ml5j6n nyilv6ntartott
megtakarit6saibol felv6telt kiv6n teljesiteni, erre csak a tagi lekdt6ssel 6rintett 6sszeg k6tszeres6t
meghalad6 dsszeg erej6ig van m6d. A tagi lek6t6s sor6n lekdtott r6sz szolg5ltatds alapj6ul nem
sz6mithat6 be.e3
17 .

A

P

0nztAr timogat6ja

17.1 A P6nzt6r t6mogat6ja az a term6szetes vagy jogi szem6ly,- kiv6ve az ad6hat6s6got a
p6nzt6ri befizet6sek kedvezm6ny6nek 6tutal6sa tekintet6ben - aki (amely) eseti vagy rendszeres
p6nzbeli vagy nem p6nzbeli adom6nyt teljesit a P6nztAr jav1ra ellenszolgSltat6s kikdt6sesa n6lkUl.
17.2 A t6mogatoval aPlnztdr lr6sbeli szerz6d6st kdt, amelyben meg kell hat6rozni az adom6ny
6sszeg6t, c6lj6t, valamint felhaszndl6si m6djdt. A t6mogato jogosult meghat6rozni, hogy aPEnAAr
az adomdnyt milyen c6lra 6s milyen modon haszn6lja fel. Ha a t6mogat6 az adomdny
felhaszn5lSs6r6l nem rendelkezik, aA a likvidit6si alapba kell helyezni. Ha a t6mogat6i adomdny
alapok kdz6tti felosztds6r6l a tdmogat6si szerz6d6s nem rendelkezik, akkor az adom5ny 3 o/o-At a
mrlk6desi alapban kell jov6lrni.e5
17.3 T6mogathat6

o
.
.
o
o
o
o
o
o
e2

V?lamely
valamely
valamely
volamely
v?lamely
v?lamely
V?lamely
V?lamely
V?lamely

tags5gi k<ircik:

munk6ltat6 10 6ven belUl nyugd'ljkorhat6rt el6r6 p6nzt6rtagjai,
munk6ltat6 9 6ven belUl nyugdijkorhat6rt el6rd p6nzt6rtagjai,
munk5ltat6 8 6ven bel0l nyugdijkorhat6rt el6r6 p6nztdrtagjai,
munk5ltato 7 6ven belOl nyugdijkorhat6rt el6r6 p6nzt6rtagjai,
munkdltat6 6 6ven belUl nyugdljkorhat6rt el6r6 penzt6rtagjai,
munk6ltat6 5 6ven belUl nyugdijkorhat6rt eler6 p6nzt6rtagjai,
munk6ltat6 4 6ven belUl nyugd'rjkorhatSrt el6r6 p6nzt6rtagjai,
munk6ltat6 3 6ven belUl nyugdijkorhat6rt el6r6 p6nztdrtagjai,
munk6ltat6 2 6ven belUl nyugdijkorhat6rt el6ro p6nztdrtagjai,

M6dositotta a2015. 12. 17-i kiildiittkdzgytil6s, hat6lyba l6pds: 2015.
M6dositottaa20l5. 12. l7-i kiildottkdzgytilds, hat6lyba l6pds: 2015.
e4
M6dositottaa20l7.05.23-i ki.ild0ttkozgyiil6s, hat6lyba l6pds: 2017.
e5
M6dositottaa2018.05.24-i kiildiittkozgytil6s, hat6lyba l6pds:2018.
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.
valamely munk6ltat6 1 6ven belUl nyugdijkorhatdrt eler6 p6nzt6rtagjai,
.
valamely munk6ltat6 p6nztdrtagjai,
o
V?lamely szakma, Agazat, szervezet p6nzt6rtagjai,
.
valamely 6rdekk6pviseleti szervvel, t6rsadalmi szervezettel, egyesUlettel igazolt tags6gi
jogviszonyban 6ll6 p6nzt6rtagok,
.
azonos kdzigazgat6si terUlethez tarloz6 p6nzt6rtagok,
.
a felhalmoz6si id6szakban l6v6 p6nzt6rtagok,
.
a szolg6ltat6si id6szakban l6v6 p6nztdrtagok,
.
valamely munk5ltat6 ugyanazon munkahelyi beosztSssal rendelkez6 munkavdllal6i,
o
v?lamely munkdltat6 ugyanazon munkahelyi beosztSssal rendelkez6 munkav5llaloi, akik
ezen beoszt6st legal6bb 1 6ve tdltik be, 6s jelenleg is ebben a pozici6ban vannak,
.
valamely munk6ltat6 ugyanazon munkahelyi beoszt6ssal rendelkez6 munkav6llal6i, akik
ezen beoszt6st legal6bb 2 6ve tdltik be, 6s jelenleg is ebben a pozici6ban vannak,
.
valamely munk6ltat6 ugyanazon munkahelyi beoszt6ssal rendelkez6 munkav5llal6i, akik
ezen beoszt6st legal6bb 3 6ve tOltik be, 6s jelenleg is ebben a pozlci6ban vannak,
.
valamely munkSltat6 ugyanazon munkahelyi beoszt6ssal rendelkez6 munkavSllal6i, akik
ezen beoszt6st legal6bb 5 6ve tdltik be, 6s jelenleg is ebben a pozici6ban vannak,
o
V?lamelymunk6ltat6ugyanazonkorcsoportbatartozomunkav6llal6i,
.
adott naptdri 6vben, egy meghat6rozott 6sszegn6l magasabb tagdijat fizeto p6nztdrtagok,
.
adott munk6ltat6n6l azonos id6szak 6ta munkaviszonyban A116 p1nAflrtagok,
.
a t6mogat6val munkaviszonyban ell6 rokkantsdgi, baleseti rokkantsdgi nyugdijas
p6nzt6rtagok,
o
v?lamely munk6ltat6 meghatdrozott id6pontban vagy id6tartam alatt bel6pett
p6nzt6rtagjai,
o
V?lamely munk6ltat6 6tl6pes 0tj6n belepett p6nztSrtagjai,
.
valamely munk5ltato adott 6vben egy meghat6rozott 6sszegn6l magasabb tagdijat fizet6
p5nzt6rtagjai,
.
valamely munk6ltat6 meghat6rozott id6pontban vagy id6tartam alatt 6tl6pes 0tj6n
bel6pett p6nztdrtagjai,
.
egy adott nyugdijp6nA6rb6l egy adott napon vagy id6szakban 6tl6pettek,
.
egy munk6ltat6 azon munkav6llaloi r6sz6re, akik az adott 6vben legfeljebb a munk6ltat6
dltal meghatdrozott szdm0 nap t6ppenzes Sllom6nyt vettek ig6nybe,
.
e9y munkdltat6n6l meghat6rozott ideje munkaviszonyban 5116 munkav6llal6 p6nzt5rtagok,
.
egy munk6ltat6n6l meghat5rozott id6tartamig munkaviszonyban 6llo/6llt munkavdllal6
p6nzt6rtagok,
o
adott munk6ltatonSl meghatirozott id6pontban/id6tartam alatt GYES/GYED l6vo
m unkav6llal6 penzt6rtagok,
.
valamely munkSltat6 meghat6rozott id6pontban vagy id6tartam alatt bel6pett
p6nztdrtagjai
o
valamely munkdltat6hoz meghat6rozott id6pontban vagy id6tartam alatt bel6pett
munkav6lla16 p6nztdrtagok,
o
v?lamely munk6ltat6 nem magyar 6llampolg6rsdgri munkavSllal6i,
o
vdlamely munk6ltat6 meghat6rozott 6llampolg6rs6g0 munkav6lla16i,
o
Vslamely munk6ltat6 cafet6ria rendszer6bol az 6nk6ntes nyugdijp6nzt6ri t6mogat6st
v6laszto tagok,
.
egy adott pEnAAr beolvad6s6val p6nztdrtagg6 v6l6 azon tagok r6sz6re, akik az
adom 6nyozo 6ltal fizetett csoportos 6letbiztos itdsna k nem biztositottj ai
.
egy meghat6rozott munk6ltat6t6l nyugdijba vonul6 p6nzt6rtagok, akik bemutatjdk a

munk6ltat6 r6sz6re a nyugdij megdllapit5sdt tartalmazo hatArozatukat (m6rt6ke maxim6lisan az
ntett penzt6rtag 6ves itett nyu gd lj 5na k 1 1o/o-a),
A tag egy6ni szdml6j6n j6v6irt tdmogat6s dsszege a tag egy6b j6vedelme. A t6mogat6s dsszege
nem helyettesiti a tagdij megfizet6s6t.
6ri
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17.4 Az. adom6ny elfogadds6r6l az lgazgatotandcs elndke ddnt, s int6zkedik annak a t5mogat6
esetleges rendelkez6s6nek megfelel6 felhaszn6l5sd16l.

18. A P6nztAr szervezete
A P6nzt5r szerveinek felsorol5sa

o
o
.
.

kUldottk6zgyfil6seo

kUlddttv6laszt6 gytlles
lgazgat6tandcs
Ellenorzo Bizotts6g

19. A kdlddttkdzgYfil6s
19.1 A kUldottkdzgyril6s

a P6nztAr legf6bb szerve, amely a kUlddttek 6sszess6g6b6lall.e7

A kUlddttkdzgyrilest az lgazgat6tan6cs 6vente legalSbb egy alkalommal hivja 6ssze az e_ves
besz6mol6, illetve a p6nzUgyi terv elfogad6s6ra. A besz6molot a p6nzUgyi ev lej6rt6t kdvet6 5.
19.2

honap utols6 napj5ig kell el6terjeszteni 6s elfogadni.es
19.3 A kUld6ttk6zgyfil6st akkor is 6ssze kell hivni, ha aA a blr6s5g vagy a Magyar Nemzeti -B"lk
elrendeli, az Elleiorz5 Bizotts6g vagy a tagok legal6bb 10o/o-o - az ok 6s a c6l megjel6l6s6vel ir6sban inditvfnyozza, vagy a kUld6ttkdzgytil6s dsszehiv6sAt az lgazgat6tan6cs saj6t maga
egy6bk6nt szUks6gesnef taga. Ha az lgazgat6tan6cs a kUldottkdzgyUl6st az ir6sbeli inditvdny
ei-tenere sem hivjalssze, az inditv6nyoz6k a Magyar Nemzeti Bankhoz, annak elutasit6 ddnt6se
ut6n 30 napon belUl a blr6s6ghoz fordulhatnak.

a konywizsg6l6 tudomdst szerez arr6l, hogy a PEnAAT vagyondnak vagy a fedezeti
tartal6k6nak lelent6i csdkken6se v6rhat6, kOteles az Ellen6z6 Bizotts6got 6s az
lgazgat6tan6csot t6j6koztatni, valamint a PEnAAT kUlddttk6zgyfil6s6nek dsszehiv6s6t
k-ezdimenyezni 6s ennek teny6t a FelUgyeletnek bejelenteni. Ha a kUlddttkdzgyUlest az
lgazgatotan6cs - a tudom6s6ra jut6st6l sz6mitott 8 napon belUl - nem hivja 6ssze, arra a
19.4 Ha

f'onyinrizsg6lo jogosult. Ha a P6nztilr kUld6ttkdzgyUl6se nem hozza meg a szUks6ges d6nt6seket,
a kflnywizsg6lo k$teles 6rtesiteni err6l a FelUgyeletet 6s a bir6s6got.

1g.5 A kUld6ttk6zgyfil6s 6sszehiv6s6rol szol6 ir6sbeli, szem6lyre sz6lo meghivo elkUld6se 6s a
kUtd6ttk6zgytil6s id-6pontja k6z6tt legal6bb 15 napi id6kdznek kell lennie. A P6nztdr a meghiv6
az abban ioglaltakat az internetes honlapj6n is kdteles kdzz6tenni. A
elkUldeseve-l egyidejiileg
-meghiv6nak

tartalmaznia kell a kUlddttkdzgyfil6s, valamint a
kUtd6ttk6zgyrifeii
kttld6ttkdzgyril6s hely61, id6pontj6t, napirendj6t, valamint
megism6telt
hatdrozatftbtelens6g miatt
a napirendh,eztartoz6 iratok megtekint6s6nek hely6t 6s idej6t.

ee

19.6 A kUld6ttk6zgyril6sre meg kell hivni a Magyar Nemzeti Bank k6pvisel6it is, akik tanScskoz6si
joggal vesznek r6szt.1oo

1g.7 A kUld6ttk6zgytil6s akkor hat6rozatk6pes, ha azon a p6nzt6rtagok t6bb, mint fel6nek
k6pviselet6t ad6 t<-uiootter jelen vannak. Ha az eredeti (els6) kUlddttkdzgy[il6s meghiv6ja ezt
tartalmazza, akkor a megism6telt 6s az eredeti ktild6ttk6zgyUles egy napon is megtarthat6, a k6t
15 napos id6k6zt nem kell megtartani. megism6telt
kUldottkozgyfil6si tiles kozott

A

a

M6dositotta a2015.05. 28-i ktildottkozgyul6s, hat6lyba
M6dositottaa2015.05. 28-i kiildottkozgytil6s, hat6lyba
e8
M6dositottaa2018.05.z4-iktildottkozgyiilds, hat6lyba
ee
M6dositotta a2011 . 05.23-i kiildtittkozgyiilds, hat6lyba

e6
e7

roo

l6p6s: 2015. 06. 01.
ldp6s: 2015. 06. 01.

l6p6s:2018. 05.24.

l6p6s:2017 .07. 01.
M6dositottaa2015.05.28-i kUldottkozgyiilds, hatSlyba l6pds: 2015. 06.01.
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kgldottk6zgyfil6s az eredeti napirendi pontok tekintet6ben a kUldottek 6ltal k6pviselt tagok
sz6m5t6l fUggetlenUl hat6rozatkepes. A kUldOtt helyett m6s nem jdrhat el, a kUld6tt sem eseti, sem
rendszeres meghatalmaz6st a kUlddttk6zgytil6si helyettesft6sre nem adhat.101
19.8 A kUlddttk6zgyfil6sen minden kUldott annyi szavazattal rendelkezik, ahdny tagot k6pvisel.102
1

9.

I A kri ldcift kcizgyii l6s kiz6 r6lagos hat6s kcir6be

tartozi k:

a.) azAlapszab6ly elfogad6sa 6s m6dosit6sa

b.) az

lgazgat6tandcs tagjainak

6s

elndk6nek megv6laszt6sa, visszahiv6sa, dijazdsuk

meg6llapit6sa,

Ellenorzo Bizotts6g tagjainak 6s eln6k6nek megvSlaszt6sa, visszahiv6sa, dijaz6suk
meg6llapit6sa,
d.) az lgazgatotandcs 6ves besz6molojinak - ezen belUl a m6rleg 6s az aktu6riusi 6rtekeles elfogad6sa, ddnt6s az egyes tartal6kokban mutatkozo hiSny rendez6s6r6l,
e.) a p6nzt6r p6nzUgyiterveinek elfogad6sa,
f.) a tev6kenys6gi enged6ly joger6re emelked6se el6tt kot6tt szez6d6sek j6v6hagydsa,
g.) a tevekenys6gi enged6ly joger6re emelked6se el6tt a PlnAAr nev6ben elj6r6 szem6lyek, az
lgazgat6tan6cs 6s az Ellenorz6 Bizotts6g tagjai elleni kdrt6ritesi igenyek 6rv6nyesit6se, tov5bbd
int6zked6s a PEnztAr k6pviselet6re jogosultak ellen inditott perekben a PEnAAT k6pviselet6r6l,
h.) ddnt6s 6rdekk6pviseleti szervhez tdrt6n6 csatlakoz6sr6l, illetve abb6lt6rt6n6 kiv6l6sr6l,
i.) dont6s a PlnztAr megsztin6s6r6l, sz6tv6l6s6r6l vagy m6s p6nzt6rral tdrt6n6 egyesUl6s6r6l,
konywizsgdl6 term6szetes szem6ly megv6laszt5sa 6s
kdnywizsgAl6 t6rsas6g 6s
felment6se,
k.) a V6laszthat6 portfoli6s szabAlyzat 6s m6dosit6s6nak elfogad6sa,103
l.) ddnt6s minden olyan egy6b Ugyekben, amelyeket a jogszabdly a kUlddttk6zgy[iles hat6skdr6be
utal.

c.) az

j) a

a

19.10 A kUld6ttkdzgyfil6s a hatArozatait a jelenlev6 kUld6ttek egyszerfi szavazattdbbs6g6vel
hozza. A jelenlev6k 2/3-os, min6sitett t6bbsegi szavazata szUks6ges az a.), d.) h.) es i.)
pontokban megjeldlt esetekben tdrten6 ddnt6shozatalhoz, valamint abban az esetben, ha az l.)
pontban meghatdrozott k6rd6s eld6nt6s6hez a jogszabSly min6sitett tdbbs6gi szavaz6st k6vetel
meg.104

19.11 A kUldottk6zgyril6s a ddnt6seit 6ltal6ban nyilt szavaz6ssal hozza meg, azonban az
lgazgatotan5cs 6s az Ellen5z6 Bizottsdg tagjainak 6s elndk6nek megv6laszt6sa titkos
szavaz6ssal tdrt6nik.
19.12 A kUldottkozgyril6sr6ljelenl6ti ivet kell k6szlteni, amely tarlalmazza a megjelent kUlddttek 6s

szavazati joggal nem rendelkez6 jelenl6v6k nev6t 6s al6ir6s6t. A jelenleti ivet
kUld6ttkdzgy(l6si jegyz6kdnyvhdz kell csatolni, s azt a kUld6ttkdzgytiles elndke 6s

a

jegyz6k6nywezet6 al5 ir6s6val h iteles

a
a

iti. 1 0s

A

kUlddttkdzgyril6sr6l jegyz6kdnyvet kell k6szlteni, amely tarialmazza az elhangzott
felsz6lal6sok lenyeget 6s a kUld6ttk6zgyril6sen hozott hat6rozatokat. A jegyzokdnyvhdz csatolni
kell az lgazgat6tan6cs 6s az Ellenoz6 Bizotts6g besz6mol6j6nak egy p6ld6ny6t. A jegyz6k6nyv
egy p6ld6ny1t - a csatolt iratokkal egyUtt - a kUlddttkdzgyrilest kdvet6 30 napon belUl meg kell
kUldeni a Magyar Nemzeti Banknak.

19.13

r0rM6dositottaa2015.05.28-i kuld6ttktizgyril6s, hat.ilyba l6pds:2015.06.01.
r02

M6dositottaa2015.05. 28-i kuldottktizgyiilds, hat6lyba l6pds: 2015. 06. 01.
M6dositottaa20l5.05. 28-i kiildOttkOzgyiil6s, hat6lyba l6pds: 2015. 06. 01.
rM M6dositottaa20l5.05.28-i kiildiittkOzgytilds, hatiilyba l6p6s:2015.06.01.
ros
M6dositottaa20l5.05.28-i kiildOttkiizgl,rilds, hat6lyba l6pds:2015.06.01.
r03

2l

Aranykor Onk6ntes Nyugdijpenztdr

2018.05.24.

19.14 A tag ir6sbeli megkeres6s6re
jegyz6kdnyvb6l r6sz6re kivonatot adni.

a

-

Alapszabdly

PEnztAr kdteles

a tag r6sz6re a

kUlddttk6zgyfil6si

19.15 A kUldottkdzgyfiles 5ltal hozott hat6rozatokr6l a P6nAAr folyamatos nyilv6ntart6st kdteles
vezetni. Ahat1rozatokat a meghozatalukat kdvet6 8 napon belul be kell vezetni a nyilv6ntartdsba.
A nyilvdntartds folyamatos vezet6s66rt az lgazgat6tan6cs elnoke a felel6s. A nyilv6ntart6sba a
tagok betekinthetnek 6s a kUlddttk6zgyfil6si hat6rozatokr6l a P6nzt{r 6ltal hitelesitett kivonatot
k6rhetnek.106 A kUlddttk6zgyUlesi hatdrozatok ellen a p6nzt6rtagok, illetve a kUld6ttek, valamint a
Magyar Nemzeti Bank a hatdrozat meghozatal6t6l sz6mitott 90 napon belUl keresetet nyfjthatnak
be a P6nzt6r sz6khelye szerint illet6kes tdrv6nysz6ken.
20. A

krilddttvilaszt6 gyfil6s

20.1 A kUlddttvSlaszt6 gyUl6s a P6nzt6r tagsSg6b6l az ar6nyos k6pviselet elve, valamint az
Alapszab6ly 6ltal meg6llapitott kdrzethatArok figyelembev6tel6vel kialakitott rendszer szerint,
vSlaszt6kerUletek k6pz6s6vel megtartott, a kUlddttek megv6laszt6s6ra ir6nyul6 gyUl6s. Az adott
kUldottv6laszt6 k6rzethez azon p6nzt6rtagok tartoznak, akiknek a P6nzt6rn6l ir6sban bejelentett
6s nyilvdntart6sba vett Slland6 lak6helye, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a tart6zkod6si helye
az adott kdrzet kdzigazgat6si terUlet6n van. Az a p5nztdrtag, aki Magyarorsz6gon sem 6lland6
lakhellyel, sem tart6zkoddsi hellyel nem rendelkezik, az 1-es kUlddtti kdrzethez kerUl
besorol5sra.107 A PEnAAT lgazgat6tan6csa legk6s6bb a kUld6ttv6laszt6 gyUl6s id6pontjdt
megel6z6 5, napig ki6llltja v6laszt6k6rzetenk6nt az adott kUld6ttv6laszt6 gyfiles jelenl6ti iv6t. A
jelenl6ti iv ossze6llit5sa sor6n a p6nzt6rtagoknak a t6rgyh6nap 1. napj6n a P6nztflr adatbdzisdban
szerepl6 lakhely-adat6t kell figyelembe venni, a lakcim ezt kovet6 vSltozdsa a v6laszt6kdrzeti
besorol6st nem m6dosithatja.
20.2 A kUld6ttek l6tszdma 15f6. a killddtt v6laszto kdrzetek az al6bbiak:108

kdrzet
sz6ma

k<i

1.

2.
3.

4.
5.

rzeth ez tarloz6 te rd ete k
I

1., ll., lll., lV., V., Vl. kerUlet
Vll., Vlll., lX., X., Xl., Xll. kertilet
Xlll., XlV., XV., XVl., Xxlll. kerUlet
XVll., XVlll., XlX., XX., XXl., XXll. KerUlet
Borsod-Aba0j-Zempl6n megye, Szabolcs-Szatmdr-Bereg

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
meqve

6.
7.

8.
9.
10.

Haidf-Bihar meqye
N6qr6d megye, Heves megye
J6sz-Nagykun-Szolnok megye, B6k6s megye
B5cs-Kiskun megye, Csongrdd megye

Pest megye ESZnf (6r6sok: Szob, V6c,

Szentendre,
Pilisv6r6sv6r, Budakeszi, Dunakeszi, Gddoll6, Asz6d)
11. Pest megye DEL (j6r6sok: Erd, Szigetszentmikl6s, Gy6l,
Rdckeve, Dabas, Vecs6s, Monor, Nagyk5ta, Cegl6d,
Naqvk6rds)
12. Fejer megye, Tolna megye
13. Baranva megye, Somogy megye, Zala megye
14. Gy6r-Moson-Sopron megye, Kom6rom-Esztergom megye
15. Vas megye, Veszpr6m megye

M6dositottaa2018.05.24-ikuldottkiizgyrilds, hat6lyba ldpds:2018. 05.24.
M6dositottaa2014.06.02-i k0zgytil6s, hatflyba l6pds: 2014. 07. 01.
r08
M6dositotta a2014.06. 02-i k0zgyiil6s, hat6lyba ldpds: 2014. 07. 0l.
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20.3 A kUld6ttv6laszt6 gyUl6sen egy tag csak egy v6lasztokerUlethez tartozhat A kUlddttvdlaszt6
gyril6sek hat6skor6be tartozik a kUld6ttek megv6laszt6sa, valamint visszahiv6sa. A kltlddttv6laszto
gyfil6seket 5 6vente kell megtartani. A kUlddttv6laszt6 gyfil6s 6sszehiv_6sa az lgazgatotan6cs
feladata. Az lgazgat6tan6cs az 6rintett tags6got orsz6gos terjesztestilos napilapban kozzEtett
hirdetmeny [tj6n hivja 6ssze. A meghiv6 elkUld6se 6s a kiilddttv6laszto gytiles id6pontja kdzdtt
tegal5bb 15 napi id6kdznek kell lennie. A P6nzt6r a meghivo elkUld6s6vel egyidejfileg az abban
fogtattat<at az internetes honlapj6n is kdteles kdzzEtenni. A meghiv6, illetve a hirdetm6ny
napirendhez tartoz6 iratok
gyUlesek hely6t, id6pontj6t, napirendj6t,
tartalmazza
hat6rozatk6ptelens6g eset6re vonatkoz6
megtekint6s6nek helyet 6s idej6t, valamint

a

a

a

t6j6koztat6st.11o

20.4

A

kdlddtt visszahiv6sa t6rgy6ban az lgazgatotan6cs akkor kdteles dsszehivni

a

kUfdottv6laszto gyril6st, ha a kUldOtt v6laszt6k6zetlhez tartoz6 tagok legal6bb 1Qo/o-a aA az indok
megjeldl6s6vel ir5sban k6ri. A kUldott visszahiv6sA16l a kUlddttvSlaszt6 kozgyUl6s a jelenl6v6
tagok 2/3-os t6bbs6gi szavazatAval hat6rozhat. A kUlddtt visszahiv5sakor a ktrlddttv5laszto gyUles
a visszahiv6ssal egy id6ben a kUld6tt megbizolevel6nek 6rv6nytelenseg6t is megdllapitja, s 0j
kUlddttet v6laszt.

kUlddttv6laszt6 gyfilesre a Magyar Nemzeti Bank k6pviseldj6t meg kell hivni, aki a
kUlddttvdlaszt6 gyfil6sen tan6cskozdsi joggal vesz r6szt,

20.5

A

20.6 A kUld6ttv6laszt6 gyril6sen a tagi jogok gyakorl6s6nak felt6tele a jelenl6ti iv tag 6ltal
t6rten6 al6ir6sa. A jelenleti iv tartalmazza a p6nzt6rtagok nev6t, lakcim6t es tags6gi szAm{t.
Ugyanaz a szem6ly egyidejfileg csak egy vdlaszt6kerUletben lehet jel6lt. A kUldottv6laszt6 gytil6s
akkor hatdrozatk6pes, ha azon a v5lasztokdrzethez tartoz6 penztArtagok legal6bb 25o/o-a ielen
van, illetve meghatalmazott ritj6n k6pviselteti magdt. A hat6rozatk6pess6gnek a szavazAs
id6pontj6ban fenn kell 6llnia. Amennyiben a gyfil6s megnyit6sakor hat6rozatk6pes kUlddttv6laszt6
gyfiles hatSrozatk6ptelenn6 v6lik, ennek megdllapit6s6t k6vet6en a megism6telt kUlddttv6laszt6
gyUl6s szab6lyai szerint kell elj6rni. Amennyiben a klrldottvdlaszt6 gytiles hatdrozatk6ptelen, 0gy a
m6sodszorra osszehivott kUld6ttv6laszto gyfil6s az eredeti napirend tekintet6ben a megjelentek
sz6m6tol fUggetlenUl hat6rozatk6pesnek min6sUl.

A

kUldottv6laszt6 gyrilesen minden p6nzt5rtag egy szavazatlal rendelkezik. A
kUldottv6laszt6 gyfil6sen a p6nzt6rtag meghatalmazott ritj6n is k6pviseltetheti mag6t. A
meghatalmazAst kdzokiratba, vagy teljes bizonylto erejti magdnokiratba kell foglalni, amelyet a
jelenl6ti ivhez kell csatolni.111

20.7

20.8 A kUld6ttv6laszt6 gyril6sen jelenl6ti ivet kell k6sziteni, 6s jegyz6k6nyvet kell felvenni. A
jelenl6ti iv tartalmazza a kuld6ttv6laszt6 gyfil6sen megjelent tagok nev6t. A jelenl6ti ivet a
kU lddttv6laszto g yU les jegyz6k6nyv6hez csatol n i kel l. A jegyz6k<in yv tarlalmazza:
.
a PlnAAr nev6t, sz6khely6t,
.
a kUldottv6laszt6 gytll6s hely6t, idej6t,
o a kUlddttv6laszt6 gyfil6s levezet6 elndk6nek, jegyz6konywezet6j6nek 6s a jegyz6k6nyv
h

.
.
.

ite les it6

i

nek, va

I

am

i

nt szavazats zflmlSl6inak nev6t,

a jelenlevok l6tsz6m6t,

a napirendet,
a gyUl6sen lezajlott legfontosabb esem6nyeket, az elhangzott inditv6nyokat, a
felsz6lal6sok l6nyeg6t,
roe

M6dositottaa20l5. 12. l7-i kiild0ttk0zgyul6s, hat6lyba ldp6s: 2015. 12. 17.
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a hozott hat6rozatokat,
a szavaz6s eredm6ny6t.

20.9 A p6nzt5rtagok a kUld6ttv6laszto gyUl6sen jelen l6v6k k6zUl nyilt szavazissal, egyszerr.i
sz6t6bbs6ggel v6lasztj6k meg :
.
ajegyz6kdnywezet6t,
.
a jegyz6kdnyvet hitelesit6 k6t tagot,

.

6s a 3

tagf szavazatsz5ml6l6 bizotts6got.

20.10 A jegyz6k<inyvet a jegyz6kdnywezet6 6s a levezet6 elnok iqa alA, az erre megv6lasztott
k6t jelenl6v6 penzt6rtag hitelesiti. A kUldOttvSlaszt6 gytiles elndke a jegyz6kdnyv k6t hiteles
pelddnydt kOteles a kUlddttv6laszt6 gyfil6st k6vet6 8 napon belUl az lgazgat6tandcsnak
megkUldeni. A kUlddttv5laszt6 gyUlest az lgazgat6tan6cs ezzel megbizott tagja vezeti. A
kUld6ttv6laszt6 gyiil6sen a P5nAAr lgazgat6tan6csdnak k6pviseldje vagy az Ellen6z6 Bizotts6g
tagja jogosult tan6cskoz6si joggal r6szt venni.

20.11 A krilddtt szem6ly6re az lgazgat6tanAcs tesz javaslatot, de a jelenl6v6 p6nztdrtagok a
jelOlt melle m6s szemelyt is javasolhatnak. A kUld6ttnek jeldlt szem6lynek az Alapszab6lyban
meghatdrozott kizAr6 ok vagy kdrUlm6ny vonatkoz5sdban rendelkeznie kell 6rv6nyes hat6sdgi
bizonyitvdnnyal. A kUld6ttnek v6laszthat6 szem6lyek list6jdra valamennyi jeldltet fel kell venni,
akinek a jeloltte v6l6s6t a kUlddttv6laszto gyiil6sen jelen l6v6 tagok legal6bb 25o/o-a nyilt
szavazdssal tdmogatja. Nem lehet jeldlt az, aki a kUlddtt6 v6l6s felteteleinek nem felel meg,
szem6ly6vel kapcsolatosan kizAro ok all fenn 6s aki nem rendelkezik 6rv6nyes hat6s6gi
bizonyitv5nnyal. A kUldott megvSlaszt6sa egyszerfi sz6t6bbs6ggel, titkos szavaz6s ritiin tdrtenik.
Ha az els6 fordul6ban nem szerezte meg egyik jel6lt sem az egyszerti tobbseget, a m6sodik
fordul6ban m6r csak a k6t legtdbb szavazatot kapott jeldltre lehet szavazni, akik k6zUl a tobb
szavazatot kapott jel6lt lesz a kUlddtt. A vSlaszt6s eredm6ny6t a levezet6 elnok 6llapitja meg, 6s
aA a jegyz6kdnyvben rdgziti. A megvSlasztott kUlddttet a kUlddttvSlaszt6 gyfiles megbiz6lev6llel
l6tja el. A megbizolev6len a megbiz6 kUlddttv6laszt6 gyril6s hely6t meg kell jel6lni, 6s azt a
levezet6 elndknek, a jegyz6k6nywezet6nek, valamint a k6t, jegyz6konyvet hiteles6 tagnak al6 kell
irnia.
21. A ktildrittek jogai 6s kdtelezetts6gei

21.1 A ktilddttek a tev6kenys6gUket a p6nzt6rtagok 6rdek6ben v6gzik, tev6kenys6gUkre n6zve
nem utasithat6ak. A kUld6tt joga 6s koteless6ge, hogy kezdem6nyezben r6szt vegyen a
kUlddttkozgyril6s munkdj5ban, 6s el6segitse annak eredm6nyes mfik6d6s6t. A kUlddtt kdteles a
tev6kenys6glt az Alapszabdlynak, a szab{lyzatoknak, valamint a jogszab6lyoknak megfelel6en
v6gezni. A kUlddtt megbizat6sa 6t 6vig, illetve az 0j kUlddtt megv6lasztds6ig 1aft.112
21

.
o
o
o

.2 Kiaddttnek az v Alaszthat6. aki
magyar 6llampolgSr,
18. elet6v6t betdltdtte,
k6z6pfok0 v6gzetts6ggel rendelkezik,

m6s 6nk6ntes kolcsdnds p6nztSrnak vagy mds 6nk6ntes p6nztdrral

szerz6d6ssel
kapcsolatban 6l16 gazdasdgitdrsas6gnak nem munkav6llal6ja, illetve nem tiszts6gviseldje.

21.3 Nem vSlaszthat6 krildcittnek, aki
a PbnztAr vezet6 tiszts6gviseldje vagy Ugyvezetdje vagy Ugyvezet6-helyettese,113
cs€lekv6k6pess6get korl5toz6, vagy kiz6r6 gondnoks6g alatt 6ll,

o
o

r12
r13
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a kdzUgyek gyakorl6sdt6l eltilt6 joger6s itelet hat6lya alatt 6ll,
szabadsSgveszt6s blintet6s6t t6lti,
bUntet6eljdr6sban joger6sen elrendelt int6zeti k6nyszergyogykezel6s alatt dll,
politikai pdrtban tiszts6get t6lt be.

21.4 Nem v6laszthato krilddftnek, aki bUntetlen el66let0, de bUntet6jogi felel6ss6g6t a bir6s6g a
2013. j0nius 30-ig hatSlyban volt, a BUntet6 T6rv6nyk6nyvr6l szolo 1978.6vi lV. torveny XV.
fejezet lll. clm6ben meghat6rozott vissza6l6s min6sltett adattal, hamis v5d, hat6s6g felrevezetese,
hamis tan0z6s, hamis tanrizdsra felhlv6s, ment6 kdrUlm6ny elhallgat6sa, bfinp6rtol6s, a XV.
fejezet Vll. cim6ben meghatSrozott kdz6let tisztas6ga elleni bUncselekm6ny, Vlll. cim6ben
meghat6rozott nemzetkozi kdzelet tisztas6ga elleni bUncselekm6ny, bfinszervezetben r6szv6tel,
dnbir6skodds, a XVl. fejezet lll. cim6ben meghat6rozott kdzbizalom elleni bUncselekm6ny, a XVll.
fejezetben meghatdrozott gazdasAgi bfincselekm6ny, a XVlll. fejezetben meghat6rozott vagyon
elleni brincselekm6ny, a BUntet6 T6rvenykdnyvr6l szol6 2012. 6vi C. tdrv6ny szerinti min6sitett
adattal vissza6l6s, hamis v6d, hat6s6g f6lrevezet6se, hamis tan0z5s, hamis tan0z6sra felhiv6s,
ment6 kdrUlm6ny elhallgat6sa, brinp6rtol6s, XXVll. fejezet6ben meghat6rozott korrupci6s
brincselekm6ny, bUnszervezetben r6szv6tel, XXX!ll. fejezet6ben meghat6rozott kdzbizalom elleni
brincselekm6ny vagy XXXV-XL||l. fejezet6ben meghatSrozott bfincselekm6ny elkdvet6se miatt
joger6s it6letben meg6llapitotta, addig az id6pontig, amig az e t6nyre vonatkoz6 adat kezel6s6t a
bfnUgyi nyilv6ntart6si rendszerben a btinUgyi nyilv6ntart6si rendszerr6l, az Europai Uni6
tag6llamainak bir6s6gai 6ltal magyar 6llampolg6rokkal szemben hozott iteletek nyilv6ntartds6r6l,
valamint a brinUgyi 6s rend6szeti biometrikus adatok nyilv6ntart6s6rol sz6lo 2009. 6vi XLV|l.
t6rv6ny elrendeli.

21.5 Nem v6laszthato kUlddttnek, aki az 21.4 pontban meghatdrozott

bfincselekm6ny
valamint
aki gazddlkodo
elkdvet6s6nek megalapozott gyan0ja miatt bUntet6eljdrds hat6lya alatt 6ll,
szervezetben vagy gazdas6gi t6rsas6gban vezet6 tiszts6g bet6ltes6t kizAr6 foglalkoz6stol eltilt6s
hat6lya alatt 6ll.
21.6 A krilddtt tiszts6ge megszfinik, ha
tiszts6g6r6l lemond,

o
.
.
.
.

visszahivjlk,
megbizat6sa lej6r,
elhaldlozik.
megv6lasztdsAtkizAr6ok 6llfenn.

21.7 Amennyiben valamely kUld6tt megbizat6sa id6 el6tt megszfinik, az lgazgat6tan6cs 90114
napon belUl ktild6ttv6laszt6 gyfil6st hlv 6ssze az 6rintett v6laszt6kerUletben. A kOlddttek 6s a
kUldotti kdrzetukhdz tarloz6 p6nzt6rtagok kapcsolattartds6nak rendj6t az lgazgatotan6cs
szab1lyozza.

23. Az

lgazgat6tanics

23.1 Fc. lgazgat6tan6cs a PfinAAr Ugyvezet6 szerve, amely gondoskodik a kUlddttk6zgytiles
hat6rozatainak v6grehajtds6r6l, a PlnAAr kdnyveinek szakszerU vezet6s6r6l, Uzletpolitikdj6nak
kialakitds6r6l 6s zav arlalan m tikdd6s6r6l.
23.2 FE lgazgat6tan5cs tagja lehet minden 18. elet6vet betdltdtt, bUntetlen el66lettl, fels6fokti
v6gzetts6ggel rendelkez6 szem6ly, aki nem alkalmazottla a P6nztArnak, s vele szemben a
jogszab6lyokban meghatdrozott dsszef6rhetetlens6gi okok nem 6llnak fenn.

r14
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23.3 Pe. lgazgat6tan5csnak 7115 tagja van. Fe. lgazgat6tan6cs tagjait, elndk6t 6s
elndkhelyettes6tl16 a kUld6ttkdzgytil6s titkos szavaz6ssal vSlasztja, 5 6ves id6tartamra. Az 6t 6ves
ciklus kdzben v6lasztott tagok tiszts6ge - a munk6ltat6i tagok 6ltal jelolt igazgat6tan5csi tagok
kiv6tel6vel - az lgazgat6tan6cs tiszts6g6nek lej6rt6ig tart. Nem vSlaszthat6 az lgazgat6tan5cs
p6nzt6rtag alkalmazottak l6tsz6ma alapj6n jeldlt
elndk6v6
munk6ltat6i tagok 6ltal
igazgatotandcsi tag.

a

a

23.4 Fe. g azg at6tandcs a feladatkor6ben elj6 rva
a) dsszehivja az 6ves rendes kUlddttkdzgyfil6st, valamint a jogszab6lyban 6s az Alapszab5lyban
meg hat6 rozott esetekben a rend kivU li kU lddttkdzgyti l6seket,
b) gondoskodik a kUlddttk6zgyril6s hat6sk6r6be tartoz6 p1nzt1ri ddnt6sek el6k6szit6s6r6l,
c) gondoskod k a kU lddttkdzgyri l6s hat5 rozatai nak v6g rehajt6s6r6l,
d) kialakitja a P6nzt6r Uzletpolitik6j6t,
e) j6v6hagyja aPenAdr munkaszewezet6t 6s bels6 szab6lyait
f) szak6rt6i bizotts6gokat mrikddtethet,
g) gyakorolja az ligyvezet6 feletti munk6ltat6ijogokat, kinevezi 6s felmenti a fdkdnyvel6t,
h) ellen6rzi az igyvezet6 munkdjAt, az Ugyvezet6t6l ir6sbelijelent6st, besz6mol6t k6rhet, elbir6lja
az igyv ezet6 tev6kenys6g 6vel ka pcsolatos 6szrev6teleket,
i) k6pviseli aPilnAArat harmadik szem6lyekkel szemben, bir6s6gok 6s m6s hat6sSgok el6tt,
j) a kUld6ttk6zgyfil6s el6 terjeszti a P5nztAr p6nzUgyi terv6t,117
k) a kUldottkdzgyfiles el6 terjeszti aP6nzt1r m6rleg6t 6s besz6mol6jdt,
l) gondoskodik a P6nztSr kdnyveinek szab6lyszerfi vezet6s6r6l,
m) ddnt a vagyon6rt6kel6s m6djd16l, vagyonkeze16, ingatlanfejleszt6, ingatlanUzemeltet6,
ingatlankezel6 kivdlaszt1sAr6l, valamint a P6nzt6r adminisztr6ci6s 6s nyilv6ntart6si tev6kenys6ge
v6gz6s6nek modjdr6l, - szUks6g szerint - aze tev6kenys6get v6gz6 szervezet kiv6laszt6s6r6l,
n) ddnt a let6tkezel6 kiv6laszt6sSrol, s meghat6rozza a let6tkezel6vel kdtend6 szezod6s tartalmi
l

i

elemeit,

o) rendszeresen ellen6rzi a vagyonkezelo tev6kenys6g6t, ennek sor6n a

vagyonkezel6tSl a

P5nzt1r besz6mol6si kdtelezettseg6hez igazod6an ir6sbeli jelent6st, besz6mol6t, kimutat6st

k6rhet,
p) megt6rgyalja 6s j6v6hagyja a P5nztfir p6nzforgalmi, befektet6si 6s likvidit6si jelent6seit,
q) d6nt a PEnztAr esetleges hitelfelv6tel6r6l,
r) gondoskodik a PEnAAT zavarialan mUkdd6s6r6l,
S)t

ta

t) elfogadja sajdt Ugyrendj6t,
u) ddnt minden olyan, az Opt. 17. $-a szerinti t6mogat6si szerzod6s elfogad6s6r6l, amelyn6l az
adom5ny teljes eg6sz6ben a mfik6d6si 6s/vagy a likvidit6si alapba kerUlne
v) ell6tja a jogszab6lyok es az Alapszab6ly dltal a hat6skdr6be utalt egy6b feladatokat.
23.5 Ae.lgazgat6tanAcsnak legal5bb hSromhavonk6nt kell Ul6st tartania. Ezen trilmen6en Ul6st kell
tartani akkor is, ha azt a kUld6ttkdzgyril6s hat6rozata vagy a Felligyelet el6irja, az Ellen6rzo
Bizotts6g, vagy az lgazgatotandcs elndke vagy tagjainak egyharmada inditvSnyozza, vagy azt az
Ugyvezet6 k6ri. PE lgazgat6tan6cs az Ugyrendjet maga Sllapitja meg. Amennyiben az
lgazgat6tandcs, az Ellen6z6 Bizotts6g tagjainak egyharmada vagy az igyvezet6 kerese ellen6re
az igazgatotan6csi Ul6s nem kerUl dsszehivdsra, abban az esetben a kezdem6nyezok jogosultak
az igazgat6tandcsi Ul6s dsszehiv6sdra. Az igazgat6tan5csi ul6s dsszehivdsa elmarad6sSnak
teny6t a kezdem6nyez6k kdtelesek bejelenteni a Magyar Nemzeti Banknak.

r15
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23.6 Fe.lgazgatotan6cs Ul6s megtart6sa nelkUl t6vbesz6l6n, telefaxon, elektronikus lev6lben (email) is hozhat 6rv6nyes hatArozatot, ha az igazgat6tan6csi tagok legal6bb k6tharmada a
szavazAs
szavazatAt
szavazatfut teljes bizonyito erejU mag6nokiratba foglalja
P6nztdr
sz6khely6re.
a
megkUldi
belUl
munkanaponlls
k6vet6
3
kezdem6nyez6s6nek napjdt

6s

a

23.7 Fe. fgazgat6tan6cs Ul6seit az lgazgat6tan6cs elndke hivja 6ssze az Ul6s meghivojdnak email, fax vagy postai 0ton t6rt6n6 kikUldes6vel. Az lgazgatotan6cs til6s6nek id6pontja 6s a
meghivo elkUld6se kdzdtt legal6bb 8 napos id6kdznek kell eltelnie. RendkivUli Ul6st 8 naposn6l
rdvidebb idSklzzel, rdvid riton, telefonon vagy e-mail [tj6n is ossze lehet hivni.
23.8 Pe.lgazgat6tan6cs akkor hat6rozatk6pes, ha azon a tagoknak legaldbb a fele jelen van. Az
Ul6sen azlgazgat6tandcs tagj5t meghatalmazott nem k6pviselheti. Az lgazgatotan6cs hat6rozatait
{ltalSban a jelenlev6 tagok szavazatainak egyszer[i tdbbs6g6vel hozza, szavazategyenl6s6g
eset6n az elndk szavazata d6nt. Az igazgat6tan6cs min6sitett t6bbs6ggel - az igazgat6tan6cs
tagj a i k6tharm ad6nak egyet6rt6s6vel - hat6r oz:
a) a kUlddttk6zgyfiles el6 terjesztend6 6ves besz6mol6 elfogad6s5rol,
b) az Ugyvezet6, let6tkezelo 6s vagyonkezelo kiv6laszt6s6rol,
c) hatdskdrei gyakorlSs6nak 6truh AzAsAr6l.

23.9 Az lgazgat6tanScs Ul6seinek 5lland6 meghivofrf,a az Ellen6z6 Bizotts6g elndke, illetve az
Eflen6rz6 Bizotts6g 6ltala kijeldlt tagja, aki az Ul6seken tan6cskoz6si joggal vesz r6szt. Az
Ugyvezet6t - a szem6lyet 6rint6 k6rd6sek kiv6televel - az lgazgat6tan6cs Ul6seire meg kell hivn,.
Az Ugyvezeto az igazgat6tan6cs Lil6sein tandcskoz6sijoggal vesz r6szt.
23.10 Fe. lgazgat6tan6cs til6seir6l jegyz6kcinyvet kell k6sziteni, amelynek tartalmaznia kell a
jelenlev6k nev6t, az elhangzott felsz6lalAsok l6nyeg6t 6s
hozott hat6rozatokat. A
jegyz6kdnyvhoz csatolni kell az ir5sos beszdmol6k, illetve mds dokumentumok egy-egy peld6ny6t.

a

Pz lgazgat6tandcs tagjai kdtelesek a PlnAilrnak bejelenteni, ha a

megv6laszt6sukat
kdvet6en a jogszab6lyok szerint szem6lyUkben b6rmilyen Osszef6rhetetlens6gi ok keletkezik.

23.11

23.12 Fe. lgazgatotan6cs tagjai tev6kenys6gi kdrUkben mindenkor az ilyen tiszts6get bet<ilt6
szem6lyt6l elv6rhat6 gondoss6ggal, a tagok 6s a P6nzt6r 6rdekeinek figyelembev6tel6vel, a
az adott testUlet ddnt6sei6rt
r5juk vonatkoz6 jogszab6lyok szerint kdtelesek elj6rni,
egyetemleges felel6ss6get viselnek. A kotelezettsegeik megszeg6s6vel okozott kSrert a polg6ri
jog 6ltal6nos szabdlyai szerint felel6sek. Nem terheli a felel6ss69azt a szem6lyt, aki a hat6rozat
vagy int6zkedes ellen tiltakozott, 6s tiltakoz6s6t ir6sban a k0ldottkdzgyril6snek bejelentette.l20

s

23.13 Az lgazgat6tandcs tagjai tev6kenys6gUk6rt dijaz6sban r6szesUlhetnek. A drlazAs merteket a
lddttk6zgyri les hat5r ozza meg.1 21

kU

23.14 Az lgazgatotandcs eln6k6t akadAlyoztatdsa eset6n dltal6nos jogkdrrel az elndkhelyettes
helyetteslti.l22
24. Az Ellen6rz6

Bizottsig

24.1 Az Ellenozo Bizotts5g a P1nAAr ellen6rz6 szerve, feladata, hogy rendszeresen vizsg6lja 6s
ellenorizze a jogszab6lyi el6ir6sok, valamint a penzUgyi tervben, az Alapszab6lyban 6s a
szabillyzatokban foglaltak megval6sulSsa 6rdek6ben a P6nztAr gazd6lkod6sSt, sz6mvitel6t,
rre
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6s

kiad6sainak, eszkdzeinek es
kdtelezetts6gvdllal6sainak dsszhangjdt, a P5nAAr mrik6d6s6t. Az Ellen6rz5 Bizottsdg meghiv6sos
aj6nlatker6si elj6r6s alapj5n tesz javaslatot a kUlddttkdzgy0l6snek a kdnywizsg6l6 szem6ly6re. Az
Ellen6rz6 Bizotts6g 6vente ellen6rz6sitervet k6szit 6s gondoskodik annak v6grehajt5s6r6l.
24.2 Pe. Ellen6z6 Bizottsdg kUldottkdzgyfil6s ele terjesztend6 besz6mol6jdnak tartalmaznia kell az
eloz6 beszdmol6 6ta lefolytatott ellen6z6seket 6s azok meg6llapitdsait. A kuldottk6zgytiles el6

terjesztett besz6molot

a

P5nztAr

a

kUld6ttkdzgyrilesi jegyz6k6nywel egytitt kdteles a

kUlddttk6zgyUl6st kdvet6 30 napon bel[il megklildeni a FelUgyeletnek.

24.3 Az Ellen6z6 Bizotts6g 5 f6b61123 6ll, tagjait, eln6k6t 6s elndkhelyettes6t a kUldottkdzgytil6s
titkos szavaz6ssal 5 6ves id6tartamra v6lasztja meg.124

24.4 Fd Ellen6z6 Bizotts5g tagja csak 18. 6letev6t betdltdtt, bUntetlen el66letU, fels6fok0
v6gzetts6ggel rendelkezo szem6ly lehet, aki nem alkalmazottja a p5nAArnak, s szem6ly6ben a
jogszab6lyokban megfogalmazott dsszef6rhetetlens6gi 6s kizAr6 okok nem 6llnak fenn. Az
Ellen6rz6 Bizotts6g tagja halad6ktalanul kdteles a P6nAfirnak bejelenteni a szem6ly6ben a
megv6laszt6sdt kdvet6en keletkez6 Osszef6rhetetlens6gi 6s kiz6r6 okokat.
24.5 Pe. Ellen6rz6 Bizotts6g szervezet6t 6s munkarendj6t maga alakitja ki, jogait testUletileg vagy
tagja(i) rltjdn gyakorolja. Az Ellenorz6 Bizottsdg az egyes konkr6t feladatkdrdket 6llando jelleggel
meg is oszthatja a tagjai k6zdtt, ez azonban azEllen6rz6 Bizotts6g felel6ss6get nem 6rinti.
24.6 Ad Ellen6rzS Bizottsig feladatk<ir6ben elj5rua
a) a Penztdr elfogadott p6nzi.igyi terve 6s az Alapszab6ly betartSsa 6rdek6ben rendszeresen
vizsg6lja 6s ellen6zi a P6nztAr gazd6lkoddsSt, Ugyvitel6t, sz6mvitel6t 6s befektet6si Uzletmenet6t,
b) rendszeresen figyelemmel kis6ri PlnAAr fizet6k6pess6g6nek 6s kotelezetts6geinek
6sszhangjdt,
c) azlgazgat6tandcs tagjait6l, elndket6l 6s az Ugyvezet6t6ljelentest k6rhet,
d) a kUld6ttkozgyUles el6 terjesztett valamennyi jelent6st 6s a P6nztdr 6ves besz6mol6j6t
el6zetesen megvizsgSlja, s azokr6l a kUlddttk6zgyfil6s szflmAra jelent6st k6szit. Az Ellenorz6

a

Bizottsdg hat6sk6r6be tarlozo k6rd6sekben

az Ellen6z6 Bizotts6g jelent6se n6lkUl a

kUlddttkdzgyfil6s 6rv6nyesen nem hat6rozhat,
e) a P6nztSr kdnyveit 6s b6rmely iratSt megvizsgSlhatja,
f) szak6rt6t 6s szak6rt6i bizotts6got vehet ig6nybe,
g) k6rheti azlgazgatotandcs vagy a kUlddttkdzgytil6s soron kivUli 6sszehivds6t, ha az ellen6rz6s
sor6n tapasztaltak vagy a Plnzt1r 6rdekei azt szUks6gess6 teszik,
h) a ktildottkozgyriles napirendj6re 6szrev6telt, inditv6nyt tehet,
i) ellStja a jogszab6lyokban, az Alapszab6lyban, valamint a kUlddttkdzgytil6si hat6rozatokban 16
ruhdzott feladatokat.

24.7 Az Ellen6z6 Bizotts6g elndke, illetve az Ellenorz6 Bizotts6g 6ltala kijeldlt tagja jogosult az
lgazgat6tanScs Ul6sein jelen lenni, s ott v6lem6nyt nyilv6nitani. Az lgazgat6tan6cs az Ellenorz6
Bizotts6g elndket minden Ul6s6re k6teles meghivni.
24.8 Fz. Ellen6rz6 Bizotts5g tagjai e tev6kenys6gUk kdr6ben mindenkor az ilyen tiszts6get bet6lt6
szem6lyt6l elvdrhat6 gondoss6ggal, a tagok 6s a p6nztSr 6rdekeinek figyelembev6tel6vel, a r6juk
vonatkoz6 jogszabdlyok szerint k6telesek elj5rni, s az adott testttlet d6nt6sei6rt egyetemleges
felel6ss6get viselnek. A kdtelezetts6geik megszeg6s6vel okozott kdrert a polg6ri jog 6ltal6nos

r23
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szab6lyai szerint felel6sek. Nem terheli a felel6ss6g azt a szem6lyt, aki a hat6rozat vagy
int6zked6s ellen tiltakozott, 6s tiltakoz6s6t ir6sban a kUlddttkdzgyUl6snek bejelentette.l25

24.9 Fz. Ellen6rzo Bizotts6g tagjai tev6kenys6gtik6rt dijazdsban r6szesUlhetnek,

amelynek

mert6k6t a kUlddttkdzgyUl6s 6llapitja meg.
24.10 A Penzt6r a mfikod6s ellen6z6se 6rdek6ben filggetlen bels6 ellenSrt, az informatikai ter0let

ellen6rz6s6re pedig informatikai bels6 ellen6rt blz meg, akiknek munk6ja felett az Ellen6zo
Bizotts6g szakmai ir6nyit6st gyakorol. A bels6 ellen6r 6s az informatikai bels6 ellen6r szez6d6ses
jogviszony6nak l6trehozdsa, m6dosit5sa, megszUntet6se az Ellen6rz6 Bizotts6g el6zetes
j6vShagy6s6val tdrt6nik meg. 126
24.11 PzEllenoz<i Bizotts6g eln6k6t akadAlyoztat6sa eset6n 6ltal6nos jogk6rrel az elndkhelyettes
helyettesiti.l2T

25. Az

igazgat6tanicsi 6s ellen6rz6 bizotts6gi tags6g megszfin6se

25.1 Az igazgat6tan6csi 6s ellenSrz6 bizottsdgitags6g megsztinik, ha
a) a megbizat6s id6tartama lej6r,
b) a tagot a kUlddttkozgyUl6s tisztseg6b6l visszahivja,
c) a tag a tiszts6g6r6l lemond,
d) a t6rv6nyben szab5lyozott kizAr6 ok bekdvetkezik,
e) a tag meghal.
25.2128

25.3 Az fgazgatotan6cs 6s az Ellenorz6 Bizotts6g tagja e tisztsegeb6l bdrmikor lemondhat. A
lemond6sr6l sz6l6 nyilatkozatAt az lgazgat6tanScs elnok6nek kell 6tadnia. Ha az lgazgat6tan6cs
elndke klvdn lemondani, nyilatkozat6t az EllenorzoBizotts6ggal kell kdzdlnie.

25.4 Ha az lgazgat6tan6cs vagy Ellenorzo Bizottsdg tagj6nak szem6ly6ben a megv6laszt6s6t
kdvet6en olyan vdltozAs All be, amely a megv6laszt6s6t a jogszab6ly szerint kizArla volna, ezt
halad6ktalanul kdteles az lgazgat6tan6cs eln6k6nek bejelenteni. Ha a kiz6r6 ok az lgazgat6tan5cs
elnoke szem6ly6ben keletkezlk, 6 a bejelent6s6t az Ellen6rz6 Bizotts6ghoz k6teles megtenni. A
kizAr6 korUlm6ny bejelent6s6vel a tiszts6g megszilnik.
25.5 AP6nztAr az lgazgat6tan6cs 6s az Ellen6z6 Bizotts6g tagjai (egyUtt: vezet6 tiszts6gvisel6k)
szem6ly6ben bekdvetkez6 v6ltoz6st annak id6pontj5t kdvet6 15 napon belUl koteles a Magyar
Nemzeti Banknak bejelenteni.

26.

Aa.

dgyvezet6

26.1 AP6nAAr Ugyvezet6t alkalmazhat Az Ugyvezet6 kiv6laszt6s6r6l, s a vele k6tend6 szez6d6s
tartalmSr6l az lgazgat6tan6cs d6nt, s az lgazgat6tandcs gyakorolja az igyvezet6- felett a
munk6ltat6i jogokat. Az igyvezetS 6s a PlnAAr kdzotti munkaviszonyra vonatkoz6an a Munka
Tdrv6nykdnyve rendelkez6seit kell alkalmazni az Opt-ben foglalt elt6r6sekkel. Az Ugyvezeto az
Ugyvezet6si tev6kenys6ge sor6n okozott kdr6rt a Ptk-nak a vezet6 tiszts6gvisel6kre vonatkoz6
szab6lyai szerint felel6s akkor is, ha aP6nA6rral munkaviszonyban dll, illetve allt.12e
r25
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26.2 Pc. Ugyvezet6 feladatkdr6ben eljSrva

a) felel6s a ktild6ttkdzgyriles 6s az lgazgatotan6cs hat6rozatainak v6grehajtds66rt, a P6nztAr
eredm6nyes mtikod6s66rt 6s aP5nztAr folyamatos, szab6lyszerU Ugyvitel66rt,
b) felel6s a PEnztAr fizet6k6pess6g6nek 6s k6telezetts6geinek 6sszhangj66rt,
c) gondoskodik a kUldottkozgyfiles 6s azlgazgat6tandcs Ul6seinek el6k6szit6s6r6l,
d) tan5cskozdsi joggal r6szt vesz a kUld6ttk6zgyUl6sen 6s meghlvdsa eset6n az lgazgat6tan6cs
Ul6sein,
e) besz6m ol az lgazgat6tandcsnak a tev6kenys6g6rdl,

f) felel6s aP6nAAr munkaszervezet6nek 6s bels6 szabSlyainak kialakit6s66rt,
g) vezeti 6s ir6nyitja a P6nztAr munkaszervezet6t, Ugyvezet6i utasit6st ad ki, elfogadja a P6nAAr
5z6mviteli Politikdj6t, SzSmlarendj6t, 5z6mlatUkr6t, valamint az analitikus 6s kieg6szit6
nyilvdntartdsok k6r6re, tartalmdra, formdjAra 6s vezet6s6nek m6djdra vonatkoz6 egyeb p6nA6ri
szab6lyzatokat,
h) gyakorolja a P6nzt6r alkalmazottai felett a munkSltat6ijogokat,
i) ddnt a PEnAArhoz beny0jtott tagfelv6teli k6relmek, tagi kdlcsdnk6relmek 6s minden egyeb tagi
k6relem Ugy6ben,
j) folya m atos nyi lvd nta rt6st vezet a kUldottkdzgyrli l6s i hat6rozatokr6l,
k) et6k6sziti azlgazgatotandcs r6sz6re aP5nztAr p6nzUgyi terv6t, m6rleg6t 6s besz6molojdt,
l) biztositja a tagok tSj6koztat6s6t 6s irat-betekintesijoguk gyakorl6sdt,
m) szerzod6st kdt a munk6ltat6itagokkal 6s tdmogat6kkal,
n) elldtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabSly, az Alapszab6ly, a kUlddttk6zgytil6s,
valamint az lgazgat6tandcs rel ruh1z.

a PflnztAr i.igyvezet6t nem alkalmaz, akkor az lgyvezet5i feladatokat, valamint a
munkav6llalok feletti munk6ltat6i jogk6r gyakorl6s6t az lgazgat6tanScs elndke l6tja el. A
munk6ltat6i jogkdr megoszthato az lgazgat6tandcs d6nt6se szerint az lgazgat6tan6cs elndke 6s
az igyvezet6 kdzdtt. 30

26.3 Ha

1

26.4 APbnzt1r Ugyvezet6-helyettest alkalmazhat Az Ugyvezet6-helyettes kiv6laszt6s6r6l, s a vele
kdtend6 szezSd6s tartalm6r6l az lgazgatotandcs d6nt, s az lgazgat6tandcs gyakorolja az
Ugyvezet6-helyettes felett a munk6ltat6i jogokat. Az igyvezet6-helyettes 6s a P6nAAr k6z6tti
munkaviszonyra vonatkoz6an a Munka Tdrv6nykdnyve rendelkez6seit kell alkalm azni az Opt-ben
foglalt elt6r6sekkel. Az UgWezet6-helyettes ellStja az Ogyvezet6 6ltal6nos helyettesit6s6t.131 Az
Ugyvezet6-helyettes az Ogyvezet6si tev6kenys6ge sor6n okozott k5r6rt a Ptk-nak a vezet6
tiszts6gvisel6kre vonatkozo szab6lyai szerint felel6s akkor is, ha a P6nzt1rral munkaviszonyban
5ll, illetve

allt.132

27. A p6nzt6ri vagyon befektet6se
27.1 A PlnAAr a vagyona kezel6s6t az lgazgat6tan6cs ddnt6se szerint r6szben vagy eg6szben
kUls6 vagyonkezel6re bizza, a vagyonkezel6si tev6kenys6g ir6nyitSs6ra pedig befektet6si
tan5csadot alkalmaz. Pa lgazgat6tan6cs d6nt6se alapj6n a PEnA1r a vagyona kezel6s6re t6bb
vagyonkezel6t is megbizhat. Az aldbbiakban, ahol az Alapszab6ly vagyonkezel6t emlit, ott ez alatt
,,vagyonkezel6k" 6rtend6ek, abban az esetben, ha a P6nAAr tdbb vagyonkezel6t alkalmaz.
27.2 A vagyonkezelot az lgazgat6tandcs lr6sbeli aj6nlatt6tel 0tjdn v6lasztja ki a jogszab6lyokban
szerepl6 osszef6rhetetlens6gi szabdlyok figyelembe v6tel6vel.

r30
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r6szletes szab6lyokat

a Befektet6si

Politika

tarlalmazza.l33

28. A Befektet6si Politika
28.1. A PEnAAT befektet6si politik6j6t az lgazgat6tan6cs alakitja ki a vagyonkezel6 javaslat6t is
figyelembe v6ve. Az lgazgat6tandcs 6vente legal6bb egyszer kdteles d6nt6st hozni a Befektet6si
pojitifa fenntart6sa vagy m6dosit6sa kerdeseben. A meghozott ddnt6srdl az lgazgat6tandcs a
s
P lnztilr soron kdvetkez6 kUlddttkozgyri l6sen t6j6koztat6st ad.
1

ZB.2 A PflnAAr Befektet6si Politik6j61135 s P6nztdrba bel6pni kiv6no szem6llyel meg kell
ismertetni. A penztdrtag a Befektetesi Politikdt a P6nAAr internetes honlapj6n ismerheti meg,
illetve arrol k6r6s6re a P6nzt6r Ugyf6lszolg6lat6n Ugyf6lfogad6si id6ben kaphat t6jekoztatdst.
29. V6laszthat6 Portfoli6s Rendszer
29.1

A

PEnAAT v6laszthat6 portfoli6s rendszert mUk6dtet, amelyben

a felhalmozdsi id6szakban

l6v6 tagjainak egy6ni sz5ml6j6n l6v6 magtakarit6sa - a tag ddnt6se alapj5n - a portfoli6k

valamelyik6be kerUl elhelyez6sre. A v6laszthat6 portfoli6s rendszer mtik6dtet6se a Magyar
Nemzeti Bank erre vonatkozo enged6lye birtokban kezdhet6 meg, illetve m6dosithat6.136
29.2137

29.3 A v6laszhato portfoli6s rendszerben a P6nztdr portfolioi az al6bbiak:
a.) Csend6let
b.) Harmonia
c.) Egyenstly
d.) LendUletl3s

29.4 A P6nztilr a penftArlag dltal egyedileg v6laszthato befektet6si portfoli6k rendszer6nek
meghatdrozAsilt, kialakitds6t, elindit6s6t, Uzemeltet6s6t, m6dosit6s6t, megsztintet6s6t, valamint
az ezzel j6ro jogokat 6s k6telezetts6geket V6laszthato portfolios szabfilyzatba foglalta. A
v6laszthat6 portfoli6s rendszer bevezet6s6re, m6dosit6s6ra, megszUntetesere vonatkozo ddnt6s,
illetve a rendszer szab6lyait tartalmaz6 szabAlyzat elfogaddsa a PEnztAr kUld6ttkdzgyUl6s6nek
kiz6r6lagos hat6sk6rebe tartozik.
29.5 A P6nztdrba 0jonnan belep6 a bel6p6si nyilatkozaton jelOlheti meg a portfoliora vonatkoz6
v6laszt6s6t. Ha bel6p6skor nem nyilatkozik az egy6ni portfoli6v6laszt6s tekintet6ben, vagy
v5lasztdsa nem egy6rtelmri, akkor a kdzepes kock6zatU 0n. ,,Egyensily" portfoli6ba kerUl
besorol6sra, amely a PEnAAT alapportfoli6ja. A P1nAAr a tag portfoliov6lasztds6t, besorol6sdt a
tag r6sz6re visszakUlddtt tags6gi okiraton tUnteti fel.13s

@too
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29.6 A t6bbes portfoli6vSlasztes keret6ben a tag irdsbeli nyilatkozata alapjAn az egy6ni sz6mldj6n
l6v6 dsszeg egy r6sz6t m6s portf6li6ban helyezheti el. A tag egyeni sz6ml6j5n l6v6 osszeg k6t
portf6li6 kdzdtti megoszt6s6t k6vet6en a tagra vonatkoz6an 6rkezett valamennyi befizet6s is a tag
Sltal meghat6rozott megosztdsi ardnynak megfelel6en kerUl feloszt6sra.
29.7 A portfoli6v6lt6si ig6ny teljesites6hez kapcsol6d6 kdltsegeket az 6rintett p6nzt6rtag viseli. Az
egyedi portf6li6v6ltdssal 6sszefUgg6, p6nzt6rtagra terhelt k6lts6gek nem haladhatj6k meg az
egyeni sz6mlakovetel6s egy ezrel6k6t 6s nem lehetnek magasabbak 2.000 forintn6l. Az egy6ni
szdmlakdvetel6snek a P6nzt1r 6ltal kialakitott portf6li6k kdzdtti megoszt6s6nak egyszeri dija nem
haladhatja meg a portf6li6v6lt6ssal 6rintett egy6ni sz6mlak6vetel6s egy ezrel6k6t, 6s nem lehet

magasabb 2.000 forintn6l. A t6bbes portfoli6v6laszt6s r6szletes szab6lyait a V6laszthat6 portf6li6s
szabAlyzat tartalmazza. A tdbbes portfoli6vdlasztdsi rendszer mrikddtet6se a Magyar Nemzeti
Bank erre vonatkoz6 enged6lye birtok6ban m6dosithat6, illetve szUntethet6 meg.141

30. Let6tkezelS
szerz6d1s alapj6n - a let6tkezel6ssel kapcsolatos feladatai ell6t6s6val
let6tkezel6t biz meg. A P6nzt6r ilyen tev6kenys6g ell6t6s6val csak egy let6tkezel6t bizhat meg. A
PbnztAr a let6tkezel6ssel kapcsolatos feladatai ellStds6val olyan hitelint6zetet kdteles megbizni,
amely a Bszt. 5. S (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti let6tkezel6i szolg6ltat6s ny0jt6s6ra

30.1

A

P6nA6r

-

jogosult.142

-

30.2 A let6tkezel6t nyilt pAlyAzat ritjdn - az lgazgatotan6cs v6lasztja ki,1a3 s k6ti meg vele az
irSsbeli szez6d6st. A letetkezel6 kiv6lasAAsa sor6n azlgazgat6tan6cs k6teles figyelembe venni a
jogszab6lyok 6ltal el6irt dsszef6rhetetlens6gi szab6lyokat.
let6tkezel6vel megkdt6tt
szez6d6sr6l, modoslt6s6r6l vagy megszUntet6s6r6l a PlnAAr 5 napon beltil t6jekoztatja a
Fellrgyeletet, a FelUgyelet 6ltal meghatdrozott tartalm0 adatlap megkUld6s6vel.

A

31 .

Elsz6mol6egys6gre 6piil6 nyilv6ntart6si rendszer

31.1 Pd elsz6mol6egystig a tagok felhalmoz6si id6szakban fenn6ll6 k6vetel6s6nek, valamint a
fUgg6 t6teleknek a kimutat6s6ra, nyilv6ntart6s6ra szolg6l6, napi 6rfolyammal rendelkez6 egyseg.
Az efsz6mol6egysegekre eptil6 nyilvdntart6si rendszer bevezet6s6r6l a P5nAAr lgazgat6tandcsa
ddnt.laa
31.2145

31.3 A tagot az egyeni sz6ml6jdn nyilvdntartott elsz6mol6egyseg mennyis6ge ut6n a hozam amely az elsz6mol6egyseg Arfolyamv6ltoz6s6ban jelenik meg - olyan ar6nyban illeti meg, ahogy
elsz6moloegys6gei dsszesitett n6v6rt6ke a hozam felosztdsakor az elsz6mol6egysegek
Osszesitett nev6rtek6hez viszonyul.

31.4 Az elsz6mol6egys6gek 6rfolyam6nak meg6llapit6sa munkanaponta 6s a h6nap utols6
napi6ra, a let6tkezel6 6ltal tdrt6nik. Az 6rtekel6st legk6sobb az ert6keles vonatkoz6si napj6t
kdvet6 m6sodik munkanapon kell elv6gezni. A P6nzt6rnak az ertekeles alapj6n meg6llapitott
Srfolyamokat az 6rt6keles napjdt kdvet6 negyedik munkanaptol lehet felhaszn6lnia. Fe.
elsz6mol6egys6gekkel kapcsolatos tranzakciokat a PlnAAr kizAr6lag elh5rithatatlan kUls6 ok
miatt, a tagok erdek6ben, rendkivUli esetekben, a Magyar Nemzeti Bank halad6ktalan
r4r
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a portf6li6k netto eszk6z6rt6ke megalapozottan

nem

Sllapithat6 meg.

A P5nAAr az elszdmol6egys6gek 6rfolyam6t a honlapj6n naponta k<izz6teszi. A
P6nzt6rnak honlapjdn jelezni kell, hogy a Magyar Nemzeti Bank honlaplAn az elsz6mol6egys6gek
6rfolyamdra vonatkoz6an Osszehasonlit6 adatok ta16lhatok. A k6zz6tetellel egy id6ben a
31.5

P6nzt6rnak az elsz6mol6egys6gek 5rfolyam6t be kell jelentenie 6s azt a Magyar Nemzeti Bank a
honfapj6n kilzz6teszl A P6nzt6rnak biztosltania kell, hogy az elszflmol6egys6gek 6rfolyama
honlapjSn bdrmikor visszakereshet6 es honlapj6rol let6lthet6 legyen.

A P6nzt6rnak az elszAmol6egysegek 6rfolyamdnak sz5mit6s6ban bekcivetkezett hiba
eset6n a hib6s drfolyamot a hiba felt6rds6t kovet6 legk6zelebbi drfolyam-meg6llapit5skor a hiba
bekdvetkez6s6nek id6pontj6ra visszamen6leges hat6llyal javitania kell. A javitSs sor6n a hibds
drfolyamot a helyes 6rtekre kell m6dositani minden olyan napra vonatkoz6an, amelyen 6rfolyam
kisz6mit6s6ra kerUlt sor, s amelyet a felt6rt hiba 6rintett.
31.6

31.7 Ha hib6s Srfolyamon kerUlt sor elsz6mol6sra, a hib6s 6s a helyes 6rfolyam szerint sz6mitott
kdldnbs6get az 6rintettekkel legfeljebb 30 napon be[il el kell elsz6molni, kiv6ve ha
a) a hib6s Srfolyamszdmitds miatt el66llt, egy elsz6mol6egys6gre vonatkoz6 drfolyamkUlonbs6g
m6rt6ke nem 6ri el az elszdmol6egyseg helyes 5rfolyamdnak egy ezrel6k6t, illetve - ha az
elsz6mol6egys6g-kezel6si szabdlyzat enn6l kisebb erteket hatAroz meg - az elszilmol6egys6gkeze l6s i szabAlyzatba n m eg 6 a p itott 6 rte ket ;
b) a hibds 6s a helyes drfolyam kUl6nbs6geb6l szArmazo elsz6mol6si kdtelezetts6g
dsszegszertien nem haladja meg 6rintettenk6nt az ezer forintot, illetve - ha az elszdmol6egysegkezel6si szab1lyzat enn6l kisebb ert6ket hatAroz meg - az elsz6mol6egys6g-kezel6si
szab1lyzatban megdllapitott 6rt6ket;
c) a kUl6nbs6get az 6rintetteknek kellene a pbnzt6r r6szre visszat6riteniuk, de a p|nztAr az
elsz6mol6egys6g-kezel6si szabSlyzatban 0gy rendelkezett, hogy az 6rfolyamok kul6nbs6g6bol
ad6d6 elsz6moldsi kdtelezetts6g kapcsAn az 6rintetteket terhel6 visszat6rit6si kotelezetts6gt6l
eltekint 6s a keletkezett hi6nyt a mUk6d6si vagy a likvidit6si alap terh6re rendezi.
||

31.8 A P6nzt6rnak - a vagyonkezel6vel 6s a let6tkezel6vel koz6sen - h6romotd alt szerzSd6sben
kell meghatAroznia az elszAmol6egys6gekkel kapcsolatos adatszolg6ltat6s, egyeztet6s 6s az
elt6r6sek kezel6se t6rgydban szUks6ges elj6rdsi szabSlyokat. Ebben a szezodlsben ki kell t6rni
az uzleti titok megtartdsdnak 6s a felel6ss6gvdllal5snak a szab6lyaira is.

32. Kiszervezett feladatok

32j A P5nAAr a tagi elszSmol5ssal kapcsolatos jdvedelemad6 bevallSsi, az iratt6roldsi,
informatikai, Ugyf6l dtvil69it6si tev6kenys6get, a nyomdai 6s postdzdsi feladatokat r6szben
kiszervezi. A kiszervezett tev6kenys6get vlgzo szolg6ltat6val kotdtt szez6d6sr6l 6s annak
megszUntetes6rdl a P6nzt6r 5 napon bel0l t6j6koztatja a FelUgyeletet, a FelUgyelet Sltal
meghat6rozott tartalm0 adatlap megkiild6s6vel. Az Ellen6z6 Bizotts6g kdteles a kiszervezett
tev6kenys6g szerz6d6sben foglaltaknak megfelel6 v6gz6s6t legalSbb 6vente megvizsgalni.146 Az
ellen6z6s keret6ben a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezet kdteles 6tadni a jelen
fejezetben meghat5rozott szabdlyzatait, terveit, kockdzatelemz6seit

jegyz6konyveit.laT

32.2 A kiszervez6s6re vonatkoz6 szerz6d6snek tartalmaznia kell:
a) az adatv6delemre vonatkoz6 el6ir6sok 6rv6nyesit6s6t,

146M6dositottaa2015.12.l7-ikiildiftk0zgytil6s,hat6lybal6p6s2015.
r47
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b) a kiszervezett tev6kenys6get vlgzo hozzfiilrulAs6t a kiszervezett tev6kenys6gnek a P6nAAr
Ellen6z6 Bizotts5ga, kUls6 k6nywizsg6loja, 6s a Magyar Nemzeti Bank helyszini, illetve
helyszinen kivUli ellen6 z6s1hez,
c) a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo felel6ss6g6t az adatv6delmi 6s adatbiztons6gi el6ir6sok
6rv6nyesit6s66rt, a tev6kenys6g megfelel6 szinvonalon t6rt6n6 vegz6s6ert, illetve a szez6d6s
P6nztdr r6sz6r6l torten6 azonnali felmonddsi lehet6s6g6t a szerz6d6s ism6telt vagy stilyos
megs6rt6se eset6re,

kiszervezett tev6kenys6get vegz6t6l elv6rt, a tev6kenys6g v6gz6s6nek min6s6g6re
vonatkoz6 r6szletes kdvetelm6nyeket,
e) a P6nzt6r 6s a kiszervezett tev6kenys6get v6gz6 szervezet kdzdtti adat5tadds-5tv6tel rendj6t,
f) a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezet 6ltal minim6lisan elk6szitend6 6s betartando
szab6lyzatokat,
g) a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezet informatikai biztonsdgi feladatait 6s felel6ss6g6t,
ezen belUl a kiszervezett tev6kenys6gekre vonatkoz6 kock6zatelemz6s feladat6t, valamint annak
hat6kor6t,
h) a P6nzt6r 6ltal elv6rt vissza6lldsi pontokat 6s helyre6llitdsi id6ket,
i) a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezet kotelezettsEg6t az Uzletfolytonoss6gi tervez6s 6s
felk6szUl6s elv6gz6s6re, mdr a szolgSltat6s megkezd6s6t megel6z6en,
j) a kiszervezeit tev6kenys6get v6gz6 szervezet felel6sseg6t Uzletfolytonossdgi elj6r6sainak
m indenkori alkalmazhat6s6g6ra,
k) ezen elj6r6sok tesztel6s6nek m6dszer6t, gyakorisdg6t, valamint a PlnztAr fel6 t6rten6
besz6mol6s m6djet.148

d) a

32.3 A kiszervez6sre vonatkoz6 szerzod6sben a kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezetnek
nyilatkoznia kell arr6l, hogY
rendelkezik koCkdzatkezel6si m6dszertannal, legal6bb k6t6vente teljes kdrfi
kock5zatelemz6st v6gez, a felt6rt kock6zatokat ki6rtekeli, 6s ddnt6st hoz a kock6zatok
cs6kkent6s6r6l vagy tLtvaltatesarol. A kockdzatelemz6s kiterjed minden olyan eszk6zre 6s
folyamatra, amely olyan adatot 6rint, amelyeknek a P6nzt6r az adatkezelole.
rendelkezik rendszeresen, de legal6bb k6t6vente felUlvizsg5lt 6s aktualizdlt Uzletmenetfolytonoss6gi 6s katasztr6fa-elh5rit5si terwel, a tervnek megfelel6en rendszeres teszteken
vizsg6lja annak alkalmazhat6s6g6t, 6s a teszteket dokument6lja;
rendelkezik informatikai biztons6gi szab1lyzaftal;
a kiszervezett tev6kenys6g v6gz6se sor6n betartja az elv1rhat6 legmagasabb szintU
biztons5gi int6zked6seket, 6s rendelkezik korszerU v6delmi eszkdzdkkel;
az adatfeldolgoz6sba 6tadott elektronikus p6nzt6ri adatokrol napi rendszeresseggel
ment6st k6szlt, amely felhaszn6l6sdval 8 6ra alatt vissza tudja 5llitani az informatikai
rendszer6t.l4s

o

o

o
o
.

32.4

A

kiszervezett tev6kenys6get v6gzo szervezetnek

az Uzletmenet-folytonoss6gi-^6s

katasztr6fa-elh6rit6si tesztek vegrehajtas6r6l evente Osszefoglal6t kell kUldenie a P6nzt6rnak.150
32.0 A p6nzt6rnak rendelkeznie kell a kiszervez6sre vonatkoz6 szerz6d6sben foglaltaktol elt6r6
tev6kenys6gv6gzesb6l ered6, rendkivtili helyzetek kezel6s6re kidolgozott int6zked6siterwel.l5l

33. A P6nztAr gazdSlkodisi alapiai
33.1 A p6nztdrt iltet6 bev6teleib6l
kdteles l6trehozni.

a PlnAAr fedezeti, mUkod6si es likvidit6si tartal6kot (alapot)

M6dositona a 2018. 05.24-i ktildottkozgytilds, hatalyba l6pds: 2018.
M6dositottaa2018.05.24-i kiilddttkozgytiles, hat6lyba l6p6s: 2018.
r5o
M6dositonaa20l8.05.2l-ikiilddttkozgflilds, hatalyba l6pds:2018.
r5r M6dositottaa20l8.05.24-i kiildottkozgytil6s, hat6lyba l6p6s:2018.
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33.2 A fedezeti tartal6kon belUl elkUldnitetten kell kezelni az egy6ni 6s szolgSltat6si szdml6kat. A
fedezeti tartal6k a P6nztAr szolg6ltatdsainak finansziroz6s6t szolg6lja. A fedezeti tartal6k terh6re a befektetesi tev6kenys6g 6s a p6nAAri kieg6szit6 nyugdijszolgdltatdsok teljesit6se kiv6tel6vel - a
P 6nAAr harm ad ik szem6lyekkel szem ben kdtelezetts6geket nem v6llal hat.
33.3 A fedezeti tartal6k forr5sai:
a.) a tagok dltal befizetett tagdijaknak, a munk6ltat6i tagok 5ltal befizetett hozz6jdrul6soknak, a
penztdri vagyon 6rt6kesit6s6b6l sz6rmaz6 bev6teleknek 6s a tagok egyeb befizet6seinek az
Alapszab6lyban 6s a p6nzUgyi tervbenl52 meghat6rozott r6sze,
b.) a fedezeti tartal6kb6l eszkOzdlt befektet6sek hozama,
c.) a tagok 6ltal befizetett tagi kdlcsdnok kamatai,153
d.) a t6mogat6k 6ltal a fedezeti tartalek jav6ra rendelt adomdnyok 6sszege,
e.) a belep6 tagok 6ltal hozott egyenifedezetek,
f.) ad6j6v6ir6s.1s

tartal6k a P|nztAr mrikdd6si kdlts6geinek fedez6s6re szolg6l, s ebb6l a
tartal6kb6l a PlnztAr az Opt. 31. $-a szerint - a Magyar Nemzeti Bank engedely6vel - kieg6szit6

33.4

A mUkod6si

v6llalkozdsi tev6kenyseget folytathat.

33.5 A mflkdd6si tartal6k

forr6sai:

a.) a tagok Sltal fizetett tagdijaknak, a munk6ltat6i tagok 6ltal fizetetthozzdifirul6soknak, a p6nAAri
vagyon ert6kesit6seb6l befolyt bev6teleknek 6s a tagok egyeb befizet6seinek az Alapszab6lyban
6s a p6nzUgyitervbenl55 meghat6rozott r6sze,
b.) a mrikddesi tartalekb6l eszkozOlt befektet6sek hozama,
c.) a tdmogatok 6ltal a mrikdd6si tartal6k javAra rendelt adom6nyok 6sszege,
d.) a tagok 6ltal befizetett koltsegt6rit6sek,ls6
e.) a kieg6szit6 vSllalkoz6si tev6kenys6gb6l szArmaz6 bev6telek,
f.) az egy6b bev6telek.
33.6 A likvidit6si tartal6k az id6legesen fel nem haszndlt p6nzeszkozdk gyfijt6s6re 6s a - fedezeti
6s a mfik6d6si tartal6k tartal6kaik6nt - a PEnAAT fizet6k6pess6g6nek biztosit6s6ra szolg6l.

likviditisi tartal6k forr6sai:
a.) a tagok 6ltal befizetett tagdijaknak, a munk6ltat6i tagok 6ltal befizetett hozz6j6rul6soknak, a
penAAri vagyon 6rt6kesit6s6b6l sz6rmaz6 bev6teleknek 6s a tagok egyeb befizet6seinek az
33.7 A

Alapszab6lyban 6s a p6nzUgyi tervbenlsT meghat6rozott r6sze,
b.) a likvidit6si tartal6kb6l eszkdzolt befektet6sek hozama,
c.) a tdmogat6k adomdnyai, amennyiben annak tartal6kba rendel6s6r6l
rendelkezett, vagy az adomdnyt a likvidit6si tartal6k iavAra rendelte.

a

t6mogat6 nem

33.8 A tagok 6ltal befizetett tagdijaknak, a munk6ltatoi tagok 6ltal befizetetthozzAiArulSsoknak, a
p6nzt6ri vagyon ertekesit6s6b6l sz6rmaz6 bev6teleknek 6s a tagok egy6b befizet6seinek a
fedezeti, m(kOd6si 6s likvidit6si tartal6k kdzotti megoszt6sdt az AlapszabSly 6s a p6nzUgyi tervek
tartalmazz1k.
33.9 A PEnAAT a bev6telek tartal6kok kdzdtti megosztds6nak ar6ny6ban bek6vetkez6 v6ltozdst
annak id6pontj6t kdvet6 15 napon bellrl a Magyar Nemzeti Banknak kdteles bejelenteni.
r52
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34. A P6nztAr k6pviselete
34.1 A P6nzt6rat
a) az igazgat6tan6cs elndke 6n6lloan ;
b) azigazgat6tan6cs elndkdn kivUli k6t tagja egyUttesen;
c) a Penzt6r ket kepviseletijoggal felruh6zott alkalmazottja egyUttesen,
d) amennyiben a plnzt1r alkalmaz Ugyvezet6t, azigazgat6tan6cs 6ltal kijeldlt egy igazgat6tan6csi
tag az Ugyvezet6vel egylrttesen k6pviseli.
e) amennyiben a P5nztflr alkalmaz Ugyvezet6-helyettest, az lgazgat6tandcs 6ltal kijel6lt egy
gazgat6ta n6csi tag az Ogyvezet6-helyettessel egyUttesen k6pvisel i. sB
1

i

34.2 AP6nzt1r alkalmazottl1t az lgazgat6tandcs ruh6zhatja fel k6pviseleti joggal.

35. A P6nztAr megsziin6se
35.1 A P6nztAr azal1bbi esetekben szfinik meg:
a) aPbnAir kdzgyril6se elhatArozza aPEnztAr jogut6d n6lkUli megszUntet6s6t,
b) a P6nzt6r t6bb p5nztlrra sz6tv6lik, vagy m6s p6nztfirral egyesUl,
c) aP5nztArt a bir6s6g felsz6mol6si elj6r6s sor6n megszUnteti.
35.2 A P6nztAr - a felsz6mol6s eset6t kiv6ve - csak v6gelsz6mol6st kdvet6en, a Magyar Nemzeti
Bank elSzetes t6j6koztat6s6val szrinhet meg jogut6d n6lkUl. A v6gelsz6mol6 szem6ly6t a
kozgyril6s jeldli ki, azonban a kdzgyfil6s hat5rozhat fgy is, hogy a v6gelsz6mol6 kijel6l6s6t a
Magyar Nemzeti Banktol k6ri. A v6gelszSmol6 koltsegeit a P6nztfir tizetl

35.3 A P6nztAr megsztln6s6t az illet6kes bir6s6gnak be kell jelenteni. Az egyesUl6ssel, illetve
sz6tv6l6ssal letrej6tt p6nztdrat, illetve p6nzt6rakat ezzel egyidejtileg nyilv6ntart6sba kell venni.
35.4 A P6nztAr felsz6mol6sdra a cs6delj6rdsr6l 6s a felszdmol6si elj6rSsr6l szol6 1991. 6vi XLIX.
tdrv6ny rendelkez6seit, elszdmol6si, k6nyszer-v6gelszdmol6si vagy k6nyszert6rl6si elj6r6s6ra
pedig a c6gnyilv6noss5gr6l, a biros6gi c6geljdrdsr6l 6s a v6gelsz6mol6srol sz6l6 2006. 6vi V.
tdrv6nyt (a tovdbbiakban: Ctv.) kell megfelel6en alkalmazni.

35.5 A P6nztAr jogut6d n6lkUli megszUn6se eset6n a tag a 16 jut6 vagyonr6szt mds p6nztSrba
tdrt6n6 6tl6p6se eset6n a m6sik p6nzt6rba viheti. A p6nztdrtag ddnthet 0gy is, hogy a red juto
vagyonr6szt felveszi a P6nzt6rtol, azonban az ilyen kifizet6s nem min6sUl nyugdijszolgSltatdsnak.

35.6 A felszdmol6s kezd6 id6pontj6ban az alapokhoz, illetve tartal6kokhoz tartoz6 eszkdzdk
list5j5t azonnal le kell zArni, s aA a felsz6mol6nak 5t kell adni. A felszdmol6s sordn ezek az
eszkdz6k kUl6n kezelend6k 6s azok csak a fedezeti alappal, illetve a fedezeti tartal6kkal szemben
fennSl16 tagi, illetve hozzAtartozoi k6vetel6sek kielegitese ut6n haszndlhat6k fel egy6b
kdtelezetts6gek kie169 it6s6re.

36. Titokv6delmi szabelyok
36.1 P6nzt6r valamennyi tiszts6gviseldje, alkalmazottja 6s megbizottja kdteles azOzleti titkot 6s a
p6nztdrtitkot megtartani. A titoktartdsi kdtelezetts6g kiterjed az olyan szem6lyre 6s szervezetre is,
aki, illetve amely Uzleti titoknak vagy p6nzt6rtitoknak min6sUl6 informdciohoz jutott. Az ltzleti titok
6s a p6nzt6rtitok fogalm6t az Opt. 40/A. S (1)-(2) bekezd6seihatArozz1k meg.

rs8
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36.2 Uzleti titok a PEnAAT tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilvAnoss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n6 megszerz6se vagy
felhaszn6lfsa a jogosult - ide nem 6rtve a magyar 6llamot - jogszerti p6nzUgyi, gazdas6gi vagy
piaci 6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a
szUks6ges int6zked6seket megtette. Uzleti titok a PlnAArral kapcsolatos minden olyan irat, adat,
okirat, egy6b adathordozon talSlhat6 inform6ci6, amely a jogszab6ly szerint nem nyilv6nos 6s nem
min6sUl pfunztilr-, bank-, 6rt6kpapir-, vagy biztositdsi titoknak. Nem lehet Uzleti titokra
hivatkoz6ssal visszatartani az informfuci6t a kdz6rdekti adatok nyilvdnoss5gdra 6s kdz6rdekb6l
nyilv6nos adatra vonatkoz6, klildn t6rv6nyben meghat5rozott adatszolgdltat6si 6s t6jekoztat6si
k6telezetts6g eset6n.
36.3 A penzt6rtitok 6s Uzleti titok megtartds6nak k6telezetts6ge nem 6ll fenn az 6pt. 40/8. S (1)
bekezd6s6ben felsorolt, feladatkdrU kben elj 516 szervezete k fel6.
36.4 A p6nzt6rtitok csak akkor adhat6 ki harmadik szem6lynek, ha

a) a penzt6rtag vagy annak tdrv6nyes kepvisel6je a 16 vonatkozo kiszolgdltathat6 adatkort
pontosan megjelolve, k6zokiratban vagy teljes bizonyito erejtl mag6nokiratban erre felhatalmaz5st

ad,
b) a torveny

a p6nA1rlitok megtart6s6nak kdtelezetts6ge alol felment6st ad,
c) a P6nzt6r 6rdeke eA a plnA6rtaggal szemben fenn6ll6 kdvetel6se behajt6s6hoz (elad6sfihoz),
vagy

lej

6rt kdvetel6se 6rv6nyesit6s6hez szUks6gess6 teszi.

36.5 A p6nzt6rtitok 6s Uzleti titok megtart6sdnak kdtelezetts6ge nem 6ll fenn az Opt. vonatkoz6
rendelkez6s6ben felsoroltakkal szemben. 5e
1

36.6 Aki Uzleti titok vagy p6nzt6rtitok birtokdba jut, nem haszn6lhatja fel arra, hogy annak r6v6n
sajSt maga vagy m6s szem6ly r6sz6re kdzvetlen vagy kdzvetett m6don el6nyt szerezzen, tov5bb6,
hogy a p6nzt6rnak vagy a p6nztdrtagoknak hdtr6nyt okozzon.

36.7 PE Uzleti
T to kv6d e I m
i

6s

i Szab

p6nzt6rtitkok meg6rz6s6re vonatkoz6 r6szletes szab5lyokat

Aly zata

a Pflnztir

tarlalm azza.

37. A vitAs tigyek rendez6sel6o
37.1 A Pbnztflr biztositja, hogy a p6nzt6rtag a P6nzt6r magatart6s6ra, tev6kenys6g6re vagy
mulasztds6ra vonatkoz6 panasz6t sz6ban (szem6lyesen, telefonon) vagy ir6sban (szem6lyesen
vagy mds 6ltal dtadott irat 0tj6n, postai 0ton, telefaxon, elektronikus lev6lben) kdZollqeSse- A
panaszkezel6s r6szletes szab6lyait a PbnAAr szabAlyzatban rendezi. A tagi panaeE elutasit6sa
eset6n a P|nzt1r v6lasz6ban tdjekoztatja a p6nzt6rtagot arr6l, hogy, a Magyar lrl$mzeti Bankml
sz6lo 2013. 6vi CXXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: MNBtv.) szerinti f@liasztffidelmi
rendelkez6sek megs6rt6se eset6n a FelUgyelet6n6l fogyaszt6v6delmi elj6r6st kezdem6r$ezhqt_,
vagy a szerz6d6s l6trej6tt6vel, 6rv6nyess6g6vel, joghatdsaival 6s megszr.in6srfu6l, tsv6bbd g
szerz6d6sszeg6ssel 6s annak joghat6saival kapcsolatos jogvita eset6n bir6s6ghoz fordtllhat, vagy
a P6nzUgyi Bekeltet6 TestUlet elj6r6s6t kezdem6nyezheti. A F6nzt6rnat meg kell adnia a
P6nzUgyi 86k6ltet6 TestUlet sz6khely6t, telefonos 6s internetes elerh$t6s6g6t, valarhiht a
levelez6si cim6t.161
37.2 A Plnzt1r 6s a tagok k6zotti vit6s Ugyekben minden esetben meg kell kis6relni az Ogy peren
kivUli, tdrgyal6sos rendez6set. A P6nzt6rnak a vit6s kerdesekben kialakitott 6ll6spontjSr6l v6gs6

rse

M6dositottaa2018.05.24-i kiildtittkozg5nil6s, hat6lyba l6p6s:2018. 05.24.
M6dositottaa20l8.05.24-i kiildttttkozgyiil6s, hat6lyba l6p6s:2018. 05.24.
16r
M6dositottaa20l7.05.23-i kuldtittk0zgytilds, hat6lyba l6pds:2017.07. 01.
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Alapszab5ly

soron az lgazgat6tan6cs ddnt. Amennyiben a vitds k6rdesekbenl62 megegyez6s nem jdn l6tre,
vagy a megegyez6s alapjdn a kdtelezett a k6telezetts6g6t nem teljesiti 6nk6nt, a jogosult a mdsik
f6l ellen peres elj6r6st kezdem6nyezhet. A peres elj6r6s eset6n a jogvita eld6nt6s6re a felek ggy6rt6kt6l fUgg6en - al6vetik magukat a Magyar Kereskedelmi 6s lparkamara mellett szervezett
Alland6 VSlasztottbiros6g Kdz6p-Magyarorszdgi Regiondlis Tagozata (Budapest) kiz6r6lagos
illet6kess6g6nek azzal, hogy a V5lasztott Bir6sdg saj6t elj6r6si szab6lyzata szerint jAr el, az
elj5rds nyelve a magyar.
38. 2A16 rendel kez6sekl

63

A jelen Alapszab6lyban nem

szabdlyozott k6rd6sekben az Opt., valamint a vegrehajt6suk
t6rgy6ban kiadott kormSnyrendeletek 6s egy6b jogszab6lyok rendelkez6seit kell alkalmazni.

A

P6nztAr

a Polg6ri tdrv6nykdnyvrSl szol6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6seivel

dsszhangban mtikddik. A Ptk. Harmadik k6nyv6nek jogi szem6lyekre vonatkoz6 el6irdsai akkor
alkalmazand6ak, ha azokt6l elt6r6 rendelkez6st az Opt., valamint - nem kdtelez5 el6ir6s eset6n
a P 6nAAr Alapszab6lya sem tartalmaz.

-

Az. Aranykor Orsz6gos Onk6ntes Nyugdijpenzt6r a jelen egys6ges szerkezetbe foglalt
Alapszab5lyAt a PenAAr 2018. 05. 24. napj6n megtartott kUlddttkdzgyfil6se fogadta el, amely
2018. 05. 24. napjdn, az eltogadls6val l6p hat6lyba.

16416s

lgazoljuk, hogy az Alapszab6ly m6dosit5sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel az
alapszabdly-m6dosit6sok alapj6n hatAlyos tartalm6nak. 166
Budapest, 2018. 05.24.

8r*4Aranykor Orsz6gos Onfent6s Nyugdijp6nzt6r
Ellenjegyezem 6s igazolom,
szdvege megfelel az

az Alapszabdly (l6tesit6 okirat) egys6ges szerkezetbe foglalt
l6tesit6 okirat) m6dosit6sai alapj5n hat5lyos tartalm6nak:
IRODA

Budapest, 201 8. 05.
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M6dositotta a2017 . 05. 23-i kiilddttkOzgyril6s, hatdlyba l6pds: 2017 .07. 0l .
M6dositottaa20l8.05.24-i kiildtittktizrytil6s, hat6lyba ldpds:2018. 05.24.
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M6dositotta a2017 . 05.23-i kiildtittkozrytil6s, hat6lyba lepfs:2017 .07. 01.
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M6dositottaa2018.05.2{-iktilddttkiizryiilds, hat6lyba l6p6s:2018. 05.24.
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M6dositotta a2016.05.24-i kulddttkdzgytilds, hatdlyba l6pds: 2016. 06. 01.
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