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BEVEZETS
Az alapitO tagok elhataroztak, hogy onkéntes kdlcsonos biztositó
pénztãrat alapitanak megtakaritásaik kdzbssAgi osszegyüjtése és
befektetese,
valamint a tarsadalonibiztosftas nyugdijszolgáltatásanak kegész
itese erdekèben és a jelen alapszabályban határozták meg az alábbiak
szerint azokat
az alapvetö rendelkezéseket, amelyek a penztár megalakulâsára,
szervezetdre, mOkodesére es gazdálkodására, a tagok, az
Urbkosok, a
kedvezmenyezettek, valamint a munkältatai tag(ok) és a támogato(k)
ogaira ds kotelezettsegeire rányad6ak.

1.
1.1

Apénztáradatai

-

A pénztár neve

Budapest Orszägos Onkéntes Kdlcsonds Nyugdijpdnztar
1.2

A pénztár röviditett neve

Budapest Onkentes Nyugdtjpénztar
1.3

A pénztár szekhelye

1138 Budapest Váci üt 193.
1.4

A pénztár telephelye

1138 Budapest, Váci ót 168/A
1.5

A pénztár postacime

1245 Budapest, Pf: 1052

2.

Altalänos rész

2

2.1

JogszabáIy roviditêsek

Opt.

az Onkéntes Kdlcsonbs Biztositó PénztárakrOl szOlO, tobbszor mOdositott
1993. évi XCVI. täivény;
a Polgári TdrvOnykönräI szOIO 2013. dvi V. tbrvdny.

Ptk.
Hpt.
2.2

a hjtelintdzetelqdl es a pênzügyi vallalkozdsokrdl szOId 2013. dvi
CCXXXVII. tdrvdny
A hivatalos nyelv

A pdnztär hivatalos nyelve a magyar nyelv. A jelen alapszabályban
és a pdnztár okirataiban haszndlt szavakat amennyiben azokra vonatk
ozdan
eltérd mneghatározãst az Opt. vagy az onkdntes kolcsdnos
biztositd pdnztárakra vonatkozd más jogszabaly nem rbgzit
a jelen alapszabalyban
meghatärozott jelentés, ennek hidnyában a magyar szavak ditaMnosan
elfogadott jelentdse szerint kell drtelmezni.
2.3
A pênztár jogállása
-

A pdnztár jogi szemely.
A pénztdr hatirozatlan iddre alakul.
A pdnztárat az erre hatdskorrel es illetdkessdggel rendelkezd Fdvárosi
BirOsAg vette nyilvAntaitásba. A pdnztàr a nyilvantartasba vdtellei
jdtt létre, az
alakulO kozgyülds iddpontjara visszahatd hatállyal.
A pdnztdrak mUkdddsenek tOrvdnyessdgdt az Ugydszsdg at irányadó
iogszabályok szerint ellendrzi. Ha a mükddds tdrvényessdge másképpen nem
biztosithatO az Ugydszsdg keresettel a birdsághoz fordulhat. pdnitá
A
rak pdnzUgyi felugyeletdt at Opt. VI. fejezete alapjan a Magyar
Nemzeti Bank
(továbbiakban: FelUgyelet) Iátja eI.
2.4

A pdnztár szervezödési e!ve

A pénztár nyilt pthnztdrkdnt mOkodik. A pthnztar a lehetsdges pdnztdrtagok
kordt nem korItozza.
2.5
Iranyadd anyagi jog
A tagoknak a pdnztdrral kapcsolatos egymäs kbzotti jogviszonyáb
Ol, a tagok, a munkáltatOi tagok, a támogatdk, valamint
a pénztár kdzdtti,
pdnztarral kapcsolatos jogviszonybOl, továbbã a vagyonkezeId,
a Ietdtkezeld ds a pénztár gazdálkodásának kihelyezett nyilvántartás
át eIIátO
gazdasági társaság pdnztãrral kapcsolatos jogviszonyábdl
eredd esetleges jogviták elbirálásdnál a jelen alapszabály es az
e tdrgyra vonatkozd
mindenkori hatályos magyar jogszabälyok irányaddak,
2.6

Ertelmezo rendelkezesek

2.6.1

Pénztdr

A Budapest Országos Onkéntes KOlcsonds Nyugdijpenztár.
2.6.2

Tagsdgi viszany

A pdnztártag és a pénztár kdzdtt fenndllO azon jogviszony,
amely aIapdn a tag a jelen alapszabãlyban rdgzitett kUtelezettsdg
ei maraddkialan
teliesitdsdnek elleneben jogosult a pénztár szolgáltatásait jelen
a
alapszabály szerint igénybe venni, továbbá a jelen alapszabályban
rdgzitett egyéb
jogaival élr,i.
2.6.3

Beldpési nyifatkozat

Olyan okirat, amelyet a penztar a tagfelvetel ds a tagnyil
vantartás Iebonyolitása. valamint a szolgattatás(ok) teljesitdse erdekdben
rendszeresit, ds
amelynek a pénztár altal zaradékolt peldánya az ellenkezO bizonyitdsáig
hitelt drdemlden tanisItja a tagsãgi viszony fennalltát ds Iényegi
tartalmát.

2.6.4

VArakozósi idö

lAshez, iiietve a
szerinti awn idAszaka, amelynek elteitAvel az egyAni számiakovete
A tagsági vszonynak a belApAstA( szmitott, alapszabdiv
bAy.
idA
várakozási
a
szolgáitatáshoz a pAnztártag hozzajuthat. A pAnztarnál
2.6.5

Feihalmazasi Idoszak

áftatàs megnyilásaig terjedd idAszak.
A tagsági viszony kezdetetAi a jelen alapszabMy szerinti nyugdijszoig
2.6.6

Szalqdltatósi idöszak

a, ameiy a
Szabáiyzatban rOgzitett mAdozatok szerinti járadAkfoiyOsItás tartam
A pénztártag rdszAre az aiapszabälyban, iiietve a Szolgàitatási
terjed.
idApontjáig
k
teijesitAsAne
ktalan
marade
szolgáitatás esedAkessAgAnek eisA napjátAi a szolgáitatás pAnztár áitaii
2.6.7

A nyugdijkorhatár betAItése

esemdny bejilta, azaz
Az Opt. 2. § (5) bekezdAs a) pontjban meghatârozott valameiy
nyugdljkorhatár,
a tirsadaiombiztositasi nyugeilátäsrAl szàiA tdrvAnyszerinti dregsAgi
a)
zeti
korhatar elAtti eilátásban, szoigãlati )randAságban, tAncmOvAs
továbbá az az idApont, amelytAi a pAnztArtag oregsAgi nyugdi)ban,
b)
szdld
eliàtasokrAi
áftal
foiyAsitott
pitâny
Kdzaia
szeti
a Magyar AlkotAmQvA
dletjáradAkban, átmeneti banyászjãradAkban. rokkantsági eilátäsban,
iyben (nyugdi)ban), noveft Asszeg0 bregsegi, munkakApteiensAgi
kormányrendelet aiapján folyAsitott AregsAgi, rokkantsági nyugdi’segA
tArvAny vagy a
vagy ameiytAi a pAnztártag a honvAdek )ogãiiásárA( szAiA
járadAkban vagy nyugdi) elAtti áiiáskeresAsi segAiyben rAszesüi,
szerinti nyugdij elAtti rendeikezAsi
tbrvAny
szAiA
rAi
)ogviszonyA
szoigáiati
k
áiiományäna
rendvAdelmi fejadatokat eiiátA szervek hivatAsos
allornAnyba átheiyezAsre kerut.
i ftiggetienul jogosuittä váiik a nyugdi$zoigäitatãsra.
A nyugdijkorhatär betoltése után a penztartag a várakozAsi idA idAtartamátd
vagy
r, akik rAszAre 2012. január 1-)At megelAzA kezdA nappai rokkantsagi
Azon pén2tártagok nyugdijszoigAitatAsra vaiA )ogosultságának elbirAlAsako
szabAlyokat
hatAlyos
31-An
ber
decem
2011.
iddpontjAtAl fuggetienbi a
baleseti rokkantsagi nyugdi)at Aiiapitottak meg, a szoig&tatAs igenylAsének
keli alka(mazni,
2.6.8

Nyugdijszalgtltatàs (kiegeszito nyugdif)

2.6.9

Mddozat

ilietve a SzoigäitatAsi
egyAni szAmIA)An nyiivántartott osszeg terhAre, az aiapszabAiyban,
A nyugdijkorhatär eiArAse után a pénztãrtag reszAre, az
tletAieg € kettA
formãjAban,
járadAk
vagy
Asszegben,
egy
valamelyikdnek megfeieid,
Szabãiyzatban rAgzitett mOdozatok pAnztàrtag Aital vAlasztott
kombinAciAjakAnt tArtAnA pAnzbeii kifizetAs.
meghatározott feltAteiek szerint vAiaszthatA szoigAitatisok vaiamelyike.
Az Opt. 2. § (5) bekezdAs c) pont)a alapjin a )eian aiapszabAiyban
2.6.10

Tartalékak

a mUkodAsi
fedezeti tartaiAk a szolgáitatasok finanszirozasára, a m0kddAsi tarta!Ak
A pAnztãri gazdàlkodâs nyiivantartásãnak szãmviteli eszkAzei: a
ket cAltartalAk AltaiAnos
másik
a
As
Ak
gyO)tAsAre
pAnzeszkAz
hasznAit
koitsAgek fedezAsAre, a iikviditisi tartalAk az idAiegesen tel nem
tartalekaként a pAnztár fizetAkApessAgAnek biztositasAra szoigái.
—

—

2.6.11

Adomdny

azaz
dolog, szeilemi aikotAs, vagy vagyoni értekA jog tuiajdonAnak ingyenes,
Pénz, vagy vagyoni ArtAkkei rendelkezA, forgaiomkApes, vAgrehajthatA
tAritdsmentes As ellenszolgAftatAs nAikUii atruhazAsa.
2.6.12

KAzeli hozzdtartozó

ott, a
a) pontja aiap)An a hAzastArs, az egyenesAgbeli rokon, az orAkbefogad
A Ptk. 8:1. (1) bekezdAs 1. pont)a, valamint az Opt. 2. § (4) bekezdés
Alettars.
az
tovabbá
testvAr;
a
neveidszAiA, valamint
mostoha- As neveft gyermek, azdrAkbefogadA-, a mostoha- és a
2.6.13

LalcOhely

be)eientett szokásos beifAldi tartAzkodási hely, ameiyet a pAnztAr
Aliando belfeidi lakôhely, ennek hiAnyában a pénztárnak irAsban
tekint.
cimnek
nyiiatkozat hiAnyAban ArtesitAsi (leveiezAsi)

eitArA irAsbeii

-

2.6.14

MunkdltatA

jogviszonyban
kozszoigálati, áliami szoigaiati, kormAnyzati szoigAiati, valamint szoigAiati
Az, akivel a pAn2tArtag munkaviszonyban, kozaikaimazotti,
s.
fogiaikoztatá
a
tortAnik
all, tekintet nélkUl arra, hogy tei)es vagy rAszmunkaidAben
2.6.15

A munkdltatói tag

At az Opt.katbtt szerzOdAs aiapjAn munkaváiiaiA)ának tagdijfizetAsi koteiezettsAg
Az a termAszetes, vagy )ogi szemAly, aki vagy amely a pAnztárrai
ãtvàllaija.
‘nArtAkben
As
t
mAdon
tãrozot
szerzddAsben megha
ben rneghatározott elvek As szabAiyok szerint, a pAnztArrai kotAtt
2.6.26

Szolgtltató

rAszAt kApezA,
szerzAdAs alapján a pAnztâr rAszAre a pAnztáruzem niAkodAsAnek
Az a termAszetes szemAiy, jogi szemAiy, amely a pAnztárrai kotOtt
nak minAshi kUionösen az, aki
SzoigAitatA
vAgez.
et
tevAkenysAg
nyU)tA
tAnylegesen
kat
an lehetdvA tevA, elAsegitA, ii!et’ve a pAnztãri szolgáitatáso
sai
a pAnztár a belektetAsi üzietmenetAt, illetve a kAnyvelése, nyiivAntartA
(amely) a pénztár rAszAre ietAtkezeiAi tevAkenysAget folytat, amelyhez
(aniely) az e ponthan meghatározott
aki
az
is,
minAsul
ak
SzoigaitatOn
vAgez.
t
tagszeraezAs
vezetAsAt kiheiyezte, amely a pAnztár rAszAre
pAnztArrai kapcsolatos tevAkenyseget végez.
szoigaitatAvai kAtAtt szerzAdAs alap)An az eiAzAek szerinti, a
2.6.17

Haléleseti kedvezmenyezett

jogosuittá
halAla esetAn az Opt-ben meghatàrozott mAdon az egyAni szAmiAra
A pAnztártag Aital meg)eiAit természetes szemAiy, aki a pAnztártag
vark.

2.6.18

Támogató

Az a természetes személy, iItet,e jogi személy. aki (amely
) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pEnzbeli szolga
ltatãst teljesit (a toväbbiakban;
adomány) a pênztár javára ellenszolgaltatäs kikotése
nélkUl.
2.6.19

Egyseges tagdij

Jelen alapszabályban rbgzitett azon Osszeg, amelyet a valame
nnyi pAnztártag minden kUIOn nyilatkozat, vagy felhiväs hiányà
ban is a pénztárnak
rendszeresen niegtizetni kdteles ilietue meglizet.
2.6.20

A tag egyéb befizetése

Az Qt. 36- §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint a tag áltai
a tagdijfizetesi kOtelezettsegen fehul teljesitett befizetese,
amely a befizetés tag altal
meghatározott jogeime és az alapszabály szerint keriil folosat
asra a pénztäri tartalékokon.
2.6.21

ragdIj

A penztãr szolgAltatásainak fedezetere, valamint a pénztá
rszervezet m(ikodtetesere a pénztãrtag által rendszeresen fizetett
, Iegalább az egysdges
tagdij osszegét eldra azon pénzbeli hozzéjérulés, amelye
t a munkáltatäi tag az Opt-ben meghatározott szabályok szerint
, niunkáltatdi hozzajArulas
jogcimén részben, vagy egészben ätvallalhat.
2.6.22

Egyéniszdmla

Valamenn’in pénztártagra vonatkozOan egyénileg vezetett alapny
ilvántartás, amelyen a pénztAr gazdalkodàsa es iuzemvitele
alapul, es amelyet a
pénztár
szãmviteli rendjevel osszhangban
a pénztártagok részere vezet. A pénztár gazdálkodãsa
sorén az egyéni szãmla tartalmazza a
pénztártagok rendszeresen fizetett tagdijanak, egyéb
beuizetéseinek és a munkáltatoi tag hozzajárulásänak azt a
részét, amelyet a pénztár a tagjai
számára a szolgáltatisok ledezetekent jOváir, illetve a tagnak
a pénztárral szembeni koveteléseként az alapszabályban rogzite
ttek szerint elismer,
továbbá a támogató rendelkezese szerint az általa
nyUjtott adoménybél a tag számára jováirando osszeget.
A pénzrér szolgãltatasait az egyêni
számlák megterheiésével, az alapszabályban rogzite
tt tevékenységi rendhez igazodo szolgáltatãsi szamlákról teijesit
i. A pénztár felszAmolásakor,
illetve végelszámolásakor az egyéni számla a pénztär kotelez
ettségekkel nem terhelt kozos vagyona tagok kozotti feloszt
ásinak eszkaze. Az egyéni
szAmla a pénztártag rendelkezese szerint az egyéni nyugd
ijszárnlán lekotOtt osszeg (tagi lekotés) kivételével koveteles
biztositékául nem szolgálhat.
2.6.23 Egyéni nyogdijszdmla
-

-

A nyugdijpénztar által vezetett egyéni szämla.
26.24

Ertékelési kdlonbozet céltartaleka

Az onkéntes kdlcsonos nyugdijpénztárak befektetési és
gazdilkodäsi tevékenységérôl szàló jogszabályban felsoro
lt eszkdzcsoportokba tartozé
eszkOzök eseteben, az értékelesi kiuldnbozetben elszám
olt várhato hozamkent kell kimutatni az értékeles napjára
vonatkozOan meghatározott
(kamatozO Artékpapirok illetve diszkont drtékpapirok
esetEben a felhalmozott kamatot is tartalmazO) piaci érteke
és kbn’’ szerinti értéke kozotti
kiulonbdzet dsszeget. Az értékelési kulonbozet az adott
eszkbzcsoportokon beItil elkulonitetten, a forrésok kdzott mtikdd
a
ési, a fedezeti (választhatO
befektetési portfOliOnként), illetve a Iikviditâsi cdltartalékon
belul thrtekelési kUidnbdzetbdl képzett céltartaldkként jelenik
meg.
2.6.25 Tagsdgi akirat
A pénztár altal kiällitott, Iegalabb a beldpési nyilatkozaton
, mint teljes bizony(tà erejti magénokiraton szerep adatok
lô
at tartalmazO okirat.
Amennyiben a pénztártag kedvezményezettet jelol,
akkor a tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain
kivtil a tag dital megjeiOlt
kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága(ik) arAnyá
t, a kedvezmen’yezett-jelolés idGpontját. A tagsãgi okirat kiadha
to nyomtatott formAban
vagy az ahhoz szUkseges feltételek pénztäri megteremtésé
t kovetden
a pénztártag teijes bizonyitOerejtj magénokiratba foglalt
kérésére
elektronikus iratkdnt.
-

-

2.6.26

Vezetd tisztségviseIök

Vezeté tisztségviselok az Igazgatotanács és az EIIenörzd
Bizottsdg tagjai.
2.6.27

Kihe!yezés

A pénztär feladatkdrébe tartozO tevékenysegenek e tevéke
nység ellétéséval uzletszerGen foglalkozé szervezet (szolgá
ftató) által, szerzödés alapján
tbrtAné megvalositása.
2.6.28

Kiszervezés

Tevékenység olyan kihelyezése, melynek sorén adatkezelés
vagy adatfeldolgozás is megvalOsul.
2.6.29 Adatkezeiés
A szeniélyes adat, illetve penztártitkot képezd adat tekinte
teben végzett adatkezelési tevékenyseg.
2.6.30 Adatfe!dalgozás
A személyes adat, illetve pénztärtitkot képezé adat tekinte
tdben végzett adatfeldolgozési tevékenység.

3.1

Atagságikbr

A pénztár tagja ehet ala természetes személy, aki
a)

a 16. életévét betoltbtte,

b)

az alapszabály rendelkezéseit a belépési nyilatkozat aläirãsAva!
magéra nézve kdtelezonek ismeri el,
valamint tagdijfizetést véllal.

c)

3.2

A tagsOgi jogviszony

3.2.1

A belepés

belOpOsi nyilattozatnak a pOnztárhoz tOrtOna
eresftett, a belOpni szánddkozO ältal kitOltdtt Os aiáirt
A tagsãgi jogviszony a pOnztr által e cOira rendsz
benyOjtOsával kezdemOnyezhetd.
részére rnegkU!dendO OrtesItOseket a
ge keretOben annak OrdekOben, hogy a pOnztár a
A belépni kIvanO szemOly a nyiiatkozattOteli kOtefezettsO
esi c{mOt is megadni.
megfeleld dmre tudja postãzni kdteles Irásban levelez
Oft feftOteleinek fennállasâra vonatkozO
n
, a taggá válás Opt-ben és a jelen alapszabà!yba megjel
A pOnztár jogosuft a belEpesi nyilatkozatban kdzdlt
kOrnI.
adatok ellenOrzésOt lehetOvO tevO okirat felmutaUsét
ozatot, vagy a pénztär által kOrt adatokat
r által rendszeresitett nyomtatványon tesz belépOsi nyilatk
Amennyiben a belOpni szOndOkozó nem a pOnztá
ettsOgOnek, Ugy a pOnztár a belOpOsi
kotelez
teli
ozattO
nyilatk
a
eleget
teijes kOrfien tesz
es nyilatkozatokat nem adja meg. azaz nem, vagy nem
elesOt nem igazoija.
alô
megfel
eknekv
adhatja, ameddig a tag a tagsagi feltétel
nyilatkozat záradOkolisát mindaddigjogszerCien megtag
a tagsOgi jogviszony lOtesitOséhez
leknek megfeleld jelentkezd belépOsi nyilatkozata, ha az
Nem utasithato el az Opt-ben meghatározott feltOte
szuksOges adatokat tartairnazza.
t zOradOkolasOval tanUsitja.
i jogviszony lOtrejOttOt a belOpOsi nyilatkozat datummal ellátot
A pOnztár a belOpOsi nyilatkozat elfogadasát, a tagsOg
kOzhezvAtelOtdl szâmitott 30 napon beldi
elO szemOly belOpési nyilatkozatát annak pOnztár általi
A pOnztOr koteles a tagsági feltOteleknek megfel
atott formOban vagy az ahhoz szuksOges
nyomt
tagnak
a
l
egyUtt
i okiratot az alapszabOflya
zOraddkolni, majd annak egy pOldOnyat vagy a tagság
elektronikus iratkOnt megkUldeni.
rtag teljes bizonyitOerejO magénokiratba foglait kOrOsére
feltOtelek pénztOri megteremtOsOt kOvetOen a pénztO
si nyilatkozat pOnztOr Oftali
s irasban indokolni, arrOl a belépni szandOkozOt a belOpé
A pOnztOr a belOpOsi nyilatkozat elutasitasát kOtele
is.
sOgOt
lehetO
voslat
eni, megjelalve ajogor
kOzhezvEtelOtdl számitott 30 napon boWl irisban Ertesit
izetOsi kotelezettsOg Os a vOrakozési
i engedOly jogerOre emelkedOse elOtt léptek be, a tagdijf
Awn tagok tekintetében, akik a pOnztári tevOkenysOg
kavetO napon kezdddik.
dO a pOnztãri tevOkenysegi engedOly jogerOre emelkedOsOt
nak napjOn kezdOdik.
zäsi dO a belOpési nyilatkozat pOnztOr általi zOradOkolasO
A tagsOgi viszony, a tagdijfizetOsi kotelezettsOg és a vOrako
-

-

-

-

3.2.2

Atlépés (befogodás)

lyezO pOnztarbOl átlOpd tagnak a
OgpénztOrból, OnsegOlyezO, illetve egOszsOg- Os onsegO
Másik OnkOntes kiegOszitO nyugdijpénztOrbOl vagy egOszs
pOnztárra vonatkozo adatokat,
elOzO
az
Os
nevét
r
pénzta
elOzd
az
kell
kOzblnie
belepOsi nyilatkozatiban Os az Otlépési nyilatkozatãban
pedig mellOkelni kell az Opt. 2.
n
esetebe
átlOpOs
O
tartOn
rbOl
Os OnsegOlyezO penzta
egOszsOgpOnztárbOl, OnsegOlyezO pOnztOrbOl, illetve egOszsOgtOr betOltOsOt igazold dokumentumokat is.
(5) bekezdOsOnek a) pontjOban foglalt nyugdijkorha
Ose alapjOn tOrtOnO átlOpOs esetOn
Os OnsegOlyezO pOnztarbOl a nyugdijkorhatr betOlt
EgOszsOgpOnztOrbOl, onsegOlyezO pOnztárbOl, illetve egOszsOgátlOpni kivOnO tagot a szemOlyi
rba
pOnztã
a
ztatja
tájOko
irásban
kOvetO 8 napon beWl
az OtadO pénztâr az ãtlOpOsi kOrelem kOzhezvOtelOt
szuksOges tagsági jogviszony
lOhez
bevOte
tv) alapjan a nyugdijszolgOltatOs adOmentes igOny
jOvedelemadOrOl szOlO 1995. Ovi CXVII. tdrvény (Szja.
ideje
tagja. Az ãtlOpOsi kOrelmet
bb
l
rOvide
tamnO
idOtar
i
szerint
tv.
Szja
az
a pénztOrnak
idOtartamOrOl abban az esetben, ha az OtlOpni kivOnO tag
pOnztár tajOkoztatàsa
átadó
az
ha
r,
pOnztã
Olyezd
pOnztár, illetve egOszsOg- Os Onseg
akkor teljesiti a? Otado egOszsOgpOnztOr, onsegOlyezO
kOrelmOt. Et esetben a? ãtlOpOsre
átiOpOsi
siti
megerO
beldi
napon
30
tag
kivOnd
i
átlOpn
kOzhezvOtelOt kdvetOen, annak ismeretOben a pOnztOrba
hatOridO Iejártát kOvetO napon kezdOdik.
vonatkozO hatOridO az átadO pOnztãrnãl a harmincnapos
Oltali zOradékolásOnak napjAn kezdddik.
tagdijfizetOsi kOtelezettsOg a belépOsi nyilatkozat pOnztOr
Az AtlOpO tagok tekintetében a tagsOgi viszony és a
A vOrakozãsi ida kezdetOt a? Otadd pOnztár igazoija.
korObbijogok megszerzOsOrdl a mOsik
tãrban megszerzett várakozOsi idejOt akkor ismeri el, ha a
A pOnztár a tag más dnkOntes kdlcsOnOs nyugdijpOnz
pOnztár cOgszerGen aláirt igazolast állit ki.
pOnztOrba OtlOpOs esetOt,
OgpOnztOrba, Os az onsegOlyezO illetve at egOszsOg- es OnsegOlyezO
POnztárak kOzOtti OtlOpOs esetOn, ideOrtve az egOszs
nyugdijpOnztOrakban fennOllO
kUlOnbOzd
okbOl
ly
valame
yiben
amenn
illetve
is
esetet
valamint az Opt. 45/A. § (4) bekezdOs a) pontjában foglaft
onyok aiatt eltelt vOrakozãsi idOk
zámItása szukséges, akkor az Orintett tagsági jogvisz
tagshgi jogviszonyok alatt eltelt vOrakozasi idOk Osszes
idOk csak egyszeresen vehetOk
tagsági jogviszonyok alatt egyidejOleg eltelt vOrakozOsi
osszeszOmitandOk azzal, hogy a pOrhuzamosan fennOllO
figyelembe.
-

-,

3.3

A tag jogai Os kotelezettsegei a pOnztárban

tagsOgi jogviszonyuk idOtartamOtOl
A tagokat fuggetlenul a megtakaritasaik OsszegOtOl Os a
reszvOtel tekintetOben.
n
valO
zetObe
szolgOltatOsok igOnybevOtele Os a pOnztár szerve

-

azonos jogok illetik meg a pOnztOr aital nyOjtott

-

3.3.1

A pénztár tagjajagosuit

a)

tt rendben igOnybe venni;
a pOnztári nyugdijszolgáftatást a jelen alapszabilyban rdgzite

b)

halOla esetére kedvezmOnyezette(ke)t kijelolni;

c)

tOrozott idOpontban, dijtalanul
01 (Xli. 26.) Korményrendelet szabälyai szerint megha
az egyOni szOmlOja OIIásàrOI Ovente egyszer, a 281/20
n rOgzitett rend szerint bOrmikor
zatába
szabaly
olási
elszám
Tagi
pOnztOr
a
kOltsOgOn
irisban felvilOgositést kapni, egyebekben kOrésOre Os
szdksOges feltOtelek pOnztãri
entumokat nyomtatott formaban vagy az ahhoz
felvilOgositést, szOmlaOrtesitdt kapni; mely dokum
nikus iratkOnt keil rOszOre átadni,
elektro
re
kérOsé
a
foglalt
okiratb
O
magOn
itOerej
megteremtesOt kovetOen a pOnztOrtag teijes bizony
megkUldeni;
Oben; egyebekben kOrOsOre Os
bályoknak megfelelO tartalmU igazolãst kapni a? elOirt hatãrid
az adObevallOs OsszeállitOsOhoz a vonatkozO jogsza
lt adoigazolOst kapni, mely
ismOte
st,
gositO
or
felvilé
bãrmik
szerint
rend
ett
rOgzit
n
kbftsegOn a pOnztár Tagi elszámolOsi szabàlyzatába
rtag teijes bizonyitOerejO
pOnztO
a
en
kovetO
Ot
emtOs
szUksOges feltOtelek megter
dokumentumot nyomtatott formában vagy at ahhoz
Otadni, megkUldeni;
magOnokiratba foglalt kOrOsOre elektronikusan kell restOre
-

-

d)

-

—

e)

rOsztvenni a pOnztOr kUlddttválasztd gydlOsOn;

f)

tisztsegviseldt választani a pénztár szerv&be ds anienn
yiben megfelel a jogszabälyak által az egyes tisatségek betolté
sdhez meghatározctt
felteteleknek, tisatsdget viseirti a pénztár sienseiben;

g)

inditványazni a kUldUttkUzgyUies dsszehWãsát;

Ii)

a pénztár testuleteit és a tisztségviseldket ind(tvlnyokkal megke
resni;

i)

a zárt tanácskozâsokràl kdszUlt jegyzokdnytek és a zárt
tanácskozásokon tárgyalt hatãrozattervezetek kivételével
az gazgatätanács altal
megjelolt hivatalos Ugyfelfogadási iddben a pénatã
r irataiba ds kanyveibe betekinterii, továbbá a pénztAr mükdd
ésevel kapcsolatban a pénztár
testuleteitdl irasban l&világositAst kdrni; anal, bogy
a megszerzett információt new, használhatja tel a pénztá erdeke
r
it, illetve a pénztár
tagjainak szemelyes adatait ds szernélyisdgi jogait sdrta
mddon;

j)

térItds elleneben mésolatot venni mindazon pénztá
ri iratokból, amelyekbe betekinteni jogosult;
a tag a jelen alapszabaly és a VálaszthatO Portfolios
Szabályzat rendelkezeseinek keretei kdtott egyOni dbntds
sel, saját feleléssOgere
meghatározhatja az egyOni számláján nyilvántartott vagyon
a befektetOsere irAnyadO egyéni befektetOsi stratOgiát,
a pénztär által folajánlott
befektetdsi eszkozcsoportok, azaz választhatO portfol
iOk kOzdtti választás megjelOldsOvel

k)

-

-

I)

elektronikus ügyintézdsre és ugyiratkezeldsre jelentk
ezOsEt tartalmazO teijes bizonyitO erejü magAnokiratba foglalt
nyilatkozatban kErni a
pOnztArtOl az ahhoz szuksOges feltdtelek megteremtAs
et kovetOen hogy a pOnztAr a rOszOre AtadandO dokum
entumokat, nyilatkozatokat,
igazolAsokat elektronikus iratkOnt kuldje meg rdszOr
e.
-

-,

3.3.2

A tag killönas logo!

A pénztArtag egyéni nyugdijszAmlAjAn elhelyezett osszegekre
sem a pOnztArtag hitelezOi, sem kivUlAllO harmadik szemO
ly hitelezdi fern tarthatnak
igOnyt, kivéve a pénztArtag rendelkezese szerint az egyOni
szAmlAn Iekotott dsszeget, amelyet a tag az Opt. 47. (7)
bekezdOs szerint fedezetkOr,t
§
felajAni (tagi lekotOs). A tag pthnztArban felhalmozAdO vagyon
Ara vonatkozd kovetelOse nem OvUl el,
Amennyiben a pénztArtag a nyugdijkorhatAr betoltdsét
kavetden munkaviszonyban All, az igdnybevételi rsyilat
kozatAban foglaltak szerint a
tagdijat fizeti, Ogy a tabbi taggal egy sorban jogosult munkA
a
ltatai hozzAjArulAsra.
-

-

3.3.3

Jogvitak Pdnztdron beluli rendezest

A PénztAr biztositja, hogy a PénztArtag a PénztAr magata
rtAsAra, tevékenységere vagy mulasztAsAra vonatkozO
panaszAt szOban (szemdlyesen,
telefonon) vagy irAsban (személyesen vagy mAs iltal Atadot
t rat OtjAn, postai than, telefaxon, elektronikus levelbe
n) kozoihesse a PanaszkezeiOsi
SzabAlyzatban foglaltak szerint.
A PénztAr panaszkezelAsi eljArAsara a Panaszkezelési SzabA
lyzatban foglaltak az irAnyadOk.
A Panaszkezelési $zabAlyzat a PdnztAr szOkheiyOn
Os tefephelyOn kerUl folyamatos kifUggesztOsre, és a honlap
jAn: www.bpnyugdij.hu kdzzétOteire,
tovAbbA a PénztAr hozzAfOrhetOvO teszi az e cOira kijelol
t hivatalos OgyfeiszolgAlati helysOgeiben.
A PénztAr a kifUggesztett Os kOzzétett PanaszkezeiO
si SzabAlyzatAban tAjOkoztatja a Tagol<at a panaszugyint
Ozés helyOrdl, levelezOsi cimOrdi,
elektronikus levelezési cimérdl, telefonszAmArOl Os telefax
szAmArOi.
3.3.4

A tag kote!ezettségel

A tag koteles az egysOges tagdijat, illetve a tagdijat a jelen
aiapszabAiyban meghatArozott rend szerint megfizetni,
tovAbbA az alapszabAlyban Os
annak alapjAn a VAlaszthatO PortfOlios SzabAiyzatba
n rUgzitett egyOb fizetOsi kotelezettsegeinek eleget tenni
es az alapszabAly rendelkezthseit
betartani.
A tag koteles minden, az alapszabAlyban Os a pOnztAr egyOb
szabAlyzatAban eldirt nyilatkozatot hatAriddben megten
ni es adataiban bekovetkezett
vAltozAsokat S munkanapon belUl rAsban bejelen
teni.
A tagsAgi jogviszonyAt megszüntetni szAndOkozd pOnztA
rtag a rendszeresitett formanyomtatvAnyon kOtetes napkoz
beni telefonszAmAt megadni, a
zakkendmentes adminisztrAcid lebonyolithatOsAga
erdekOben.
3.4

A tagsági jogviszony megszOnése

3.4.1

Atlépés

A tag bArmikor bejelentheti a pénztArnak mAsik nyugdi
jpOnztArba tortOnd Atlépési szAndOkAt. A bejelentOst irAsba
n kell megtenni.
A volt tag AtlOpOsOnek, valamint kbvetelése mAsik
nyugdijpOnztArba tbrténd AtutalasAnak feltéteie, hogy a
tag, vagy a mAsik pOnztAr a tag mAsik
pOnztArral fennAllO tagsAgi jogviszonyAnak fonnálitAt tanOsi
tsa.
A tagsAgi jogviszony AtlépOssel tOrtOnd megszUnOsO
nek forduldnapja az atlépOsre vcnatkozd tartalmilag és
formailag megfeield bejelentOs
pOnztArhoz tortOnd beOrkezOsOnek iddpontjAt kovetd
10. munkanap. Amennyiben a bejelentOsben ezt kavetd iddpon
t kerult megjelolOsre, akkor a
rnegjelolt iddpontot kell fordulOnapnak tekinteni.
Ha a tag mAsik pOnztArba lOp At. Ogy kavetelésOnek Usszeg
Ot At kell utalni a tag Altal megjelolt mAsik pOnztArhoz,
egyben igazoini kell az eltaltbtt
vArakozAsi ida és a tagi lekOtOst, annak mOrtOkOt
Os jogosultjAt is, valamint a tag egyOni szAmlakovetelOsO tdke
t
Os hozam bontAsban, tovAbbA az
OrtOknap megjelOlOsOvel a 2007. december 31-Ot kOvetd
befizetOseket.
A tagsAgi jogviszony a vArakozAsi dO letelte elOtt csak
a pOnztArtagnak mAs pénztArba valO AtlOpOse, illetve a pOnztAr
megszdnOse esetOn
szUntethetd meg.
A pOnztAitag csak azonos tipusO pénztArba lOphet
At, ki’sOve az alAbbi esetet.
A vArakozAsi dO letelte eldtt a pOnztArtag egészs
OgpOnztArba, vagy onsegelyezd illetve egOszségOs OnsegOlyezd pdnztArba AtlOphet, ha
munkakOpessOgOt legalAbb btven szazalOkban elveszt
ette, illetve egalAbb negyven szAzalOkos mOrtOkd egOszs
OgkArosodAst szenvedett Os ebben az
AllapotAban legalAbb egy Ovig javulAs nem vArhatO, valami
nt az illetOkes hatdsAg igazolAsAt bemutatja.
AtlOpOskor a tagsAgi jogviszony megszOnOsObdl fakadd elszAm
olAsra kerUl sor, amelyre a Tagi elszAmolAsi szabAl
yzat rendelkezései irAnyadOk.
Az elszAmolAs forduidnapja utAn a! egyOni szArnlAra
Orkezd befizetOseket a pOnztAr a megbizAs kezdemOnyez
dje részére visszautal)a.
9

3.4.2

EthalóIazts

3.4.3

Dij-nernf,zetés

,EszOre torténO elszám&as Es kifizetEs
megszÜnik. Az Orokos(ok), illetve kedvezményezetUek)
A tag tagsäg jogviszonya a tag eIhaáfozasának napjân
otási szabMyzat rendelkezEsei
t szàmviteh kormànyrendelet czabalyai szerint a Tagi efszám
hataridejere es mOdjára az Opt. vEgrehajtasára kiadot
O.
irányad
e
tejezet
liEsara egyebekben jelen aapszabaly 7.
rAnyadEk. A kedvezmEnyezettek Es orakasokjoga
EnEsEt a várakozási dO etelte eOn nem eredményez.
A dj-nemfzetEs a tagsEgi jogviszony niegsz
KilépEs

3.4.4

elOtt kEpEssel nern szUntetheti meg.
A tag a tagság jogvszonyEt a várakozási dO etelte
ony megsz(inEsEbO fakadO kifizetEs
kilEpEsse megszuntethetO. KilEpés esetEn a tagsãgi jogvisz
A tagsági viszony a vArakozEs ida etete után
ezese rãnyadEk.
eiszámolAsára a Tagi elszámoási szabalyzat rendelk
Ol fakadO kifizetEs eszámolására a Tag
nek igénylEse esetEn a tagsEgi jogviszony megszOnéséb
A nyugdijszaman nyivántartott tejes osszeg feIEteE
elszamolasi szabályzat rendelkezEsei iranyadOk.
3.43

Kid rds

3.4.6

Jogutod ndIküii meysilinEs

nem tesz eleget és a pEnztAr irasbeli
r alapszabAlyaban meghatározott tagsagi feltEteleknek mar
A pEnztär a tagot akkor zárhatja k ha a tag a pEnztá
Kizaras esetEn a tagságijogvszony
sor.
et
keruih
Eppen
Enyek
kizárasEra egyedi TdOntés eredrn
felszOltãsãra fern kezdi meg a tagdijfizetEst. A tagok
olEsi szabalyzat rendelkezEsei irányadOk.
rnegszünEsEbOlfakadO kifizetEs elszOrnoásara a Tag eszEm

rnegszOnEsEvel.
A tagsEgi jogviszony megszflnik a pEnztãr jogutOd nthlkuli
r koteezettsEgekkel nern terhelt
rtag a pEnztárral szernbeni kovetelEseit, valamint a pEnzté
A pEnztar jogutdd nEküli rnegszünEse esetOn a pEnztá
a felosztott vagyonrEszt két
tagokr
ban
a
arãnyá
vagyon
kosra
jute
esetEn az egy jEradE
vagyonábol az egyEni szErna illetve jaradEkos tagok
rEszetben a 34.6,1. pont szerint -:
-

-

-

•

hatja;
ha mEsik pEnztárba kiván átlEpni, ügy e pEnztarba utaftat

•

egy osszegben feveheti.

k.
szegO kifizetEs nem minOsU pEnztàri szolgatatásna
Feihalmozasi idOszakban Eva pdnztartag esetdben az egyOs
asi )avaslat elfogadãsát kovetO 15
fordulata szernti tagra jutO vagyonrEszt a vagyonf&oszt
3.4.6.1. A pEnztár a 34.6. pont mEsodik bekezdEs elsO
tagsEgi jogviszonya
ági
tagokat
bizotts
rza
eflenO
Ertve
az
nem
ide
Es tejesitEsEve a tagok
napon belUl tejesiti. Az átutalas, illetve kifizet
fogalt arányban a
tában
fardula
ik
rnãsod
és
bekezd
ik
aradO vagyont a 34.6 pont masod
megsznik. A vEgelszamolás efolytatását kovetOen fennm
olásara a Tag elszamoási szabElyzat
elszam
Es
kifizet
a
ekben
Egyeb
at.
utaja
illetve
f’izeti k
nyivántartàsbE vaO WrEst kOvetO 15 napon beul
rendelkezEsei az irányadOk.
—

—‘

ltotas teijesitésdvel
A teljes egyEni nyugdIjszEn,IEra von atkozE szotgE
eni kovetelEsEnek teijes kiegyenlitEsekor.
MegszLinik a tagsági viszony a penztartag pEnztàrral szemb

3.4.7

3.5

Kifizetds tagsagi jogviszony folytatdsa mellett

zdnként az egyéni nyugdijszàmlán
rtagsag folytatása rnellett Es legalább háromEves idOkO
A várakozäsi dO letetEt kOvetOen ehetOsEg van a pEnzta
a Tag elszárnolási szabOlyzat
olasara
elszam
ek felvEtelEre. A teijes Osszeg etve a rEszkifizetEs
nyivántartott Osszeg egeszenek vagy egy részEn
rendelkezEsei irànyadOk.

4.

A ragdij

4.1

Egyseges tagdij

4.2

Atagdij

tározva az egysEges tagdIjnak.
meg az alapszabáy mddositása dtjan, egyidejEleg megha
Az egységes tagdij OsszegEt a kUddttkozgyCilEs áaptja
alap közOtti felosztásAt is.
letve tagdijnak a mOkOdési, a ikviditási és a fedezeti
hay 2.500,-Ft, azaz KEtezerdtszEz fount.
Az egységes tagdij valamennyi tagra nézve egysEgesen
bb az egysEges tagdij Osszegét
,
pEnztárszervezet mOkodtetEsEre a pénztãrtag Eta fizetett legalE
A pEnztAr szolgãltatásainak fedezetEre, valamint a
, munkEltatOi hozzájErulás jogcimEn
tatOi tag az Opt-ben meghatErozott szabElyok szerint
elérd azon pEnzbek hozzEjarulEs, ameyet a munkE
rEszben, vagy egészben EtyEllalhat.
ileg, az egyEni szErnEn kell nyilvantartani
valamint a tag javEra jOvEirt egyEb osszegeket egyEn
A befizetett tagdij szogEltatEsokra forditandO rEszEt,
yok szerint.
a pEnztErra vonatkozO szErnviteli Es gazdElkodasi szabEl
t fizetni, 41bn nyatkozat nOlkul is.
A tag jogosut az egysEges tagdijnEl magasabb tagdija
vErakozasi idO etdltEsEigill fonn.
Az egysEgestagdij fizetEsEre vonatkozO kdteezettsEg a
Et kdvetden toyEbb is fizethet.
dO elEresEt kdyetden valamint a nyugdijkorhatar elErEs
A tag a tagdijat, vagy az egysEges tagdijat a vErakozási
hez vale hozzEfErEs tekintetEben
ozEsi idOszakban az egyEni nyugdIjszEnilEn lEvO osszeg
A pEnztErtag a virakozEsi idO etelte utEn. de mEg a feiham
választhat, hogy
a)

a pEnztErban vEltozatlan feltEtelek mellett tag marad,

b)

évente egy alkalommal
a pEnztErtagsEgEt folytatja, Es egfeljebb hErom
i,
rEszEt a nyugdijkorhatEr elErEse elOtt fevesz

-

t vagy egy
az egyEni nyugdijszErnlajEn nyilvEntartott dsszeg egészE

-
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c)

a pOnztárbOl kilép,

d)

tagdij fizetAse nélkUl az egyOni nyugdijszámljãn

4.3

Aye

Osszeget a pAnztárban hagyja.

A tagdij esedekessége

Az egysAges tagdij, illetve a tagdij a targyhOt kOvetd ho

ic. napjäig, de IegkAsdbb a tárgyEv utolsO napjAig fizetendo meg.

Az egységes tagdij As a tagdij csak egAsz hOnapokra fizethetO.
Nem havi gyakoriségO dijfizetAs esetAn az egysAges tagdij, illetve a tagdij
egkAsdbb a naptári Cv vAgAig esedAkes. A dijfizetAs gyakorisagét a tag
ráutalO magatartással is megváttoztathatja.
A pCnztar a befizetAsek egyAni szämlara tortAnd jAváirCsa szempontabOi
a fizetett dsszegeknek a pAnztár pAnztorgalmi számiEján tOrtAnt
jOváirCsãnak napjàt tekinti irCnyadOnak.
A tag bármikor jogosult rendkivUli befizetAst eszkozolni. A rendkivuli befizetAsek
a tagdij IelosztásCval megegyezOen kerulnek az egyes tartalAkok
kbzOtt felosztCsra.
4.4

A tagdijfizetesi kotelezettseg átvállalása

A tag tagdijfizetesi kotelezettsAgAt a pAnztCrral kdtOtt szerzOdAs alapjCn
a tag munkiltatOja rAszben vagy egAszben ätvállalhatja (munkAltatal
hozzájárulás).
A munkaltatAi hozzájarulAs minden pAnztártag munkavAtialéra nCzve azonos
AsszegC tagy a munkabArének azonos százalAka, amelyet a munkCltatO
koteles az alkalmazott ãltal vClasztott pAnztártOl fuggetlenul egysAgesen
megállapitani. A munkáltatO a hozzCjArulCs megállapitãsakor
pAnztArtipusonként kulonbsAget tehet. A munkabAr százalAkban meghatározo
tt munkCltatdi hozzAjCrulés esetAn a munkCltaté meghatározhatja
a
hozzájárulás legkisebb As tegnagyobb bsszegAt is.
Ha a pAnztártag munkáltatdja a pAnztCrtag aikalmazottak javára munkáltatOi
hozzajárulCst fizet, akkor a penztártag csak a tagdijfizetAsi
kotelezettsAg és a munkAltatAi hozzájArulás kUlOnbozetének megfizetAsé
rOl kOteles gondoskodni. A munkáltatO szerzOdAs szerinti kotelezettsAgAnek
nem teijesitAse miatt keletkezd tagdijhátralAk a tag kotelezettsAgekAnt
nem jelentkezik, kivAve az egysAges tagdij fizetAsére vonatkozó tagi
kdtelezettsAget.
Amennyiben a tag azt a munkaltatOtOl irAsban ken, a munkCltatO a kerelmezO
tag javára véllait munkáltatOi hozzá(Crulás teijes osszegAnek, vagy egy
rAszAnek teijesitAsAt szUneteltetheti vagy megszUntetheti. Egyebekben
a munkaltatO a munkãltatOi hozzCjárulAs teljesitAsét kizCrolag valarnennyi
pAnztãrtag alkalmazottjára kiterjedOen szUneteltetheti vagy szUntetheti
meg. E rendelkezAstAl ArvAnyesen nem lehet eltArni.
Az elOzd bekezdAsben foglaltaktOl elterAen a munkáltatO szuneteltethe
ti a munkaitatOi hozzãjCrulas fizetAsAt azon idaszakokra, amikor a tag
munkaviszonya szunetel, illetve munkabAr a rAszAre nem jar. Ennek
feltAteleit a munkáltatonak valamennyi pAnztártag munkavallai’jara nAzve
azonos mOdon kell meghatároznia.
Munkaerd-kOlcsenzAs esetAn a kolcsanvevdnAl tOrtAnd foglalkoztatá
s száznyclcvannegyedik napjétól a munkáltatói hozzájãrulás fizetAsére
a
kblcsonbeadA a kolcsdnvevdnAl fennállà teitAtelek szerint kbtelezett, amennyiben
a munkavAllalA a kalcsdnbeadôval munkaerd-kdlcsdnzAs cAIjAból
IAtesitett hatarozatlan idejC munkaviszonyban all, As kolcsAnvevOnAl tOrtCnO
foglalkoztatas hiányãban is dijazCsban rCszesUl.
-

-

4.5

A tagdIjfizetés teljesftésének médja

A pAnztani befizetAsek
•

a tag által a munkáltatonak adott kUlOn meghatalmazAs alapjAn a munkabArbd
l, vagy egyAb, a munkaltatO által folyOsitott jArandósägbOl
tortAné levonéssal Cs ãtutalással a tag munkCltatOjétCl; vagy

•

a pAnztár számlájCn jOvCirandd banki, vagy postai Ctutalãssal; vagy

•

a pAnztAr számlavezetO bankja bérmely fiOkjában kAszpAnzben

•

a PAnztár online OgyfAlszolgélati rendszerAn keresztul bankkârtyCval

•

a PAnztárjavára megadott csoportes beszedAsi megbizässal

teijesithetok.
Amennyiben a tagdij a pénztár számlájCra nem Arkezik meg, Ugy ennek
hatrCnyos kovetkezmCnyeit a mulasztC 141 viseli, Vita esetCn a tagdijfizetAs
megtbrtAntAt a tag, a munkáltatOi hozzajCrulas megfizetAsAt a munkaltatd kOteles
bizonyitani.

5.
5.1

Benthagyottszâmták
A benthagyott szãmlâk kezelése

Amennyiben a tag, vagy javéra a munkCltatOja egy naptáni even
belul legalabb tizenkCt hdnapi egysAges tagdijjal egyezO Osszeget a tárgyCv
december 31. napjCig nem fizeti meg, Cgy a pAnztArtag nemfizetd tagnak,
a tag egyéni számlája dIj-nemfizetAs jogcfmCn benthagyott számlãnak
minOsul.
A tag a dijfizetAs nAlkUl bent hagyott egyCni szamlãjCn nyilvAntarto
tt osszeghez, azaz a pénztAr által a jelen alapszabalyban rogzitettek szerint
elismert pAnztárral szembeni kovetelAsChez csak As kizCrOlag a tagsAgi
yiszony kezdetCtOl szCmitott tizedik Av elteltAvel (kotelezo vérakozAsi dC)
juthat hozzâ.
Az egyAni szämla benthagyott szãmlakCnt valO kezelAse a tagsági jogviszonyt
nem szCnteti meg.
A tagdijfizetAs elmulasztAsának kezdO idOpontjátOl a pénztár jogosult
a tag egyAni szãmlájãnak befektetAsAbol szArmazO dij-nemfizetAsi iddszakra
jutO pozitiv hozamét csekkenteni a dij-nemfizetAsi iddszak szeninti
mindenkoni pAnztani egysAges tagdij mCkadCsi As likviditási tartalCkna jutC
hãnyadãnak megfelelO Osszeggel, de legfeljebb a dij-nemfizetAsi iddszakra
jute pozitiv hozam osszegAvel a 12.2.2. pontban foglalt hozamlevonas
ii

kkviditási tartalekot megifleto osszeggel a Hkviditási céltartalékot kell novelni az
szabátyai szernt. A mâkodthst megilletö osszeggel a tartalthktöket, a
alszámlajával szemben.
feihas2nálàsa
egyéni számlán jôváirt hozambevéte!ekbäl képzett céltartalék

A pénztár szotgáltatásaic
A szotgáltatásra jogosultak

6.1

eirt feltéteieknek megfelelnek.
Szolgáltatäsra jogosultak azok a pénztãrtagok, akk a 2.6.7. pontban
A nyugdijkorhatárt eléré pénztártag irásban nyHatkozk arrOl, bogy
áltatást és a tagdijat tovább nem Ezet, vagy
a) egy osszegben vagy järadek formijaban veszi génybe a nyugdijszolg
igénybe 45 a
egy asszegben, a fennmarado részt pedig jéradék formájában veszi
b) az egyénI nyugdijszamláján lévd ässzeg meghatârozatt részEt
tagdijat tovább nem fizeti, vagy
c) a tagdijat fizeti és a nyugdijszolgáltatast nem veszi igénybe, vagy
hagyja, és a tagdijat tovább nem fizeti, vagy
d) az egyéni nyugdijszãmlájän felhalmozott osszeget a pénztárban
fizeti,
egy osszegben vagy járadék formájaban igenybe veszi 45 a tagdijat tovább
e) az egyeni nyugdijszamláján lévé bsszeg meghatározott részét
vagy
fizeti
asszegben vagy jãradek formjãban igénybe veszi 45 a tagdijat tovább nem
f) az egyéni nyugdijszámlaján lévd ässzeg meghatározott részét egy
tagjai számára.
azzal, bogy a pénztár az a)4) pontban foglalt valamennyi Iehetäséget biztositja
legkorabban egy év elteltevel tehet.
Amennyiben a tag az e) vagy f) Pont szerinti választãssal 41, Ujabb nyilatkozatot
41, tagsági viszonya akkor szinik meg, arnikor a penztär a taggal
Amennyiben a tag a jelen pant a), b), e) vagy J) alpontja szerinti vâlasztással
tett.
ul
szembeni szolgáltatási kotelezettségének maradéktalan eleget
pénztartagok esetén a jelen pont c) alpontjának eiairását kell alkalmazni.
A nyugdijkorhatárt eléré, de a fentiek szerinti nyilatkozatot nem tevé
annak
eseten a szolgaltatási számlãn fennmarado Usszeg a kedvezmEnyezettet,
A pénztái-tagnak a sajât járadék folyOsitás alatt bekovetkezett haléla
hinyában at ärbkost illeti meg egybsszegQ kifizetths formájäban.
6.2

Az igenybevetel feltetelei

A nyugdijszolgáltatãs igenybe vételének egyUttes feltételei:
•

a nyugdijkorhatár betoltése,

•

a jelen alapszabãlyban meghatârozott okiratok benyüjtása,

•

igénybevételi nyilatkozat megtétele.

áltatás
pénztthrtag Ui igenybejeJentésseI,/mOdositssal kérheti a járadékszolg
A járadékszolgthltatàs megkezdését kovetôen a járadékos
a jogszabâlyi keretek kozott, A
môdositását
ältatásnak
nyugdijszolg
választott
illetve
a
k
idötartamána
és
rendszerességének, a járadek osszegének
taval egyUtt.
pénztár ezeket minden esetben Uj tag igényként kezeli annak koitségvanza
kifizetEsének idéleges felfUggesztése.
Nem számit Uj tagi igénynek az Utemezett pénzkivonás esetén a jéradék
at
jogosulttá a nyugdijszolgáltatásra, Ugy a nyugdijszoigáltatas igénybe vetelehez
Amennyiben a tag a jelen alapszabãly 2.6.7. a) pontja szerint válik
szukséges.
is
bemutatEsa
vale
részére
okiratának a pénztár
igénybevételi nyilatkozat megtEtelen kivUl a tag személyazonossagát igazolo
a nyugdijszolgáltatãsra, Ugy a nyugdijszolgaltatás igenybe vételéhez a
Amennyiben a tag a jelen alapszabály 2.6.7. b) pontja szerint válik jogosulttá
is szUkséges.
benyUjtása
valô
részére
pthnztár
fentieken kivUI a nyugdijjogosultságot igazolo oldrat
n
kielégitést nyertek, Ugy a pénztártag tagsãgi jogviszonya automatikusa
Amennyiben a tag pénztárral szembeni kovetelései teijes egészében
megszUnik.
6.3

Az igényelhetô szolgaltatások

A pEnztar a tag valasztãsa szerint a kbvetkezd nyugdijszolgáltatásokat nyUjtja:
a)

egyosszegU szolgãltatás

b)

jãradekszolgaftatás

c)

kombinácioja, vagyis a tag rendelkezése szerint a tag egyUni számlájàn
kombinált járadékszolgãltatás (vegyes szolgàltatás), mely at elazd ketté
formájában lizeti ki a tagnak.
pedigjaradék
részt
fennmaradd
a
osszegben,
egy
lévé dsszeg meghatározott részét

6.4

Közös rendelkezések

At elszámolásokra a Tag elszámobsi szabályzat rendelkezései rányadOk.
(igenybejelentés) veheti igénybe. AZ igénybejelentésben meg kell jelalni:
A tag a nyugdIjszolgáltatást a pénztárhoz intézett irésbeli nyilatkozatãval

a)

pénztártag adatait

b)

at igényelt szolgaltatás formáját

c)

a szolgáltatás mértékét

d)

ãtutalás esetén a szamlaszamot.
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6-5

EgyösszegO szolgaltatas

Amennyiben a tag nyugdijszolgaltatáskent egyUsszeg0 kifizetést igenyel, akkor
a szolgáltatásként megállapitott osszeg a rendelkezesere alto egyOni
fedezetOnek az egyentege vagy annak a tag által meghatározott része.
Amennyiben a tag által igdnyelt egyosszegO kifizetOs az egyOni nyugdijszámia
egy rthszére vonatkozik. Ogy az kerhetd a tagdijfizetes fotytatasavai
vagy anOlkiit.
AZ egyosszegO szolgaltatäs elszämolásãra a Tagi etszamotási szabalyzat rendelkezdse
i iranyadOk.
A pénztár az egyUsszegU szolgaltatast penzforgalmi szamlarOl tbrtOnO keszpénzkifi
zetés kezbesitese Otjàn, vagy a jogosult kOrésére a! éttala
megjelblt belfaldi vagy kUlfoldi fizetOsi szamiara tOrténO utalassai, vagy a Budapest
Bank fiOkban tbrtdnO kOszpenz kifizetessei teijesiti.
6.6
iáradékszolgáltatások
Amennyiben a pénztàrtag a nyugdijszotgãltatást rdszben vagy egOszben
jãradOk formájában kivanja igOnybe venni. a POnztár járadékszotgáftatasi
kdtelezettsOget saját járadek tolyositása, valamint biztositOtOl vásárolt
Oletjaradek Otjän teijesitheti, A POnztár jaraddkszoigãltatAsi kötelezettseg
Et
kizärOlag saját járadek folyositäsa ütján kivanja teijesiteni.
A járaddkszotgaltatas tortOnhet a kavetkezdk szerint:
A-

járadékszolgãltatas a t&jes szãmlaegyenleg erejéig

B-

jaraddkszolgältatas reszjaradOkkent (az egyéni nyugdijszamta egy részére)
a) további tagdijfizetéssel vagy
b) további tagdijfizetEs nOlkul

C.

kombinélt járadOkszolgaltatäs vegyes szolgMtatas) reszekOnt az egyösszegO
szolgaltatast kdvetôen fennmaradO összegre
Valamennyi saját jaradOkszolgaltatás:
1.

határozott idatartamu járadek, azaz a! elért hozamokat Os kOitsegeket figyelembe
vevd biztos (banktechnikai) járadAk, vagy
2.
Ovente Ojraszámitott, a! elOrt liozamokat és koltsOgeket figyelembe vevd
iitemezett pénzkivonàs
âtján teijesithetO azzal, hogy Utemezett penzkivonás esetén a pénztãrtag járadOk
a
kifizetdsOt iddlegesen felfUggesztheti.
A saját járadOk havi, negyedéves vagy fétéves gyakorisaggal folyasithata. sajatjaradék
A
legalabb 5 eves idatartamO.
A jaradekszolgaltatést igenyld jogosult penztArtag meghatarozhatja, bogy mekkora
osszegQ járadOkot kiván kapni. Az igOrryelt járadek bsszege flem
lehet kevesebb, mint havi 5000 forint.
POnztár esak akkor koteles vallalkozni a pOnztártag altal igenyelt bsszegO
Os gyakorisagu járadOkszolg&tatãsra, ha a szolgaltatas alapjául szolgétO
egyOni fedezeti osszeg nem kisebb, mint ax igényelt jaradek éS
ax igényelt kifizetOsek számának szorzata figyelembe vOve a minimalis
jaradOkOsszegetOs a minimàlis fo!yOsitási dOtartamot.
Valamennyi járaddkszolgáltatást tartalmazO igénybejelenta pénztárhoz
érkezOsOt kovetd 30 napon belul a pCnztár tájékoztatãst (a tovObbiakbon:
PénztOri AjOnlotot) kiild a tagnak, melyben tájOkoztatja a megállapitott
jaradOk dsszegéral, futamidejérél, gyakorisCgarot. A pOnztár a tag POnztAri
Ajánfat ismeretOben adott, a POnztári Ajanlat elfogadasárOl szOlô tartalmilag
Os formailag megfeleld irasbeli nyilatkozata pénztar áttali kézhezvételOt
kbvetO 30 napon betul kezdi meg a jéradék folyOsitását.
Amennyiben a tag irasbeli vãtasza a Pénztári Ajnlat kOzhezvOtelét
kOvetd 60 napon belUl nem Orkezik be a pénztarhoz, a pOnztár a POnztári Ajantat
tartalmat elfogadottnak tekinti, és 30 napon belul megkezdi a jéradOk folyasitésat.
A pénztártag jogosult a Pénztári Ajánlat ismeretOben a járadOkszolgáltatásra
vonatkozO igénybejelentajében foglaltaktOl eltéro feitOtelt tartalmazo
Ujabb járadékszolgCltatasi igOnybejelentOt (Oj tagi igOny) benyujtani a pOnztárhoz.
Ax üj tagi igOnyre ax eldzö kOt bekezdOsben foglaitak meglelelden
iranyadoak azzal, bogy a pOnztar annak koltsOgét a pOnztärtag egyOni
szAmlájával szemben érvOnyesitheti. Ax üj tagi igOny elkOszitOsének kaftsOge
a
jogszabalyban foglaltaknak megfelelden 2.000- Ft melyet a pOnztár a pénztártag
egyéni szamlajaval szemben érvényesithet.
Amennyiben a tag a 6.ic) szerinti kombinalt járadékszolgáltatasra
(vegyes szoigáltatasra) vonatkozO valasztAssal él, kerheti ax egyösszegii
szolgaltatás kifizetOsOt a jaradOk megallapitasátol fuggetlenul. Ex
azt jelenti, bogy a POnztár az egyosszegd szolgaltatas kifizetOsét
a
jaradOkfolyOsitastOl foggetlenul megkezdi. Amennyiben a pOnztártag
nem ken ax egybsszegG nyugdijszolgáltatas kifizetOsOt a jánadOk
megallapitasatdl fuggetlenlil, Ogy ax egybsszegO nyugdijszolgáltatás
folyOsitását is csak a Pénxtáni Ajanlat elfogadását kovetden kezdi meg a PénztAr.
Ex utObbi esetben ax egyosszegCi szolgáltatasra ‘sonatkozo elszãmolási,
kifizetOsi haténidOk nem ax igénybejelentes Pénxtárba érkezesOnek
idapontjátOl, hanem a POnztani AjAnlat tagi elfogadésanak pOnztãni kAzhezvOtel
e/elfogadotta minOsitése idapontjatol szämitandok.
Ajaradekszolgáltatás elszamolasara a Tagi elszamoläsi szabalyzat valamint
a Szolgaltatasi Szabatyzat nendelkezOsei irãnyadok.
A pOnztár a jaradekszolgaltatast pénzforgalmi szamlarol tortOnä készpOnzkitizetOs
kézbesitese Otján, vagy a logosult kOrésOre ax általa megjelblt
belfoldi vagy kUlfoldi fizetOsi számlara tdrténa utaléssal teijesiti.
A járadekszolgaltatas megkezdésOt kOvetôen a jéradOkos pOnztàrtag
kOrheti a jaradOkszolgCitatás rendszeressOgének, a jaradék osszegének
Os
idOtartaménak, illetve a valasztott nyugdijszolgaltatásnak a megvaltoztat
asát a jogszabalyi keretek koxOtt, ide nem Ortve az utemezett pOnzkivonC
s
esetén jaradek kifizetOsOnek idOlegesen felfuggesztOsOt. A pOnztár
ezeket minden esetben üj tagi igOnyként kezeli annak 2.0,- Ft-os
koltsOgvonzataval egyUtt.

7.

KedvezmOnyezett es OrOkos

A tag halála esetén az egyOni szamla hagyatOkanak nem rOsze.
A tag a haléla esetOre ax alapszabalyban foglaltak szenint tenmOszetes szemOly
kedvezmOnyezettet jelolhet a belOpési nyilatkozatan, koxokinatban
vagy teijes bizonyitO erejO maganokiratban (halaleseti kedvezmOnyezettj.
A kedvezmOnyexett-jelOlOs a pOnztjrtudomasuivOtelOvel, a jeidlés megtOtelOne
k idOpontjara visszamendlegesen vélik hatàlyossá.
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pénztäri
nyilatkozat nyomtatott fomában vagy az ahhoz szUkséges feltételek
A pénztár a kedvezmenyezett-jeIblAsérdl a tagot a zAradékolt belépési
vagy
átadAsával
tortend
iratként
elektror,ikus
kerésére
foglalt
a
megteremtéset kovetöen a pénztártag teijes bizonyItóerejU magánokiratb
ahhoz
szükséges
az
vagy
formában
napon belUl a tagsági okirat nyomtatott
megkuldésevel, illetve egyéb esetben a tudomásszerzest kovetd 15
jCi magänokiratba foglait keresére elektronikus iratként tbrténd
feltAtelek pénztári megteremtését kbvetäen a pénztártag teljes bizony!toere
-

-

megkUldesével értesiti.
a
megjeldit kedvezményezett(ek) nevét. adataft. jogosuitsigafik) aránvát,
A tagsägi okiratnak tartalmaznia kefl a tag adatain kivül a tag áital
tudomásu!vétel idöpontját.
meg kell határozni a kedvezményezés arânyAt is.
A tag tobb kedvezményezettet is kijeloihet. A kedvezményezett(ek) kijelolésekor
nern jelali meg a kedvezményezés arnyát vagy, ha a kedvezmdnyezés együttes
Tobb kedvezményezett jetolése esetdn, amennyiben a pénztártag
fejenként egyenla aranyban teijesit.
aränya meghaladja a 100%-ot a pénztár a kedvezményezettek részére
is
mAs kedvezményezett(ek)et jelalhet és a kedvezményezés arányét
A tag az eredetileg kijelolt kedvezményezett(ek) helyett barmikor
megvá ltoztathatja.

Uj kedvezmAnyezettekjelblesére a kedvezményezett(ek) kijelotésének szabályai irányadOak.
A kedvezményezett jeldlés hatAlyAt veszti, ha
•

a tag a korábbi kedvezmenyezett jeloléset visszavonja,

•

ha a tag mésik keds’ezményezettet jelol,

•

a kedvezményezett a tag haléla elött meghal,

•

a biroság jogerds itélete sierint
a tag a kedvezményezett
nem részesulhet,
számlábol
az
egyéni
ezett
kedvezmeny

-

szãndékos cselekménye kovetkeztében hal meg. Ebben az esetben a

-

az eg’yéni számla á esé részebâl a tag halála idäpontjában meg életben
Tobb kedvezmenyezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor
reszesednek.
arányában
lévé kedvezményezettek a jogosultsagaik
vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag termdszetes személy orokasAt
Ha a pénztártag kedvezmenyezettet nem jeldlt, vagy a jelales a hatályát
megegyezik.
ezettevel
drökrésze arànyAban kell tekinteni, Az orbkds jogállása a kedvezmény
a
szerint természetes szemely orokose nincs, akkor az orbklés ala esd osszeg
Amennyiben a tagnak az ordklés torvényben szabAlyozott rendje
fennállo
idópontjában
jàváiris
a
javára
egydni számlái és a szolgáltatàsi tartalékok
pénztárra szãll és azt a pénztär fedezeti tartaiékãn a tagok
egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni.
kizárdlagos tulajdonosàvá valik (válnakj. A pEnztár a kedvezményezett
A kedvezmdnyezett(ek) a tag halálának idopontjában az egyéni szämla
ezett
nak igazolását kovetãen 3 munkanapon belul megteczi a kedvezmEny
jelalésérôl a nála Orzdtt oldrat alapján, a kedvezményezett jogosultságá
haléla esetén pedig a szolgAltatási
t
alatt
bekovetkezet
folyósitás
jaradék
saját
k
a
pénztãrtagna
vãlasztCsának teljesitéséhez szdlcséges intézkedést. A
az orbkdst illeti meg egyosszegG kifizetes formAjAban.
számlán fennmarado összeg a kedvezményezettet, annak hiányában
a
felbivés igazolt kézhezvételétdl számitott 30 napon belUl nem teszi meg
Amennyiben a pénztãr irásbeli felhivásära a kedvezményezett a
mellett ddntbtt volna, és a kovetelés
felvétele
egyösszegO
kovetelEs
a
ezett
kedvezmény
a
mintha
eljárnia,
nyiiatkozatot, akkor a pénztarnak ügy kell
csbkkentve a kedvezményezett javéra, annak lakéhelye szerint illetékes
osszegét az esetlegesen felmerulé koltsegek es kovetelések osszegével
kell helyeznie.
letétbe
birói
szerint
határidök
vonatkozó
jarAsbiróságnäl az egyosszegO felvéteire
de a
a sajAt nyilvántartAsában szerepló kedvezményezett részere teljesit,
A pénztár a kétszeres fizetés joghatésainak elháritása érdekében
helye.
van
ásnak
jogosult, vagy magát jogosultnak állitó személy részérdl ellenbizonyit
-,

-

-

-

7.1

Kedvezmenyezett, illetve örôkös rendelkezési joga

kedvezményezett, illetve drokos vàlaszthat, bogy a rá esé részt
A penztártagnaka felhalmozási iddszakban bekdvetkezett halála eseten a
•

egy bsszegben felveszi,

•

hagyja tagdijfizetAs folytatásával, vagy anElkul,
az alapszabály rendelkezdsének megfelelden saját nevén a pénztjrban

•

mãs, azonos tipusü pénztárba átutaltatja.

pénztárban
tagsAgi jogviszonyt letesit, és a rá esa vagyonrészt sajãt nevén a
Ha az elhalt tag arokdse, illetve a kedvezményezettje a pénztárral
is.
idejét
vârakozási
pénztártag
idejébe be kell számitani az elhunyt
hagyja tagdijfizetés folytatásával, vagy anélkUl, Ugy várakozási
szabàlyok
a saját pdnztárába, ügy az eljärásra az átlépésre vonatkozó
Amennyiben az drbkos, illetve a kedvezményezett az dsszeget átutaltatja
kell.
kozolni
tségét
leteltat
ide
irCnyadóak azzal, bogy az átvevd pénztárral a vérakozAsi
is
kbltséglevonás alkalmazásara tigyelemmel a 12.2.2. pantban foglaltakra
A pénztAr jogosult az 5.1. pont utolso bekezdésdben szabályozott
hagyja.
pénztárban
és
nélkul
a
gdfizet
rá esé résztta
abban az esetben is. baa keth’ezményezett a jelen pont szerint a
annak
esetén a szolgaltatAsi számlán fennmaradO összeg a kedvezményezettet,
A pénztArtagnak a saját jéradék folyósitás alatt bekovetkezett halála
formäjában.
hiányában az drdkost illeti meg egydsszegd kifizetés
-

—

7.1.1

A joggyakorlás

tbrténd
okiratok eredeti példányAnak vagy hiteles másolatának a pénztár részére
Az drokos es a kedvezményezett joggyakorláséhoz az alAbbi
bemutatása, illetve másolatának átadása szUksdges:
iiietve holtnak nyilvAnitd jogerds birOsagi határozat,
a pénztärtag halotti anyakdnyvi kivonata, vagy halál tényEt megãllapito,
•
•
•
•

vagy birOi itélet,
ordkbs esetén hagyaték átadó jogerds kdzjegyzdi végzés, ordklési bizonyitvány
hatérozat, vagy ilyen tartalmO Ugyészségi határozat,
bUntetdeljáràs esetén a nyomozást megszUntetd, vagy megtagadé jogerds
okirat, feltéve, hogy a kedvezményezett ennek birtokAban van;
kedvezményezett esetén a kedvezményezett megjeldléset tartalmazé
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•

cselekvökepesseget kizárO gondnokság ala helyez
ett jogosult esetében a gyámhatóság hatärozata, valarnint
az abban elOirtak szerinti
dokumentumok ds javahagyasok;

•

kiskorO kedvezményezett neveben eljäró tdrvényes képvis
elók jogosultsãgát gazolO dokumentum (kozjegyzöi okirat,
szUletEsi anyakbndi
kivonat vagy gyâmrendelésräl szôlo gyâmhatosãg
i hatãrozat, tobb torvenyes képviseld eseten az eljárô tdrjény
es kdpviselönek a másik
torvényes képviselotol szãrmazO meghatalmazasa is)

•

szemdlyazonosságot igazolo okirat.

A pdnztr a kedvezményezett, illetve az orOkos rdszére folyási
tandá kifizetést (visszatérItett osszeg) a jelen alapszabály szerint
i okiratoknak a tag
altali hiánytalan átadasát kbvetôen a Thgi elszArnolasi szably
zatnak niegfelelaen teijesiti.

8.

A pénztár szervezeta’

u

-

A kUlddttkozgyOlés,
az lgazgatdtanacs,
As az Ellendrzd Bizottsãg.
8.1

A küldottválasztO gyüIes

A kUlddttvAlaszto gyélés a kuldAttek megvalasztasara, illetve
visszahivásara irAnyula gyOlAs.
A kOldottvAlaszto gyOlAsen minden tag jogosult szemelyesen vagy
meghatalmazott dtján rAszt venni.
A kuldottválaszto gyOlés(eke)t dtAvente, IegkAsAbb a saran
kovetkezd kOldUttkUzgyGlAs tervezett idäpontja elott 30 nappal kell
megtartani.
A kUldottválaszto gyOlés(ek) osszehivãsArol az IgazgatätanA gondo
cs
skodik.
A kuldOttvAlaszto gyOlés(ek) osszehivását—a gyUlAseket legaláb
b 15 nappal megelózden a PAnztár internetes honlapján meg kell
hirdetni.
A hirdetmAny tartalmazza a gyGléslek) helyét, idopontját,
továbbá, hogy a hatãrozatkAptelensAg esetAn a megismAtelt
Ujabb gyOlAs hal es mely
idöpontban kerUl megtartásra.
—

A ktildUttválaszto gyalAs(ek) számát az lgazgatAtanács legkAsöbb
a kUldottvalasztis evAnek mArcius 20. napjáig koteles meghatdrozn
i.
A kulddttvAlaszta gyQlAs(ek) megtartãsdnak iddpontjAt As
helyét az lgazgatótanAcs IegkAsdbb a kUlddttválasztó gyOlAs(ek)
idöpontját megelézé 20.
napig Allapitja meg.
A kulddttkAnt)elOlhetö szemAlyek szãma a pAnztartagok szamA
hoz igazodik.
8.1.1
kuldot
A
tvdiasztds áltaiános szabd!yai
A pAnztjr adminisztracias, nyilvántartdsi feladatait elláto
szolgáltataja az lgazgatdtanács megbizãsábOl a pAnztär részAre
olvan naprakAsz
tagnyilvAntartdst koteles vezetni, amely alkalmas a kuldet
tválasztasra jogosult tagok letszámának, nevAnek, pAnztári
azonositOjAnak As lakAlielyAnek
megallapitasara.
Az lgazgatAtanács legkAsAbb a kUldottválasztO gy(ilAs(ek) iddpon
tjdt megelAzA 20. napig a tagok nyilvantartasa alap(ân kApviseieti
keruletek szeririt
kiallitja a kuldottvalasztAsjelenleti ivAt.
A kApviseleti (valasztasi) kerflletek a FAváros, illetdleg a megyAk.
A jelenlAti vnek tartalmaznia kell a pAnztártagok nevAt,
lakcimEt As tagsAgi okiratszAmAt (pAnztAri azonositAját).
A jelenlAti lyre f€l kell venni
mindazokat a pAnztartagokat, akik szavazásra (vãlasz
tdsra) jogosultak.
A kUldottvalasztast megeldzA kozgy0lAsen a Pénztár kuldot
tei maguk kozUl 3 tagO jelolA bizottsdgot vàlasztanak.
A tagok rAszArol
beleArtve a jelola bizottsAg tagjait is
a kuldottválasztAs AvAnek március 20. napjdig beérkezdleg
lehet a kuldottjeldltek,
pAtkQldAttjelAltek szemAlyAre irásban, taxon, elektro
nikusan javaslatot tenni a jelbiA bizottsághoz a javasla
ttal Arintett választási kerUlet
m egj e IA IA s Av e I.
—

—

A jelolA bizottsãg a hozzá határiddben beerkezett kuldottjelolte
kre, patkUldAttjeloltekre vonatkozO javaslatokat feldolgozza,
a jelAltekkel felveszi a
kapcsolatot As eldzetesen nyilatkoztatja Aket, bogy a
kOldUtti, pOtküldAtti tisztsAget rnegvAlasztásuk esetAn vállaljá
k-e. Az igenld valaszok alapjan a
kUldottjelAlteket, pAtkUldAttjeldlteket választAkeruletenkA
nti bontásban Asszegzi, választOkeruletenként abc sorrendben kulAn
a kiildbttjelAltek As
kulon a potkuldottjeloltelc vonatkozasában jelAlti
listát kAszft, As azt legkAsdbb a kUldbttvdlasztds AvAnek márciu
s 31. napjAig tovAbbitja az
Igazgatótanács rAszAre.
-

-

Az lgazgatOtanacs megvizsgAlja, hogy a hozzá beArke
zett jelolti listákon szereplA szemAlyek vonatkozàsdban nincs-e
a kUldAtti, pdtkOlddtti tisztség
viselAsAvel kapcsolatos kizãrA ok.
Az lgazgatotanAcs valamennyi kUldottválasztA gyOlAsnek
tovabbitja az adott valasztAkeruletre vonatkozo kUlddt
tjelOltekre As potkUidottjeldltekre
vonatkozd hatAlycs jelAlti listdt.
8.1.2

A küidöttvdk,sztó gyliles !ebonyolitása

A kUldbttvalasztO gyOlAs akkor határozatkApes, ha azon a pAnztá
rtagok tobb mint fele jelen van, illetve meghatalmazott utján
kApviselteti magAt.
Ha a kiildottvAlasztA gyGlés határozatkAptelen, Ugy a megism
Atelt gyCilAs a megjelentek szAmatôl fuggetlenul hatarozatkApe
s,
A meghivAban meg kell jelolni a gyAlAs helyAt, idApontját
As a napirendet, valamint meg kell hatdrozni azt a helyet As iddtart
amot, ahol, As amikor a
napirendhez tartozO okiratok megtekinthetdek, tovább
á rendelkezni kell arrAl, hogy a határozatkAptelensAg esetAn
az ãjabb gyélAs hal és mely
iddpontban kerul megtartásra.
Amennyiben a gyGlés hatarozatkAptelen, Ogy az opt.
21. (2) bekezdAse szabályainak figyelembevAteiAve Asszeh
l
ivott Oj gy(ilAs az eredeti napirendi
pontok tekintetAben a meg)elentek szamátdl fuggetlenul
határozatkApesnek tekintendA. Amennyiben az eredeti
gyOlAs meghivOja ezt tartalmazza,
akkor az eredeti As a megismAtelt gyOlAs egy napon is
megtarthatO.

szavazata van, illetve anny(, ahariy tagot kepvisel.
A kUldattvAlaszto gyülesen minden pénztrtagnak egy
a kUlddttválasztO (illetve visszahvo)
val, illetve visszahivãsAval kapcsolatos jogainak gyakorlasát
A pénztártag jogosuft a kuldottek megvMasztásã
korUen másra átruházni.
lenség miatti megismEtlesere szOlO meghatalmazással teljes
gyülés egy meghatározott Ulesere és annak a határozatkepte
gyakoroihaté.
elfogadasára, illetve ilyen tkztség meghatalmazés iitján oem
A meghatalmazAs oem terjedhet ki pénztári tisztsthg
kefl csatolni.
erejU magánokiratba keil foglalni, melyet a jelenleti ivhez
A meghatalmazást kOzokiratba, vagy teljes bizonyitO
Nem adhaté Arvényesen meghatalmazás:
•

a pénztar tisztségviseläjének,

•

a pénztár alkalmazottjänak,

•

a pénztAr szolgAltatójât képviselé személynek.

eldzetesen felkert és megjelent
rtagok által megválasztott szeméty, aki lehet e feladatra
A kUldottvãlasztO gyélés levezetd elnake a pénztá
alkalmazottja. A penztártagok
nak
zottjA
megbi
r
pénztá
a
II.
zottja,
r a!kaln,azottja, megb(
igazgatdtanácsi vagy ellenorzä bizottsagi tag vagy a pénzta
kéttagot.
ito
hiteles
ják meg a jegyzókbnyavezetot és a jegyzdkdnet
l
maguk kdzul nyilt szavazAssal, egyszeré szOtobbsdgge választ
hitelesité számlAlja.
A küldbttvãlaszté gyCilésen a szavazatokat a két jegyzdkdnw
A kUlddttvãlaszto gyfildsen jegyzdkonyvet kell vezetni.
A jegyzdkdnyv tartalmazza:
a pAnztár nevét,

•

•

eleti kerület(ek) megnevezését,
a ktildattvAlasztó gyâlés helyét és idejét, valamint a kepvis
hitelesitak nevét és alàirasát.
a evezeté elnbk, ajegyzökanyvvezetd és a jegyzdkdny

•

a szavazati joggal rendelkezé pthnztártagok számát,

•

a felszàlalások lényegi tartalmét,

•

a kulddttválasztãsfolyamatát,

•

a szavazAs eredményét, azaz a megválasztottak nevét.

•

, az adott vãlasztdkerUietre
en felvett jelenléti (vet, az esetleges meghatalmazâsokat
A jegyzökonyvhoz csatolni kell a kUldottválaszto gycilés
es pótküldottek elfogadó
tek
kuldot
t
lasztot
ã
megvá
a
tovább
ozá hatályos jelolti listät,
vonatkozo kuldbttjelUltekre ds potkuldottjeloltekre vonatk
nyilatkozatait.
a jegyzökdnyv hitelesitdsere
jelenléti vet a levezeté cloak, a jegyzokonyvvezetd és
A gyCilésröl készult jegyzOkanyvet, valamint a felvett
megválasztott két pénztártag aláirásával hitelesiti.
ztä gyülest kaveta hérom
känyvét, a jelenléti vet, valamint a csatolt iratokat, a kUldottválas
A levezeté elndk kateles a kUldottválasztO gyQlés Jegyzö
napon belUl az lgazgatótanácsnak megkuldeni.
8.1.3

A kuldottvdlasnás részietes szabdiyai

jelenléti iv aláirásával igazoljak.
A gyGlésen megjelent pénztàrtagok jelenlétuket a
tok alapjthn a jelolé bizottsag tesz
k szemdlyére a hozzá beérkezett pénztãrtagi javasla
A kUlddttválasztás jelofti lista alapján tdrténik. A jeldlte
Ag a jelolti listán meghatérozza, bogy mclv
bizotts
jelolé
A
nek.
gyUlés
a
szerint
ak
foglalt
n
javaslatot az Igazgatotanácson keresztul a 8.1.1. pontba
lddttként.
t
személy(eke)t jeloli kuldottkent es mely személy(eke) potkU
an a jeldltek vezetéknevének abc
ttjelaltek és kUldn a pdtkUldottjeldltek vonatkozâsâb
A jeloltek nevét vãlasztokerUletenkEnt kUldn a kUldd
jeléti hsta tartalmazza.
rendjEbe rendezett, az lgazgatàtanács áital hatälyositott
-

-

l tOrténik.
A jeldltekre a szavazás nyiltan, egyszerü szotobbségge
szavazni.
A kuldottjelöltekre es a pOtkUldottjeloltekre kulon kell

mmel arra, hogy hány személyt kell
lasztottnak tekinteni, akik a legtabb szavazatot kapták, figyele
A szavazAs sorän azokat a szemthlyeket keu megvA
megvalasztani.
dott(ek), ügy a pénztártagok
dé szémban kerUl(nek) megválasztasra kUldatt(ek), patkUl
Amennyiben ezen eljárás során oem, vagy nem elegen
yekre barmely pénztärtag javaslatot tehet,
helyben jogosultak éj jeldlte(ke)t ãllitani. A jelélt személ
KUlddttoek, pótkUlddttnek választhato, aki:
•

bUntetlen elôélet(j és

•

nagykorü es

•

a PénztAr tagja és

•

oem a Pénztár vezeté tisztségviseloje

•

oem a Pénztár Ugyvezetéje (helyettes ügyvezetôje).

atot kapták.
személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtdbb szavaz
Az üj jeloltekre vonatkozó szavazás során azokat a
t oem nyertek.
ig a kulddttek, pótkUldottek az eléirt számban megvãlasztás
A kuldijttválasztási eljárAst mindaddig folytatni kell, amedd
az adott jelolt mennyi
i,
t nem kell smételni, hanem jegyzbkonyvbe kell foglaln hogy
Tabb kUlddttvalaszto gyCilés megtartása esetén az eljârAs
yek, akik az adott
személ
a
azok
melyek
hogy
meg,
a
állapitj
atban
tótanács hataroz
szavazatot kapott. C jegyzdkdnyv(ek) alapján az lgazga
16

jAlasztOkeruletben
az bsszes szavazU pénztártag számára fjgyelemmel
személyek tekintendäk,
—

8.1.4

-

a Iegtobb szavazatot kapták. KUldbttnek, illetve pôtkUlddttne
k ezen

A kuldottek

A kUlddttek száma 25 fé. A kUfdottekkel azonos szabä)yok
szerint megválasztott pOtkUldottek száma szintên 25 to.
Atmeneti akadayoztatas esetAn,— megbizatasânak fennáll
asa mellett- amennyiben a kLildatt akadályoztatását bejelenti
a kUlddttkOzgyiflés napjât
megelOzo nap 14 órájIig mind a pUnztárnak, mind a saját
pOtkuldottjenek, Ugy a kUldUttkozgyUiUsen automatikusan a saját
pOtkUldottje helyettesiti.
A kUlddttek (pOtkWddttek) megbizatAsa egységesen dt évig, Hetve
az Ui kUldott meg’sAtasztásáig tart.
A kuiddtt, pOtkUlddtt tisztsdge megszUnik, ha
•

a tagsägi jogviszonya bárm&y okbOl megszUnik,

•

a tisztsOgOrOJ emond,

•

az at megválasztO tagsAg visszahivja,

•

a megbizatása Iejár,

•

ehaláozott.

Ha a kUldotti megbizatas megszUnik, az adott kUldbtt meett
megváasztott pOtkUldott kdpvisei a kUlddttkdzgyOlésen
a képviseleti kerUlethez
tartozO pOnztártagokat.
Az UresedOs esetOn választott kUlddtt, avagy megbizOlevOllel
eátott pOtkUlddtt megbizatAsa az eredetieg kUldottként megvá
lasztott szemOly
megbizatäsának ejartaig tart.
Amennyiben pOtkUldott hiányában erre nincsen mOd,
az IgazgatOtanãcs 30 napon beiW kUlddttváasztd gyOlOst hiv
dssze az Orintett kOpvseeti
keruetben. A pOnztar mUkOdOkOpességenek megOrzOse
OrdekOben az gazgatOtanacs a 30 napos hatéridOt egy alkalom
mal további 90 nappal
megh ossza b bithatja.
Az gazgatOtanács a taglOtszam jelentOs nOvekedOse esetOn
flgyelemmel a tagság arányos kOpviseletére
illetve ha a kflldatti megbizâs
megszUndse esetOn nem ehetsOges pdtkUldUtt megbi
zása, Ugy további kUlddtti mandátumok kiirásAval hivja ässze a kuldO
ttvIasztO gyGlOseket.
A ktilddttek tevEkenysdgUket a pOnztártagok OrdekOben vOgzik
tevOkenysegUkre nézve nem utasithatOk.
A kUldott oga Os kotelessOge, hogy kezdemOnyezOen részt
vegyen a kUldOttkozgyUlOs munkajában, elOseg(tse annak eredmO
nyes mUkddOsdt.
KotelessOge rOszt venni a kulddttkdzgy(iOseken.
-

—

A kUldbtt koteles tevOkenysOgét a jelen szabályzatnak
Os a jogszabalyoknak megtelelOen vOgezni.
A kUlddtt visszahivására irányuló gyOlOs osszehivAsát a kUldUtt
áital kOpviselt tagok legalabb tiz szazaleka
gazgatOtanácsnál irOsban kezdemOnyezheti.

az ok és a cO megjelblOsOvei

-

az

Amennyiben az Ui kUlddtt, pOtkUldott megvAlasztásOra
a taglOtszam jelentOs novekedOse miatt van szUksOg, az adott terUlet
hez tartozO Ojonnan
belOpOket a megválasztott Uj kUldott, akadályoztatása
esetOn az Uj pOtkulddfl kOpviseli.
A POnztãr a kUldottvalasztást kovetoen a megvalasztot kUldb
t
ttek Os pOtkUldottek szemelyOrdt Os elOrhetOsOgOrOl valasztokerul
etenkénti bontOsban
a PénztOr telephelyOn 30 napra tortOnO kifUggesztOs UtjOn
tOjOkoztatja a tagokat.
A tagokkal tarténO kapcsolattartOs alapvetOen az UgytOlszolg
Olaton keresztU{ tbrtOnik. A POnztOr tagjai a POnztOr mUkddOsOt
OrintO javaslataikkal
bármikor szabadon kozvetlenUl is forduihatnak a kUidottkbzgyUlEs
tagjaihoz, az adottvOlasztOkerulet kulddttjéhez irOsban a kovetk
ezO cimzOssel:
Budapest OnkOntes NyugdijpOnztOr- KuldottkdzgyUlUs, 1245
Budapest, ef: 1052
Az egyes választokerUletekben megvälasztott kulddttek nevOrOl
a pénztártagok a telefonos UgyfOlszolgOlaton, beazonositOs
t kdvetOen is bOrmikor
tajOkozddhatnak, de a kUldott nevOnek feltuntetOse nthlkUf,
a kUldottkozgyUlOsnek cimzett evelek is automatikusan tovObbftOsr
a kerUlnek a Pénztãr
IgazgatOtanOcsához, valamint az adott vOiasztOkerUlet kUldottjOhe
z a levOlirO pOnztártag pOnztOrnOl bejelentett OllandO akcime
alapján.
8.2
A kuldOttkozgyGlés
8.2.1

A ku!dottkozgyGiésjoqdi!dsa

A NyugdijpOnztar egfobb szerve a tagok dsszessEgOt képviselO,
a tagok Oltal váasztott kUldottekbol 00 kUlddttkozgyLilOs.
8.2.2
A kuldottkOzgyOlés osszehIvdso
A kUidOttkOzgyUlést Ovente ossze kell hivni az eves beszOmolO,
illetve a pOnzUgyi terv elfogadOsOhoz.

A penztOr hOrom Ovre vonatkozO pOnzUgyi tervOt minden Ovben
a kUldUttkazgywOs elO kell terjeszteni Es elfogadni. A penzUgyi terv else
eve IegalObb
negyedOves bontásban kOszUl, a mOsodik Os harmad
ik Ov Eves bontOsban kOszUl, kiegEszitve a hosszU tOvU szOmitOsoknOl
hasznOlt feltetelezesekkel.
A pOnzUgyi terv idotOvja az azt elfogadO kiildOttkozgyUlOs OvEt
kbvetO hOrom naptOri Ov.
A kUlddttkdzgy0lOst akkor is össze keN hivni, ha azt birOsag
a
vagy a FelUgyelet elrendeli, vagy az ElIendrzO BizottsOg, illetve
a tagsOg 10 szOzalEkOt
kEpviselO kiildottek—az ok és a cOl megjeldlEsEvel
irOsban inditvAnyozzAk, illetve az lgazgatdtanOcs szUksEgesnek
Otja.
A kUlddttkOzgyUlOs dsszehIvasOrOl az lgazgatOtanacs gondoskodik.
—

Ha a kon’vizsgalO tudomOst szerez arrOl, hogy pOnztOr
a
vagyonOnak vagy fedezeti tartalOkOnak jelentOs csOkkenOse vOrhacO,
koteles az ellenOrzO
bizottsOgot Os a pénztAr igazgatOtanOcsOt tOjEkoztatni, tovObbO
a pOnztar kuidbttkOzgyUlOsOnek dsszehivOsOt kezdemOnyez
ni, Os a FelUgyeletnek
bejelenteni. Ha a pOnztOr kU-lddttkdzgyUlesOt az
gazgatOtanOcs a tudomOsra jutOstOl szOmitott nyolc napon
belul nem hivja dssze, arra a
kOnywizsgOld jogosult. Ha a pOnztOr kUldottkOzgyUlOse nem
hozza meg a szUksOges ddntOseket, a konyvvizsgAlO kbteles Ortesit
eni a FelUgyeletet Os
a birOsagot.
-

-

1-,

teket ezen tüin,enden névre szdlO
ján kozzetett Hirdetmëny ütján keli dsszehivni, A kuldot
A kuidattkazgyUles meghivOját a Pénztár internetes honiap
megjeienese, ilietve a meghivOk
torténd
on
honlap
meny
Hirdet
l.
A
ivasárO
osszeh
(iiec
meghivO kiildesevei is ertesiteni szhkséges a kUidattkozgy
iddkoznek kefl lennie.
kikUidese és a kUidottkazgyülOs napja kbzott iegalább 15 napi
ni azt a helyet és iddtartamot, ahol,
idäpontját és a napirendet, valamint meg keli határoz
A meghivoban meg keli jelolni a ktiidottkazgyUiés helyét,
a hatàrozatképteienség esetén az üjabb
hogy
arrOl,
kell
ezni
rendeik
á
tovãbb
ek,
inthetO
és amikor a napirendhez tar-tozO okiratok megtek
iddpontban kerUl megtartásra.
kdiddttkozgyüles valtozatian napirenddei hol es meiy
bsszehivott üj kuidOttkozgyulés
az Opt. 21. § (2) bekezdese szabaiyainak figyelembevetelével
Amennyiben a kuidottkozgyflids hatarozatkthptelen, gy
Amennyiben az eredeti
ndd.
tekinte
snek
eltek számátàl függetienüi határozatképe
az eredeti napirendi pontok tekinteteben a képvis
tható.
is
megtar
napon
egy
yUiés
kUldOttkdzg
éteit
és a megism
kUidottkozgyüiEs meghivOja ezt tartalmazza, akkor az eredeti
képviseldit is meg keN hivni.
ô szabaiyok szerint a FelUgyelet, valamint a munkáitatói tagok
A kuidottkozgyulthsre -a kuldOttek meghivaséra irãnyad
e!di a kuldottkozgyciiësen tanácskozási joggal vesznek részt.
A FeiUgyeiet, valamint a munkáitatoi tagok képvis
itatOi tagokat, és a támogatókat
ideértve a feiiigyeieti birságot is, a penztrtagokat, a munkä
A pénztár gazdaikodásárài és pOnzugyi helyzetérdl,
keN.
tételi szabáiyok szerint tájOkoztatni
évente egyszer a jeien aiapszabátyban rbgzitett kOzzé
-

—

A kuldonkozgyfliés hattskore

8.2.3

k:
A kU!dottkozgyaies kizárOiagos hatáskbrébe tartozi
az aiapszabáiy eifogadása Os mOdositäsa;

a)

sitésa, az aiapszabaly egyidej(i mOdositása meliett,
az egysOgestagdij osszegOnek megáNapitasa es mOdo
a, visszahiväsa, thjazásuk megáliapitása;
az igazgatOtanács tagjainak Os eindkOnek megvaiasztás
az Eiiendrzd bizottsági
BizottsOg tagjainak Os einokOnek megvãiasztása, visszahivasa,
a munkOitatOi tag képviselOjOnek kivOteiOvei az ElienOrzO
tagok dijazOsénak megáliapitása;
ol, ilietve dOntOs az egyes
mOrieg megáiiapitása, dontOs az eredmény feihasznáiásár
az igazgatOtanács Oves beszámoiOjanak eifogadása, a
krôi;
alapokban mutatkozô hiány rendezOsOhez szuksOges intOzkedOse

b)
c)
d)
e)

a pOnztàr pdnzUgvi tervOnek eifogadOsa;

f)

szerzddOsekjOvOhagyása;
a tevOkenysOgi engedOiy jogerdre emeikedOse eiOtt kOtdtt
os jOvahagyäsa, vaiamint a
ra vonatkozO feihataimazas és az liven cseiekmények utOiag
a jOváhagyott pOnzUgyi tervtOi eltérO gazdáikodOs
feimentvOny megadása;
esitOse, tovObbé intOzkedés
cs Os az Eilendrzd Bizottsägtagjai eiieni kértOritOsi igOny Orvény
a pOnztár nevOben eijárO szemeiyek, az igazgatOtanà
en a pOnztOr kOpviseietérdi;
a pénztãr képviseietOre jogosuitak ellen inditott perekb

g)
h)
i)

k)

i, ilietve az abbOi torténd kiváiásrOi;
dbntOs Ordekképviseieti szervhez tortOnO csatiakozásrd
rrai tdrténO egyesbiesrdi;
dbntOs a pOnztár megszNnOsOrOl, szétvOiásãrOi, vagy más pOnztá

i)

dOntés a konvvvizsgáiO megváiasztásaroi Os visszahivOsárOi;

n)

tkozgyüiés kizOroiagos
vaiameiy jogszabáiy, avagy a jeien aiapszabáiy a kuidot
ddntOs mindazon kOrdesek feiOi, ameiyeket a Opt. iiietve
hatéskorEbe utai;
.
bizottság megväiasztása a 8.1.1. pontban fogiaitak szerint
a kUidottvãiasztOsokat megeiOzO jeioftá Witáshoz a ieidiO

0)

a váiaszthatO portforos szabáiyzat elfogadOsa Os mOdositOsa

m)

8.2.4

Hota,ozathozatal

8.2.5

Hatórozatképesség

a 8.2.3. pont a), b), e),
tek altai kOpviseit szavazatok egyszerQ tabbsOgOvei hozza, kivéve
A kuidottkozgyGlOs a hatarozatait a jeieniévO kUidat
szUksOges.
atának kEtharmada
k), aipontjaiban irt eseteket, amikor a kOpviseit tagok szavaz

fl, h), j),

mint feie kOpviseive van.
A kuidottkOzgyOiOs határozatkOpes, ha azon a tagok tobb
határozatkepes.
Otelt kUidottkozgyéiés a kOpviseit tagok számatOl fNggetienbl
Ha a küldottkozgyélOs hatàrozatkOptelen, ügy a megism
15 Orakor a tagok
tOtanOcs a kUidottkOzgyéiOst megeiOzO munkanapon, deiután
A tagok képviselete oiy mOdon OrvOnyesUi, hogy az igazga
tagok számát tartaimazO kOpviseieti jegyzOket.
nyilvantartasa aiapján kiáilitja az adott kdidatt ãitai kOpviseit
nem tarthatO.
Kuidottkozgy(iiOs e kOpviseieti jegyzOk hiányában OrvOnyesen
itOsa eidtt a kdpviseleti jegyzéket a kUidotteknek átadja.
Az igazgatdtanács iegkEsôbb a kiiidottkozgyéiOs niegny
szavazattai szavaz: minden
kOpviseieti jegyzOkben megjeidit tagok szàmának megfeleiâ
A kUidbttkazgyfllOsen a kUidott az aitala kOpviseit a
veie azonos szabályok szerint
csak
a
e
heiyett
esetOn
sa
yoztatá
t
akadái
kbidot
A
kUidottnek annyi szavazata van, ahOny pénztOrtagot kOpvisel.
rOszt.
esitheti. Kii!ddttkdzgyUiOsen a pOnztártagja tanacskozási joggal vehet
megváiasztott pOtkUldOtt jOrhat el, a kuidottet más nem heiyett
kOzfelkialtãssai a pEnztár
tek maskOnt nem határoznak a gyâlOs megnyitãsa eidtt
A kUidbttkdzgytilOs levezetO eindke amennyiben a kuidot
igazgatótanácsának kOpviseiOje.
el, ha a zárt biOs tartásávai a
fllesen megjeienni jogosuit szemOly inditványära zért iiiOst rendei
A kNidOttkUzgyGiOs einoke bármeiy, a kuidbttkozgy
rt.
egyetO
sorän
ãs
szavaz
nyiit
szóiO
b egyszerb tobbsOgOvei az errOl
jeieniévO kiiidOttek, az ãitaiuk kOpviselt szavazatok iegalab
-

-

-

-

8.2.6

Jelenléti iv Esjegythkonyv

konyvet keN vezetni.
A KUldottkOzgyUiOsen jelenlOti ivet keN feivenni, Os jegyzO
18

A kuldbttek nyilt szavazással, egyszerö szOtbbbséggel választják meg jegyzô
a
konyvvezetot, valamint a jegyzókonvvet hitelesitó ket
küldottet.
A kUldottkOzgyülésen a szavazatokat a ket jegyzôkonyv hiteles
ité számlalja.
A jegyzokonyv tartalmazza:
•

a pénztár nevét es székhelyét;

•

a kUldOttkozgyülés helyét és idejét;

•

a kUldOttkozgyülés elnokének, a jegyzokonyvvezetönek, valami
nt a jegyzökOn hitelesitöinek nevét;
a meghivott szakértd(k) nevét;

•
•

a kUldottkbzgyülésen lezajlottfontosabb eseményeket, az elhang
zott inditványokat, valamintaz elhangzott hozzászâlások
lényegét;
•
a kUldott, a? igazgatàtanácsi vagy az Ellenorzd bizottsàgi
tag tiltakozását valamely hatarozat ellen;
•
a határozatokat, a? azokra leadort szavazatok és ellenszavazat
ol< számát, valamint a szavazástOl tartOzkodàk szãmat.
A jegyzâkbnwhOz csatolni kell a? irasbeli eloterjeszteseket, a?
lgazgatàtanács és a? Ellenórzd Bizottsãg beszámolOjat, kOnyv
a
vizsgáló jelentthsét, a
jelenldti ivet, valamint a kepviseleti jegyzeket.
A kuldottkdzgyGlésräl kdszult jegyzâkonet a külddttkdzgy
(ilés elndke, a jegyzOkOnyvvezeta ds az erre a tisztsdgre megvá
lasztott két kUlddtt
aláirásávai hitelesiti. A kUldattkozgyülesen felvets jelenlé
ti ivet a kUldottkoigy(ilés elnake es ajegyzökOnyvvezet
o alairásaval hitelesiti.
A titkos szavazások szavazólap)ait a? Ellenbrzô Bizottsãg ârzi
a? iratkezelesi szabályoknak megteleloen.
A jegyzdkUny egy példányát a csatolt iratokkal együtt valami
,
nt a jelenleti vet, továbbã amennyiben a kiildOttkdzg
yUlés dOntése a? alapszabály
módositãsát vonja maga után, Ogy a? alapszabályt a
madosftásokkal egységes szerkezetben a modositások megjel
dldsével a küldOttkUzgyUldst
kavetd harminc napon belul meg ket kuldeni a nyilvá
ntartást vezetä törvenyszéknek, valamint a Felugyeletnek.
8.3
A tisztségviselok
-

-

-

-

8.3.1

Pénztd,i tisztségvisefô

•

a? lgazgatotanacs tagja, valamint elnoke;

•

a? Ellenörzd Qizottság tagja, valamint elndke.

8.3.2

4 pénztdri tisztsegviselôk jogáiiósa

A vezetd tisztségviselök mindenkor a? ilyen tisztséget
betdltd stemélytdl elvárható gondosséggal. a tagok
és a pénztár érdekeinek
figvelembevételével, a réjuk vonatkozà jogszabãlyok szerint
kotelesek eljãrni. A vezetd tisztségviseldk a kotelezettsége
ik megszegésévei okozott
karArt a Ptk-nak a vezetd tisztségviseldkre vonatkozo szabály
ai szerint felelések.
Az lgazgatótanács, valamint a? EllendizO Bizottság tagjain
ak nevAt és lakohelyét, továbbá a szemElyUkben beállott változá
sokat a pénztár kateles
bejelenteni a biréságnak és a FelUgyeletnek.
A pénztár nevében, székhelyében, a bevételek tartalék
ok kozatti megosztási arányãban, a vezetO tisztségviselôl< illetve
az ügyvezeto (helyettes
ug’ezetô) személyében bekavetkezo változást annak idöpon
tjãt koveta 15 napon belul a Felügyeletnek bejelenti. A pénztá
r a vezetd tisztsêgviseiOk,
az ugyvezetd (helyettes Ugyvezeta) illetve a kotelezd alkalm
azottak, megbizottakváltozAsa esetén esatoija
a)
a? Opt. 20á (2) bekezdésében meghatározott kizãró okok hiányá
t igazold hatdsági erkblcsi bizonyitvány eredeti példányát;
b)
az érintett személy nyilatkozatat arrél, hogy vele szemben jogsza
bályban meghatárnzott dsszeférhetetlenségi ok nem all Ienn;
c)
a jogszabály altal eldirt végzettségét, vagy gyakorlatát igazolé
dokumentumok hiteles mãsolatát és;
d)

vezeté tisztségviselo esetén annak nyilatkozatat a tisztsé
g elfogadasáral.

A pénztàr lgazgatotanácsãnak és az EllendrzO Bizotts
aganak tagja, a pénztàr alkalmazottja, ideErtve a megbizás
alapján foglalkoztatott személyeket,
szenjezeteket, illetéleg ezek alkalmazottait is, kateles
a pénztár mn(ikbdésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti
titkot és pénztartitkot idébeli
korlátozás nélkUl, ezen minésége megszLinését kavetä
en is megtartani.
A titoktartási kotelezettség kiterjed arra a személyre es
szervezetre is, aki, illetve amely uzleti titoknak vagy pénztártitokn
ak minésulé informâciahoz
jut Ott
-

-

Nem lehet vezetd tisztsegviselö, valamint a pénztár ugyvez
etdje (helyettes ligyvezetdje) az,
a)
aki vezetd tisztségviselö volt olyan onkéntes kblcsb
nbs biztositópénztãrban, magánnyugdij-pénztãrban, biztosi
tointézetben, pénzUgyi
intézmenyben vagy befektetési véllalkozésban, amely
öt even belUl fizeteskeptelenné vált, illetve amelynek tevéke
nységi engedélyét a
FelUgyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a
felszámolását a biróságjogeräsen elrendelte,
b)
aki sClyosan vagy ismételten megsértette a Felugy
clet feladatkarébe esé torvények, illetve e tOrvények
felhatalmazása alapján kiadott
jogszabãlyok elôirAsait, és emiatt vele szemben S
évnél nem régebben a FelUgyelet vagy més hatOság a kiszab
hato legmagasabb bsszegü
birsãgot szabta ki, vagy annãl sClyosabb szankciot alkalm
azott, illetve a birOsAgjogerds itéletével buntetäjogi felelfls
seget megallapitotta.
8.3.3
A tisztségviseiJk meghizatésa, a: egyéb osszeferheteti
enságies kizorOfeltételek
Az lgazgatótandcs és az Ellenérzö Bizottság tagjait
titkos szavazás során a kUldottkazgyQlés valasztja meg legfelj
ebb S évre. Az lgazgatOtanács és a?
Ellenärzo Bizottság elnoke a megválasztott lgazga
tótanácsi, illetve Ellenärzd bizottsági tagok kdzul, titkos szavaz
ás ütján kerül megválasztásra.
Az lgazgatOtanács gondoskodik a vezetd tisztségviselak
5 eves megbizatAsanak lejárta eldtt a tisztCjitd kbldot
tkozgyülés megtartásarOl. Amennyiben
üresedes miatt C) lgazgatótanácsi tag, illetve U) Ellena
rzö bizottsági tag választAsára kerUl sor, a? utobb megvá
lasztott tisztsegviselo megbizatása a
megCresedés elött tisztségben volt tisztségviselé rdszére
eredetileg megállapitott megbizatási dC lejártáig all fbnn.

19

zá bizottsagi tag esetén a munkaltatâk
t betoltott blintetlen eldéletO pénztártag, vagy eiienär
Vezetd tisztségviselôve a! válaszható, aki 18. eletévE
ly kizaré, illetve ossaeterhetetlensegi
valarne
tt,
n
rögzite
bályba
alapsza
jelen
balyban, vagy a
képviselöje, és szemelyevel szemben fern all fbnn jogsza
ok,
ek:
Vezetö tisztségviseldkre vonatkozó további kizárá feltétel
a) nem lehet az igazgatàtanács tagja olyan szeméty, aki
biräság
aa) bOntetlen eldéletO. de bUntetdjogi felelössdget a

en rneghatarozott allamtitok ds
ykonyvrdl szOIO 1978. dvi IV. torvdny XV. fejezet Ill. cimdb
a 2013. 0nius 30-Mg hatalyban volt a Biintetd Ton’en
kdrOlnidny elhatgatasa,
rnentd
s,
etdse, harnis tanUzas, harnis tanüzasra feihivá
szolgalati titok rnegsdrtdse, harnis väd, hatdsãg fdlrev&
t nernzetkozi kozdlet
tarozot
rnegha
en
cirndb
VIII.
ny,
elekmd
t tisztasága elleni bOncs
t
bGnpártolás, a XV. fejezet VII. cirneben rneghatarozot kdzéle
t kdzbizalorn eIIen
tározot
megha
en
tben reszvdtel. onbiráskodths, a XVI. tejezet III. cirndb
tisztasága elleni b0ncselekmdny, bOnszerveze
boncselekrndny,
elleni
vagyon
t
tározot
rnegha
ben
fejezet
XVIII.
ny,
a
sagi b0ncselekrnd
bOncselekrndny, a X’JII. fejezetben rneghatarozottgazda
g fdlrevezetdse, harnis tanUzás,
y szerinti rnindsftett adattal visszaElds, harnis vad, hatOsa
2. a Buntetd Torvdnykdnyvrdl szdlo 2012. dvi C. tbrvdn
t korrupcids bdncselekmdny,
tározot
megha
atasa, bOnpártolás, XXVII. fejezetdben
harnis tanézasra felhivás, rnentd kdrOlrndny elhallg
fejezetdben rneghatározott
II1.
XXXV—XL
vagy
ny
elekrnd
bOncs
alorn
elleni
kdzbiz
atãrozott
bünszervezetben rdszvEtel, XXXIII. fejezeteben rne.gh
bOncselekrndny
adat kezeldsdt a bOnugyi nyiivántartasi
addig az iddpontig, arnig a! e tdnyre vonatkozd
elkovetese rniatt jogerds tdletben rneg&Iapitotta,
olgarokkal szernben hozott itdletek
EurOpai Unid tagallarnainak birOsagai altal magyar allarnp
rendszerben a b0nUgyi nyilvantartasi rendszerrdl, a!
y elrendeli,
torvdn
XLVII.
dvi
2009.
trikus adatok nyilvantartasardl szOId
nyilvantartasaral, valarnint a bOnUgyi ds renddszeti biorne
alatt all, valarnint
s
tdsdnek rnegalapozott gyanUja rniatt bUntetaeljárá hatãlya
ny
ab) az aa) alpontban rneghatãrozott bOncselekrnd elkdve
l eltiltás hatálya alatt all;
gban vezetd tisztsdg betoltését kizárO foglalkozdstd
ac) gazdalkodO szervezetben vagy gazdasagi tarsasa
en a! a) pontban meghatározott
murikaltatO kdpviseldjekent a! a szerndly lehet, akivel szernb
b) az ellenorzd bizottsag tagja pdnztartagkdnt vagy a
kizárd ok fern all fenn.
ek alapján nincs kizarva a vezetd
k jeldlt szemEly azt, hogy a rneghatdrozott feltetel
ag
Az igazgatOtanacs tagjanak es az ellentjrzd bizotts tagjana
ideje alatt a KUldOttkdzgyGids
dsének
betOlt
g
i
tisztsd
gviseld
tisztsé
megeldzden, vagy a vezetä
tisztsdgviselai tisztség betdltdsébdl, megvalasztasat
gi erkolcsi bizonyitvdnnyal
hatOsa
részdre
yOlés
tortdnd felhivásara a Kuldottkdzg
a rnulasztás jogkavetkezrndnyeinek ismertetdsdvel
Irásban

1.

—

igazolja.

ag tagjänak valasztott szerndiy
lehetdség, akkor a! lgazgatdtanacs, vagy Ellendrzd Bizotts
Arnennyiben a! elOzetes igazolasra indokoltan nincs
k, hogy nincs kizarva a vezetd
yeletne
FelUg
a
rnak
ds
i bizonyitvánnyal igazolja a pdnzta
rnegválasztasat kdvetden 30 napon belul hatOsdgi erkdlcs
tag a testOleti ddntdsekben nern
Agi
bizotts
zd
ellendr
csi,
tOtanã
t
igazga
lasztot
rnegvâ
tjaig
a
tisztsdgviseldi tisztsdg betdltdsdbdl. Az igazolas iddpon
vehet rdszt.
a KUlddttkozgy0lds a! igazolásra
nincs kizarva a vezetd tisztségviselôi tisztsdg betaltdsAbdl,
Ha a felhivásra a vezetO tisztsEgviseld igazolja, bogy
riti.
rnegtd
eljárásdrt rnegfizetett igazgatAsi szolgáltatási dijat részdre
szolgald hatdsági erkdlcsi bizonyitvány kiadása iranti
napon belul -vagy ha e határiddn
ttkdzgydlds felhivasara, a felbivastdl szdrnitott tizendt munka
Nern lehet vezetd tisztségviseld a szernély, aki a KOldo
a, bogy vele szernben a vezetd
igazoij
nern
l
ktalanu
haladd
en
kdvetd
t
ok rnegszOndsd
belul a rajta kivUl aIId ok rniatt nern lehetsdges, a!
tisztsdgviseldi tisztsdg betoltésdt kizard ok fern all fenn.
viselhet tisztsdget a pénztarban
Vezetd tisztsdgviseldvd nern valaszthatd, továbbd nern
a)

a pdnztdr alkalrnazottja,

b)

a kdnywizsgálo,

c)

a pdnztár szolgáltatdjának tulajdonosa,

d)

aki politika partban tisztsdget tdlt be,

e)

es e szerndlyek kozeli hozzdtartozdja, továbbá (aki)

t)

alatt all;
cselekvdképességet korlatozd vagy kizaro gondnoksdg

g)

all;
a kdzOgyek gyakorlasatol eltilto jogerös itdlet hatálya alatt

h)

szabadsagvesztes buntetdsdt talti;

ergydgykezelés alatt all,
bunteto-eljarasban jogerdsen elrendelt intézeti kénysz
gyott szamlaja van.
tovbb a! a pdnztärtag, akinek dijfizetés néIkOI bentha
j)
kulddtt.
dg tagja, penztar Ugezetdje, alkalrnazottja valarnint a
Az IgazgatOtanacsnak fern lehet tagja a! Ellendrzd Bizotts
totandcs tagja, illetve ezen szerndlyek kozeli
a pEnztár ugyvezetdje, alkalrnazottja, a! lgazga
Az Ellendrzd Bizottsdgnak fern lehet tagja
hozzátartozdja, valarnint a kOldbtt.
alkalrnazott szemdly
a portfdliOkezeléshez kapcsolddd terUleten tevdkenykedd
A pdnztarvezetd tisztsdgviseldje, fern lehet kdzvetlenOl
i)

•

a letdtkezelanEl

ndl, a! ingatlanertdkeldndl, a!
nUkddd szolgaltatonal, igy killbndsen a vagyonkezeld
a befektetdsi ddntesek vegrehajtasaban kbzrer
ingatlanforgalmazdndl.
tulajdoni rdszeseddssel vagy
artozoja a kiszervezett tevdkenysdget folytato tarsasagban
A pdnztar vezeta tisztsdgviseldje vagy annak kozeli hozzát
Bizottsaganak tagja fern
rzo
Ellend
r
penzta
A
ezett tevdkenysdg vdgzdsdvel fern bizhatd meg.
szavazati joggal fern rendelkezhet, illetve a kiszerv
el.
vdgzdv
t
nysége
ezett tevdke
dllhat alkalrnazotti vagy rnegbizási jogviszonyban a kiszerv

•
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A tisztsOgviselO megvalasztasa esetere a fenti feltetelekrOl
és a megbizatás elvállalasárOl koteles kOzokiratban,
vagy teijes bizonyita erejG
magänokiratban nydatkozatot tenni.
A tisztsOgviseld megbizatása megszGnik:
a)

a határnzott dO lejártával,

b)

visszahivssaI,

c)

lemondással,

d)

elhalalozassal,

e)

a pOnztártagsägi viszony megszünOsOvel,

f)

valamely kizárO, illetve dsszefOrhetetlensegi ok bekove
tkezOsOvel.

A tisztsOgviselO koteles haladOktalanul irásban bejelenteni, ha
szemOlyOre nOzve valamely kizárd ok all be, Os az dsszefe
rhetetlen jogállást legkOsdbb
nyolc napon belbi megszüntetni, vagy a pOnztárbeli
tisztsOgOrdl lemondani.
A lemondOsi szándOkot Os az OsszefOrhetetlenseget lgazga
az
tOtanácsnak, az lgazgatOtanács elnOke esetOn az EIIenOrzO
Bizottságnak keli bejelenteni.
Ezen esetekben a megbizatas a bejelentOs elfogadasaval
sziinik meg.
8.34.

A tisztsEgwiselJk dijazOsa

Az gazgatOtanács, valamint az EIIenOrzO Bizottság tagjai
a kUidottkozgyLilOs Oltal megalfapitott dijazásban rOszesülhetn
ek.
Nem rOszesithetO dijazasban az lgazgatOtanács, valami
nt az EIlenOrzO Bizottsag tagja a felszOmolási eljarAs kezdO
iddpontjat kovetOen, a felszamolasi
eljarãs tartama alatt.
8.4

Az Igazgatótanács

8.4.1

Az igozgatótanOcs)ogáliOsa

Az lgazgatOtanács a pOnztár ug’ezetO szerve, melynek
iegfontosabb feladata az, hogv a r.yugdijpOnztar kOt kuldot
tkbzgyüiOse kOzbtt irânyitsa a
pOnztEr m6kodésOt.
Az igazgatOtanäcs a nyugdijpOnztär IegfObb szervOnek,
azaz a tagok àital meghatározott dare valasztott kuldOttekbd
i aliO kUldottkozgyUlesnek
alarendeltoperativ Ugyvezet6 testuiet, amely a nyugd
ijpOnztár kepviseleti szerve.
Ar igazgatOtanács kOpviseli a pOnztárat harmadiic szemO
lyekkei szemben, a biràsagok Os más hatOságok elan.
Az igazgatOtanács gondoskodik a kuiddttkOzgy
ülOs határozatainak a vOgrehajtásárOi, a pOnztár konyveinek
szabàlyszerO vezetOsOrOl, a pOnztár
Uzietpolitikájãnak kialakitasárOl, a pénztár zavartalan
mékodesOrOl.
Az IgazgatotanOcs dOnt mindazon kOrdOsekben, ameiye
k nem tartoznak a kUldOttkbzgyülOs vagy az EllenOrzO Bizotts
Ag hatOskorébe.
Az Igazgatôtanacs gondoskodik a pOnztár mUkodOsOh
ez szuksOges szemé!yi Os tárgyi feltOtelek megteremtOs
Ordi, ennek keretOben kialakitja Os
irányitja a pOnztár munkaszervezetOt, gyakoroija a
pOnztár alkalmazottai feiett a munkáitatOi jogokat.
Az lgazgatOtanäcs taglOtszáma S là.
A vezetO tisztsOgviseiOi megbizás at Orintett szemO
iy áltai valO elfogadassal jon létre.
Az IgazgatOtanács elnOkOnek csak olyan szemOly választ
ható meg, aki felsOfokO vOgzettsOggel rendelkezik.
8.4.2
Az Igazgatótandcs Ulése
Az igazgatOtanäcs egaiább három havonkOnt blest
tart, UlOst kell tartania ezen idOszakon beftU akkor is, ha
azt ktiidOttkOzgyQiOsi határozat, vagy a
FelUgyelet elOirta, illetve ha at EIlenOrzO Bizottság,
at Igazgatdtanãcs tagjainak egyharmada ken.
Amennyiben at IgazgatOtanács, at EIIenOrzO Bizotts
ãg tagjainak egyharmadának kOrése elienOre at lgazga
tOtanácsi biOs nem kenul asszehIvásra,
abban at esetben a kezdemOnyezOk jogosultak at lgazga
tOtanacsi biOs osszehivâsára. Az lgazgatOtanácsi biOs osszeh
ivása elmaradasAnak tOnyOt a
kezdemOnyezOk kOteiesek bejeienteni a Feibgyeletre.
Az lgazgatOtanács biOs megtartása nOIkbl távbeszOiOn telefax
,
on, telexen, eiektronikus levOlben (e-mail) is hozhat
Orvényes hatArozatot, ha Iegaläbb
három igazgatOtanthcsi tag szavazatát teijes bizony
itO erejO magAnokiratba foglaija, Os legfeijebb a határoz
athozatai elrendeiOsOtOl számitott S
napon belbi megkbldi a pOnztár szOkhelyOne.
8.4.3

Az lgazgatdtanOcs hatérazatkOpessege

Az igazgatOtanács blOse határozatkOpes, ha azon legalab
b hánom IgazgatOtanácsi tagjelen van. SzavazategyenlOsO
g esetOn az elnok stavazata dont.
At igazgatótanács a hatàskOnei gyakonlasának átruház
ãsárOl szOlO hatArozathozatalok esetOben akkor hatãroz
atkOpes, ha at blOsen valamennyi
Igazgatótanácsi tag jelen van.
At e kOrdOsekrdl szOiO határozathozataikor a jelenle
vO lgazgatOtanácsi tagok ketharmados szavazattobbsOge
szbkseges.
8.4.4
Az ulés Iebanyalitdsa, ajegyzdkonyv
Az igazgatOtanács biesein az Igazgatdtanács elnoke elnoko
i.
Az IgazgatOtanács blOseirOl jelenlOti ivet keli felvenni,
Os jegyzOkOnyvet keil vezetni.
A jegyzOkOnyv tartalmazza:
•

a pOnztár nevOt Os szOkheiyét;

•

az bios helyOt Os idejOt;

•

a jelenlevOk nevOt,
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•

konyvet hitelesItd nevét;
a Ievezetö elnok, jegyzökbnywezetd és a jegyzd

•

a rneghivott szakertd(k) nevOt;

zott hozzászOlsok Iényegét;
az Ulésen elhangzott inditvanyokat, valamint az eltiang
a tanacskozãsi joggal jelenlOvOk
zetd tiltakozàsát vaamely hatá,ozat eiien; illetve
az lgazgatótanácsi, az ElIenörzd bizottsági tag, az Ugyve
•
kulonvelemenyét;
odOk számát.
ellenszavazatok számát, valamint a szavazästOl tartOzk
a határozatokat, az azokra Ieadott szavazatok és
•
et, valamint a jelenleti vet a levezetO elnok és a
olOk egy példányat. Az U!SrOi készUlt jegyzokonyv
A jegvzakonhbz csatolni k&I az irásos beszám
iti.
hiteles
csi
tag
tOtaná
Igazga
részt vett egy
jegyzokonywezetö irja ala és a határozathozatalban
ok szerint drzi.
nt a csatolt iratok egy példányãt az ratkezelOsi szabály
Az lgazgatótanács a Jegyzdkanyv, a jelenlOti iv, valami
betektetOseinek vedelnie Ardekében
nya alap$n a pAnztär gazdalkodása erdekeinek, illetve
Az lgazgatOtanAcs az lgazgatOtanAcs tagjanak indftvá
lgazgat6tanécs tagjain, valamint az
az
ason
targyal
zArt
A
tani.
tárgyalasok jegyzokonyveit titkosi
jogosult zárt tárgyalásokat tartani, valarnint a
EIlenOrzO Bizottsag elnokén kivUl más nem lehet jelen.

•

Az Iqazgatotanócsfeiadatai kQlönösen:

84.5
a)

kidolgozza a kuldottvalasztas rendszeret;

b)

vezeti a kOpviseleti jegyzéket;

c)

bsszehivja a küldottvãlasztO gyüiAs{eke)t;

d)

rOl Os dokumentálOsárOl;
gondoskodik a külddttvAlasztO gyâlOsek lebonyolitasA

e)

osszehivja a kUlddttkOzgyulést,

g)

esztOsek elOkOszitOsOrOl,
gondoskodik a kuldattkozgyales napirendi eldterj
ddntOsek elOkOszitésOrdl,
gondoskodik a kUlddttkdzgyGlths hataskorebe tartozO

h)

sOrOl,
gondoskodik a pénztar konyveinek szaba!yszeré vezeté

i)

meghatArozza a pEnztAr uzletpolitikAját,

j)

kialakitja a szOmviteli rendet,

f)

orebe tartoznak,
szabAyzatait, arnelyek fleas a kuldottkozgyOlds hatãsk
elfogadja, mOdositja, visszavonja a pOnztár mindazon
sok meghatOrozasAra vonatkoza
viszony létesitOsére, rnegszUntetOsEre, illetve a juttatá
gyakorolja a pOnztár alkalmazottai felett a, munka
munkáltatOi jogokat
en birdsigok Os más hatdsâgok eldtt.
képviseli a pOnztárat harrnadik szemOfyekkel szemb

k)

o
as)

o)

ztásárOt
dont a vagyonO,-tOkelOs mOdjárOl, a vagyonkezeld kiválas
szervezet kivalasztasarO!,
nysOge vOgzOsEnek rnddjárdl az e tevekenysOget vOgzb
i
dont a pOnztär adminisztracios Os nyilvantartas tevOke

p)

dont a pOnztar hit&felvEtelOrOl,

n)

tervOt,
r
elkOsziti Os a kuldottkozgyUiOs ele terjeszti a pOnztA pOnzUgyi
gOt Os eves beszamoldjOt,
elkOsziti Os a külddttkd2gyülOs elO terjeszti a pOnztár rnOrle
tO nyilvOntartãsi rend és rendszer
adatszolgàltatási kotelezettsOg teljesitOsOt biztosi
gondoskodik a jogszabàlyoknak megfelela Os az
kialakitásarOl Os mtikodtetOsErdl,
szemOlyiségi jogok vddelmOrOl szOIO
tajOkoztatasArOl, figyetenmel az adatvOdelemrot és a
gondoskodik a tagok jogszabalyoknak megfelelO

q)
r)
s)

t)

jogszabAlyokra,
u)
v)

si kdtelezettsOgeknek,
eleget tesz a jogszabályok altal elOIrt adatszolgáltatà
vai a szerzddOst megkdti, mddositja,
nyilvántartását végzd szervezettei, és a kdnyvvizsgálO
a vagyonkezelOvel, a letétkezelOvel a gazdálkodOs
megszUnteti;

x)

madositja, rnegszünteti
a munkaltatOi tagokkal a szerzOdOseket megkoti,
ajtasárOl,
gondoskodik a kUldottkozgyülesi határozatok vOgreh

y)

elfogadja ugyrendjet,

z)

l irányItja Os mfikodtetni a nyugdijpénztart.
két kuldattkdzgyGlOs kozott a JO gazda gondossagava

w)

ftatdi jogokat az lgazgatOtanács elnoke gyakoroija.
Az lgazgatOtanács hatOskorObe nern tartozd munka
ha tudomására jut, hogy a pOnztär
jü OrtesitOse mellett a kUldottkozgyUlOst Osszehivni,
Az lgazgatOtanács kdteles az EllendrzO Bizottság egyide
ezteti a pOnztar likviditãsát, avagy a
veszely
sOge
kOpes
illetve
ge,
dijfizetd tagok fizetOkOszsO
pénzUgyi helyzete, tagallornányanak alakulasa. avagy a
Oget mutat.
a mCikodOsi tartalOk két negyedéven keresztUl vesztes
mAr megAllapitott jaradOkok folyOsitAsAt, tovAbbA, ha
8.4.6

A feladatok megosztOsa, a hatdskor átrubdzdsa

okat az gazgatOtanAcs tagjai kdzdtt
testuletkOnt jAr el, jogosult azonban az egyes feladat
Az lgazgatdtanAcs a hatAskarObe tartozO ugyekben
niegosztani.
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A feladat megesztásakor pontosan meg kell je!dlni a feladatot, Es afl, hog
az lgazgatotanács mely tagja, illetve mely tagjai jogosultak, illetve
kotelesek at adott feladatot ellEtni Es an, hogy a feladatmegosztás mely
naptEl ErvEnyes Es at adots lgazgatEtanacsi tagok mikor kOtelesek
tájEkoztatni a testUetet munkajuk eredmEnyeirEi,
A feladatok megosztása at lgazgatEtanácsi tagok felelEssEgEt a testület döntEseiErt
oem befolyásolja.
Az Igazgatótanács egyebekben at ugyrendjEt maga állapitja meg.
8.5

Az Ellenórzö Bizottság

8.5.1

Az Ellenöi’zô Bizottsdgjogdlldsa

Az EllendrzO Bizottsag a pEnztár mEkbdEsEnek, tevEkenysEgEnek, gazdálkodásâ
nak, szamvitelEnek, UgyvitelEnek, a fizetOkEpessEg Es a
kotelezettsEgv&lalasok osszhangjänak, valamint a pEnztártevEkenysEg egEszEnek
vizsgálatra, a jogszabafyoknak valE megfelelEs figyelemmel
kisE,EsEre és a tagok, mint tulajdonosok etiendrzEssel kapcsolatos jogainak
testUleti gyakorlsára hivatott szer.
Az EIIenErzd Bizottság jogait testuletileg, vagy elnoke Etján gyakoroija. Az
ellenOrzEst áflandE jelleggel is megoszthatja tagjai kozOtt. Az ellenorzEs
megosztEsa neni Erinti az EIlendrzE bizottsägi tag felelEssegEt, sem azt a jogát, hogy
at ellendrzEst màs tevEkenysEgre is kiterjessze.
Az EllenOrzO BizottságtaglEtszáma 3 fE.
A vezetE tisztsEgviselOi megbizás at Erintett szemEly által valE elfogadassal Jon lEtre.
Az Ellendrzd Bizottsg elnOkEnek csak olyan szemEly valaszthatE meg, aki felsEfokE
vEgzettsEggel rendelkezik.

8.5.2

Az Ellen örzö Bizottsdg tHEse

Az EllendrzE Bizottsãgnak szuksEg esetEn, de legalább Evente kEtszer, az Eves rendes
kuldottkOzgyales tervetett napja elEtt harminc nappal keN West
tartania.
At EllendrzE BizottsEg ülEseit az elnok hivja ossze. At dsszehivst bármety
tag at ok Es a cEl nsegjeldlEsEvel rEsban at elnOktdl bãrmikor kerheti;
ha az elnok 32 EllenErzE BizottsEg UlésEt nyolc napon beldi nem hivja dssze, annak
osszehivására at azt inditványozo tag jogosult.
-

-

Indokolt esetben at EllenErzd Bizottság elnoke kezdemEnyezEsEre valamely kErdEsrdl
at EllendrzE Bizottság tilEs megtartAsa nElkiul távbeszélEn,
telefaxon, telexen, elektronikus levElben (e-mailben) is hozhat ErvEnyes hatarozatot,
ha at ElIendrzO Bizottsãgi tagok legalãbb fete, azaz legalabb kEt
EllenErzd BizottsEgi tag szavazatát teijes bizonyito erejd magánoktratba foglaija,
Es legfeljebb a határozathozatal elrendelEsEtOl számitott B napon
belul megktildi a pEnztár szEkhelyEre.

8.5.3

Az Elienörzo BizottsEg hatdrozatkipessEge

Az EtlenErzE Bizottság hatErozatkEpes, ha mindhárom tagja jelen van.
At EllenErtd Bizottság a határozatait at Ellendrzd bizottsági tagok szavazataina
k egyszerti tdbbsEgEvel hozza.
8.5.4
Az tilEs lebonyolftEsa, ajegyzökonyv
AZ EIlendrzO BizottsEg UlEsein at Ellendrzd Bizottság elndke elndkol. At Ellendrzd
BizottsEg ulEseirOl jelenlEti ivet kell felvenni Es jegyzEkEnyvet keN
vezetni.
A jegyzOkOnyv tartalmazza:
•

a pEnztlr nevEt Es szEkhelyEt;

•

at tilEs helyEt Es idejEt;

•

a jelenlEvok nevEt,

•

ajegyzEkdn’vezetE nevEt;

•

a meghivott szakertE(k) nevEt;

•

at tilEsen elhangzott inditvinyokat, valamint at elhangzott hozzaszElások EnvegEt;

•

valamely tag kUlonvElemEnyEt.

AjegyzdkOnyvhOz csatolni kell at irásbeli eldterjesztEseket, beszEmotOkat,
illetve egyEb dokumentumokat.
At UlEsrdl kEszult jegyzOkanet, valamint a jelenlEti ivet a evezetE elnOk
Es a jegyzokOnyvvezetE alãirásEval hitelesiti.
A jegyzdkonyv, a jeenlEti iv, valamint a csatolt iratok egy hiteles pEldányát az
ElIendrzE Bizottság Erzi at iratkezelEsi szablyoknak megfeleld
rendben.
85.5

Az ElienJrzJ BizottsOq feladatal

At ElIenErzE BizottsAg feladata, hogy a jogszabalyi eidirasok, a pEnztar
pénztigyi tere, at alapszabályaban Es szabályzataiban foglaltak
megvalOsulása ErdekEben rendszeresen vizsgátja Es ellenErizze a pEnztEr gazdElkodas
it, számvitelEt, ugyvitelEt, a pEnztár fizetEkEpessEgEnek,
bevEteleinek Es kiadásainak, eszkOzeinek Es kOtelezettsEgvEllalásainak Osszhangját,
a pEnztãr mUkddEsEt.
Ennek keretEben az gazgatEtanacstOl jelentEst, a kanyvvizsgálEtEl felviligositäs
t illetve tAjEkoztatast kErhet, a pEnztár kEnyveit Es iratait
megvizsgalhatja, illetoleg szakErtEvel megvizsgEltathatja.
Az EllenOrzO Bizottság feladatainak ellatEsãra Evente ellenErzEsi tervet kEszlt
Es gondoskodik annakvegrehajtásárEl.
Az EllenErzE BizottsEg kdteles megvizsgAlni a hatEskErEbe tartozE,
a ktiidUttkozgyWEs elE terjesztendd jelentEseket Es at lgazgatEtanács Eves
beszamolEját. Vizsgálatának eredmEnyEt az ElIendrzE Bizottsãg elnoke a kulddttkdzgy
tilEsen smerteti.
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beszámolO Ota lefolytatott ellenorzéseket, azok megAllapitAsait.
Az Ellenörzd BizottsAg beszAmoloiának tartalmaznia kell legalAbb az elözd
Bizottság jelentése nelkul a kuldättkbzgvllles érvényesen oem hatarozhat.
Az Ellenörzô BizottsAg hatäskorébe tartozo kérdesekben az Ellenorzo
Az Ellenörzä BizottsAg egyebekben:
t kezdemenyezni, ha ezt az ellenärzes sorAn tapasztaltak
jogosult a? lgazgatàtanAcs, valamint a kbldöttkOzgviilés soron kivflli osszehivAsA
sziikségessé teszik;
fonnAllO szerzidések lényeges tartalmi elemei mOdositásAra, illetve a
testuleti ulAsen vèlemenyezi az lgazgatótanAcsnak a szolgAltatokkal
ul intézkedik a kllldottkozgyciles osszehivAsa rAnt, ha azt
szerzddés rendkivUli felmondAsAra irAn-yulô hatArozat-tervezetét, és haladéktalan
l fenyegeti;
kArveszellye
tagsAgot
illetve
a
pénztArat
a
hatArozata
cs
Allapitja meg, ho€y a? lgazgatOtanA

•

•

•

intézkedik a? lgazgatótanãcsjogsértd hatArozata, illetwe utasitAsa esetén:

•

intézkedik a konywizsgAlO megkeresese alapjAn;

inditvAnyt tehet.
tagjai és ehioke részt vesz a pénztAr kUldottkozgyGlEsdn; annak napirendjere
meghatArozott létszAm ala csekkent, a? El!enãrzo BizottsAg harminc napon
Ha a pénztAr lgazgatátanAcsi tagjainak szAma a jelen alapszabAijban
belUl koteles osszehivni a kUldottkozgycilést.
€jlés hatArozata alapjAn inditott perben a pénztArat az Ellendrzö BizottsAg
Az lgazgatótanAcs vagy a? lgazgatótanAcs tagja ellen a kllldbttkbzgy
képviseli.
kUtddttkazgyülEsen ezt a kisebbségi vEfeményt is ismertetni keN.
Ha az Ellenärzö Bizottsägban valamely tag veleménye a bizottsAgétól elter, a

•

Az Ellenorzé BizottsAg egyebekben a? llgyrendjét maga Allapitja meg.
A szakértoi bizottság

8.6

A pénztAr lgazgatótanAcsa mellett szakértöi bizottsAg alakithato ki.
o testillet.
A szakértöi bizottsAg legalabb hArom természetes személybôl rnegalakithat
tagságra, a: Ellendrzo BizottsAg egyetertése mellett, irAsban, legalább
A szakértöi bizottsAg tagjait a pénztAr lgazgatôtanAcsa kErheti fol a bizottsAgi
egy eves hatArozott idatartamra.
A bizottsági tagsAg megszCinik:
a)

a felkerésben megjelalt hatArozott idotartam iejArtAval.

bj

a szakérté lemondAsAval,

c)

valamely asszeferhetetlenségi ok felmerulesevel,

d)

abban a: esetben, ha a szakértat a: lgazgatOtanács
magatartása miatt elbocsátja.

—

sClyosan sérté
a: Ellendrzã Bizottság javaslata alapjAn —a pEnztAr érdekeit ismételten és

A szakértói bizottság tagja kizArólag olyan nagykorC személy lehet, aki
•

buntetlen elOéIetQ,

•

oem all a kbzUgyek gyakorlásátol eltiltO hatArozat hatálya alatt,

•

legalabb 2 eves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
felséfoké végzettséggel, valamint ankéntes nyugdijpénztAri tevékenységgel osszefiiggö,
magasabb vezetd ãllAsd dotgc-zd,
más magán- illetve onkéntes nyugdijpénztArban oem vezeté tisztségviseld, vagy

•

illetve bss:eférhetetlenségi ok.
személydvel szemben oem All fonn a torvEnyekben rOgzitettvalamely kizárà,

•

A szakértôi bizottság elnokét a szakértdi bizottság sajAttagjai sorAbàl vAlasztja.
A szakértdi bizottság feladatal:
a pénztir lgazgatdtanAcsAnal< AltalAnos szakmai tanacsado szerve,

•

taghoz vale tartozás, mAs. azonos pénztArbàl Atlépett tagi kör,
a pén:tArtagságon belUli egyes az000s érdekcsoportok (p1. az000s munkAltatdi
koordinAlAsa, a: lgazgatótanAcs folyamatos tAjékoztatAsa a:
sitésének
erdekérvénye
stb.)
tagsAga,
Arak
nyugdijpénzt
beolvadt, dsszeolvadt
érdekcsoport AllAspontjArol.

•

van.
A szakértdi bizottsAg határozatkepes, ha azon legalAbb hArom bizottsAgi tag jelen
meg.
A szakértüi bizottsAg testUletként mCkadik, hatáskerét tagjai kozott oem osztja
A szakértai bizottsAg egy tagja
lga:gatótanAcs munkAjiban.

-

a bizottsAg hatArozata Altal meghatAro:ottakat képviselve

-

tanAcskozAsi joggal jogosult részt venni a:

A s:akértäi bizottsAg a pénztAr kulddttkOzgyélésén tanacsko:Asi joggal vesz részt.
maga Allapitja meg.
A szakértéi bizottsAg szervezeti es mGkbdési szabályait egyebekben saját hatAskorben
-

A penztAr kepviselete
A pénztãrat
•

az lgazgatetanacs elnoke anallean,

o

az lgazgatotanAcs elnokdn kivUli ketté tagja egyuttesen,
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-

-

•

a pAnztAr kAt kApvseIeti joggal felruházott afkalmazottja
egyuttesen

jogos&t kApAseIni.
A kApviseleti jog megszUnAse harmadik szemAlly& szemberi a birdsA
gra tArtAnt bejelenAstAf kezdAdAen hatáfyos.
A pAnztár alkalniazottját az lgazgatOtanács ruhAzhatja fel kApvi
seleti joggal

10.

A pAnztár munkaszervezete

A kutdottkozgyAlAs hatarozatainak vAgrehajtása, a vAgrehajtAs
mOdjAnak, eszkozeinek meghatarozAsa, a pAnztár kApvi
selete, a pAnztär jogszabayi
keretek kAzAtti mOkodAsAnek biztositAsa, a pAnztár mAkodAsi
As gazdálkodAsi rendjAnek kiaakitAsa a’ IgazgatótanAcs feladat
a. A pAnztr folyamatos
ugyvitelAt, a kUldbttkdzgyAlAsi- As IgazgatOtanAcsi hataroz
atok vegreha)tasäval, vAgrehajtatasâval kapcsolatos operati
v teendAket, a pAnztAr
mAkodAsAben rAsztvevAktevAkenysAgAnek koordinálásA
t az IgazgatAtanâcs vAgzi.

11.

A kAnyvvizsgAló

A pAnztàr kanyvvizsgálAt kateles megbizni.
11.1

A kanyvvizsgálójogállása

KonyvvizsgãldvA az vMaszthatA, aki a konyvvizsgälAk jogsza
bAlyban meghatArozott nyilvAntartásAban szerepel, vaamin
t ha a KOnyivizsgálAi Kamara
az Altala vezetett pAnztAri minAsitAsâ kbnyvvizsgMAk, illetve
pAnztári minAsitAsA kAnyvvizsgálo tarsasAgok nAvjegyzAk
Aben a kUnywizsgätOt
hatArozatAval nyilvántartAsba vette.
A kdnyvvizsgálAi feladatot ilyen tevAkertysAg folytatAsAra
jogosult szep,’ezet is ellAthatja. Ebben az esetben az osszelA
rhetetlensAgre vonatkozA
rendelkezAseket a szervezetnek a kAnyvvizsgalAi tevAke
nysAget vAgzA do%ozAjAra keN alkafrnazni. A kAnyvvizsgAlo
megbizatAsa Iegfeljebb otAves
iddtartamra szAlhat, amely nem hosszabbithatO meg. A
konyvvizsgA)A megbizatasanak ejártät kovetA kAt Av elteltA
vel a kAnyvvizsgálAi fefadatokat
ugyanannl a pAnztArnAl ismAtelten elláthatja.
11.2 A kAnyvvizsgálo feladat és hatáskAre
A konyvvizsgálo betekinthet a pAnztAr konyveibe,
a tisztsAgviselAktdl As a pAnztAr dolgozAitAl felvilägosftA
st kArhet, a pAnztár hAzipAnztârAt,
ArtAkpapir- As AruAIIomnyAt, szerzodAseit As pAnzfo
rgalmi számlAjat megvizsgãlhatja. jelen lehet a pAnztá
r kUldbttkozgyGlAsAn az
gazgatAtanAcsnak As az Ellendrzd BizottsAgnak az UlAsein;
a pAnztár Avi rendes küldAttkozgyAlAsAn kOt&es rAszt venni.
A kAnyvvizsgálô a pAnztár kuldottkozgyfilAse elA terjesz
tett minden j&entAst kUlondsen az Ayes beszámolot
As a mArleget megvizsgãl abbAl a
szempontbAl, bogy azok valAs adatokat tartalmaznake, illetve megfetelnek-e a jogszabAtyok eloirAsainak
As vAlemAnyAt a kUldbttkAzgyGlAsen
ismerteti,
—

—

A kdnyvvizsgãlA hatáskbrAbe tartozO ügyek tekintetAben konyv-vizsgá
a
lA jelentAse nAlkUl a kUldottkozgyalAs ArvAn
yesen nern hozhat határozatot.
Ha a konyizsgAlo tudomAst szerez arrAf, hogy a pAnztAr vagyon
Anak vagy a fedezeti tartaAk jelentds csUkkenAse vArhat
O, koteles az ElIenArzd
BizottsAgot As a pAnztãr gazgatótanAcsAt tAjAkoztatni
, tovAbbã a pAnztAr kiildottkbzgyülAsAnek osszehiväsát kezdem
Anyezni, As a FelUgyeletnek
bejelenteni.
Ha a pAnztár kUldOttkdzgyQlAsAt az Igazgatôtanács a
tudomásra jutástAl szãmitott nyolc napon betbi oem
hivja dssze, arra a konyvvizsgalo
jogosult. Ha a pAnztär kuldottkozgyfllAse nem hozza meg
a szUksAges dontAseket, a konyvvizsgálo koteles Artesiteni FelUg
a
yeletet As a birAsAgot.
A pAnztár kdnvizsgarbja kAteles továbbA a pAnztá
r befektetett eszkAzeit tartalmazo IetAtkezelAi nyilvan
tartast
osszev
etni a pAnztAr ana(itikus
nyilvántartAsaival. Az egyezdsAg vizsgálata a befekte
tAsi instrumentumok piaci ArtAkAre, darabszámAra
As nAvArtAkAre vonatkozik. EgyezdsAg
hianyában a kdnyvvizsgAlA koteles a pAnztärat As a FelUgy
eletet az eltArAsrAl az Arintett befektetAsi eszkozok megjel
olAsAv& egyidejcileg irásban
tájAkoztatni.
—

—

—

12

A pAnztárgazdAlkodasa

12.1

A tartalékkAprAs

12.1.1

—

Torte!ékak

A pAnztar gazdálkodásAnak nydvántartàsa tartalAkonkAnti
bontAsban tortAnik.
12.1.2
A pAnztOr gazdd!koddsi tarto!ékja!
a)

b)
c)

a fedezeti tartalAk, am&y a szolgáltatasok finanszirozásá
ra szolgãl, As amelynek rAszei
•

az egyAni szAmlAk As

•

a szolgAltatási szAmlák;

a mGkodAsi tartalAk, amely a mAkddAsi koitsAgek fedezA
sAre szolgál, valamint
a likviditasi tartalAk, amefy az idAlegesen fel nem haszná
lt pAnzeszkdzok gydjtAsAre As a másik kAt tartalAk áltatAn
os tartalAkakAnt a pAnztär
fizetAkApessAgAnek biztositásAra szolgAl.
-

-

12.1.3

A pAnztdr beveteleinek tortolékok kozottifelosztdsa

A pAnztár
a)

az egysAges tagdijat,

b)

a magasabb tagdijat,
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c)

a munkáltatai hozzäjárulãst, valamint

d)

éstj az adomãny kivdtelével
minden szolgãltatãsi cdld befizetdst (rendkivdii befizet

:
a kbvetkezdk szerint osztja tel a tartaldkok kozbtt

r

Valamennyi jogcimen befizetettéves tagdq

[- 10000 Ft-ig
10001— 200.000 Ft-ig
200.001

—

500.000 Ft-ig

1

500.001 Ft-tdI

Fedezeti tartalek

MOködési tartajék

Likviditási

91%

9%

0%

95%

5%

0%

96%

4%

0%

98%

2%

0%

megjelOlt arányban az ott megjelblt
nyozO és az IgazgatôtanAcs által megkatatt szerzddésben
A pdnztárnak juttatott pénzb&i adományt az adomà
nyt a Iikviditási tartatékra kelt
adomã
az
ezik,
Ugy
rendelk
hem
rdl
l és a felhasználás môdjá
tartalékra, iIIetdIeg, ha az adomanyozé az adomány cdIjãró
a mOkaddsi tartatdk javãra
atO
támog
a
3%-at a mOkodesi tartaldkon kell jévairni, amennyiben
jOvãirni azzal a kivetellel, hogy a támogatOi adomány
et hataroz meg.
egyáltalari hem vagy az adomány 3%-ánál kevesebb osszeg
ben az ott megjelOft tartalekokra <eli
es tagdij megosztasanak szabalya szerinti mérték
A kiesett betizetesek pôtlására lizetett dsszegeket az egység
jováirnl.
al egyezO dsszeget, azaz 2.500,-Ft/beidpd
hOnapban befolyt osszegbOl egyhavi egységes tagdIjj
A pénztárba beidpö üj tag esetdn a penztár az eisa két
dsszeget 100%-ban a mGkaddsi tartaidkon irjdva.
rhoz vaió beérkezésének iddpontjaban
ok kozotti megosztását mindig a befizetés pénztA
A tagdijbefizetések és a munkâltatói hozzájáruiás tartaiék
ãsi arãnyok szerint kefl elvdgezni.
hatAiyos —jeien Alapszabályban szabáiyozott feioszt
on kerbi jóváirasra.
i a tagok részére érkezett osszegek 100 %-a a fedezeti tartaiék
A mAs pénztárbol athozott fedezet és az adohatOságtó
sra, ameiynek befektetésdbdi a hozam szärmazik.
A befektetdsek hozama azon a tartalekon kerbi jóvairá
érvényesit.
egyéb dijat, kaitséget, ievonást semmiiyen jogcimen nem
A pénztAr a tagsági jogviszony iétesitéséhez kotadaen
-

12.2
12.2.1

Egyéb gazdáikodási szabáiyok
EIszdmakIsi szabályok

fUnn aII-e valamiiyen hátralék.
A pénztAr mindenkorjogosuit vizsgälni, bogy a tag terhére
a hozamokkai egyUtt a jogosuitnak
oiás torah koteies az egyéni szémlara jOváirt osszegeket
A tagsagi jogviszony megszOnésekor a pénztár az elszém
ettségek, pétlésok, illetve dijak
kotelez
ési
befizet
jeien aiapszabaiyban megáiiapitott egydb
kiadni, a jogosuit pedig kotetes a terhdre fennálià, a
tenni.
eieget
eknek
ettsEg
kbteiez
i
feiszamitasára jogaiapot ado cselekményébai származO fizetés
keti tekinteni, ha azt a jogosuit az
n eijuttatott eiszámoiAst a jogosuit aitai eifogadottnak
A pénztar aital eikeszftett es a jogosuitnak igazoihato mOdo
.
eljuttatástOl számitott harminc napon beiul irásban hem vitatja
oiási szabãiyzat tartalmazza.
A tagokkai vaiO elszámoiäs részietes szabAlyait a Tagi eiszdm
12.2.2

Hozamlevonós

ltatbi tagdijhozzajáruiást) az aiapszabáiyban
tagdijat (ide értve az egyéni tagdijat és a munké
Ha a tag a varakozási ida leteite elOtt az egysOges
fizetés kezda iddpontjAvai kezdddd iddszak a
meg hem fizetés kezdô idapontja), dgy a tagdij meg hem
megjeldlt iddtartamon tél hem fizeti (a tagdij
varakozasi idabe beszamit.

zO dij-nemfizetesi daszakra jute
l
r jogosult a tag egyeni szamiájának befektetOseba szarma
A tagdij meg nem fizetés kezda idöpontjátói a pénztá
tási
céltartaiékra jutO hányadanak
iikvidi
és
esi
i mindenkori pdnztári egysdges tagd mflkod
pozitiv hozamát a dij-nemfizetési idaszak szerint
csökkenteni az aiábbiakban
dvel
asszeg
hozam
pozitiv
ozO
vonatk
kára
fizetési iddsza
megfeleiö Osszeggei, de Iegfeljebb a tagra jutO, dIj-nem
Iikviditási celtartalOk javára jOváirhi.
resztelezett szabãiyok szeriht, és azt a mOkoddsi, illetve
en fehháltd koveteldseit esedékessdgkor a
kaltségnyiivántartásban feltUntetett, a taggai szemb
A pénztár jogosult a tag terhére vezetett ahaiitikus
tagtdi iràsbeii felszOlitãs Utjâh kaveteh-ti.
ozOan. A hozamievonAs napja a tárgyév
utolsO rtapján torténik a nemfizetO tagokra vonatk
A péhztárbah a hozamievonás évente egyszer, a tárgyév
utolsd hapja (eves hozamlevonasi gyakoriság).
t havi egysdges tagdijnak megfeield
pénztártag, aki egy naptari Oveh belUl Iegaiább tizehke
Nemfizetének mihasUl az a hem evkazben belépa
ben,
de iegkésôbb a tárgyév utolsO hapjáig
A tagdij péhztârhoz vaiO beérkezéséhek a targyév
osszeget a tárgyév december 31. hapjáig nem fizet meg.
i jogviszonya hOnapjainak megfeleid
i
tagság
tárgyév
bb
a
IegalA
aki
minasbi az a péhztártag,
keli teijesUlnie. Ev kdzbeni belépés esetén nemfizetanek
napjãh a hyugdijkorhatärt mdr
utolsO
tärgyév
hem fizet meg. Nem számit nemfizetanek a
osszegO egységes tagdijat a tárgydv december 31. napjáig
ozO pénztártag.
eiért, jeleh aiapszabály 6.1. ponta szerint nyiiatk
. A hozamievohás alapjáui szoigáio
a belépds napjätOi a trgydv vdgéig terjeda idãszak
Nemfizetesi idaszak a tárgyév, dv közbehi beldpés esetdh
ozo pozitiv hozama.
hozamosszeg a péhztártag nemfizetesi iddszakra vonatk
dd egységes tagdij mdkodési ds hkviditási
tagségi jogviszony hOhapjaihak megfeieideh fizeten
A hozamievonás összege megegyezik a tárgyévre a
jute rdszének (pozitiv) kUionbsdgévei, de
kra
tartaid
tási
iikvidi
ds
esi
mOkad
meguizetett tagdij
tartaiékra jute rdszének és a tàrgyévre téhyiegeseh
avai.
maximum a tag hemfizetési iddszakra jute pozitiv hozam
-

-

Az eisd hozamievonás idöpohtja 2015. december 31.

26

12.2.3

Munkd!tot6i analitika

A pdnztár a munkáltatoi hozzájárulasrol rendelkezo szerzd
desekrdl naprakdsz nyilvàntartast vezet (Munkáltatók
konyve). A MunkaltatOk könyvdnek,
mint analitikus nyilvthitartasnak legalább tartalmaznia
kell a munkältatôi szeadddseknek a pAnztár mdkU
dAsdhez szdksdges fdbb adatait, igy
kulondsen a munkáltatdi tag tOrzsadatait, a munká
ltatdi hozzájárulás tipusát, jogcimdt, mértékét. osszeg
dt, a szerzddés hatalyát, esetleges
mOdositását.
12.3

A pénztárvagyon kezelesenek es befektetésének szabály
ai

A pEnztãrvagyon kezeldsére ds befektetésdre a mindenkori
hatalyos kormanyrendeletek és mâs jogszabályok rendelk
ezdsei irányadóak.
Nem mindsUl saját vagyonkezelesi tevdkenysdgn
ek amennyiben a penztár vagyonkezefésbe ki nem
helyezett befektetett eszkozei kizaràlag
häzipdnztárban. pénzforgalmi szamlán vannak elbelye
zve,
A pdnztári vagyon kizárolag a pénztári tagság érdeké
ben fektethetd be. A pénztAri betektetdseknek Osszha
ngban keN lennie a pénztàr rovid Iejáratd
(even belches hosszd tCvd (even tdhi) kdtelezettsCgeivel, fenntar
tva a pEnztár folyamatos fizetékepessdget.
A pénztAr a gazdáhkodasa sorAn elért bevdteleit (ide
értve a befektetdsek eredménydt és a kiegészitd vthhlalkozas
i tevdkenysdg eredmdnyét is) a
kU)dbttkazgyUlés hatérozata alapjàn kizaralag
a szolgáltatások fedezetének biztositásära, a szohgáhtatáso
k szinten tartásãra, illetve fejlesztesére
valamint a kuldottkazgyUlés ilyen hatérozata alapján
a gazdãlkodás koitsdgeinek fedezetere fordithatja.
A pEnztar a gazdálkodás eredmdnyét scm osztalék,
scm rdszesedds formá)ãban nem tizetheti ki.
-

-

13.

A munkáltatâi taw
-

Az a termdszetes, vagy jogi szemdly, avagy jogi szemd
hyiséggeh nem rendelkeza gazdasági trsasãg, aki, vagy
amehy a pdnztárral kdtOtt szerzódés
alapjân munkavAhhalojflnak tagdIjfizetdsi kotehezettség
dt at Opt-ben meghatározott elvek ds szabähyok szerint
, a pénztárrah kdtdtt szerzOdEsben
meghatflrozott módon es mdrtdkben átváhlalja.
A munkältatdi tag ketches a tagdijtizetdsi katehezettsdg
átváhhabására kotdtt szerzddés alapján Ot terheho fizetés
i ds egyéb katehezettségeinek, a
szerzöddsben foghaltak szerint eheget tenni.
A munkáhtatdi hozzajáruhásra a munkAltatd és a pénzta
r kazotti szerzddds irCnyadé.
A munkáhtatoi tag(ok) jogosuht(ak) tanácskozási joggal
rdszt venni a kUldottkozgydhésen.
Ha at egy munkáltatdi tag áhtah fizetett munkAhtatai hozzãj
áruhás egy naptári dvben den vagy meg[iahadja a Pdnztá
n tagdIjbevétehAnek 50 százalékát,
a munkdltatoi tag jogosult egy tagot legfeljebb cit a naptán
i dvet kovetã 5 dyne at Ellendrzd Bizottságba kijeldb
ni. A tisztsdg betoltdséhez a kijelClt
tagnak at ebbendrzd bizottsági tagokra irányadd feltdte
beket keib teijesitenie.
A munkábtatdi tag altab at Ehbendrzd Bizottsãgba kijelel
t tag tisztségdt a kijelObds elfogadäsávab szerzb meg. A munk&
tatdi tag jogosubt at ábtala kijebolt
ehlenOnzo bizottsagi tagot tisztsdgdbol visszahivni
es a tisztsdgne a visszahivástOl számitott 30 napon beRN
üj tagot jelelni. A Pdnflár Ebbendrza
BizottsCgában a kozgydlds áltab megvClasztott és
a munkflltatOi tag áltab kijelobt tagot ugyanazok a jogok illetik
meg és kOtelezettsegek terhehik.
A pénztãr a munkäbtatoi tagokat a kdldottkozgyUldsre
a Meghivdrdl szobd Hirdetmdny internetes honbapján tdrtdnd
kCzzétdtebével hivja meg.
AZ Igazgatótanàcs at eyes pénztári beszàmolOra vonatk
ozd ehdterjesztds kereteben vizsgálja, hogy a beszàm
obdvab bezért pdnzdgyi dvben az dyes
pdnztári beszamold rdszdt kepezd mdnbeg ds eredme
nykimutatãs abapjän a munkabtatàb hozzajárulAs elertee a penztar tagdijbevetebének 50
szazalekat.
Amennyiben a munkáltatd jogosulttá velik at Ellend
rzd Bizottságbehi kepvisebetne dgy ezt az Igazgatdtanác
s hatrozatban áhlapitja meg, ds irásban
fOlhivja a munkáltatoi tagot ama, bogy a megldvO Elleno
rzd bizottsdgi tagok kozd kijeleije a munkáltatO Ellena
rzd Bizottsãgbeli kdpviselOjét.
A munkáltatd a fdlhivás kezhezvdteldt kavetd 15
napon beRN jogosult nyilatkozni a kijebelt szemdbyérdl.
A munkNbtatd Eflendrzd gizottsagbehi kdpvisebeti jogkor
e megszUnik, ha a munkâbtatói hozzájárulás egy naptãn
i even keresztul nem en ci a pénztár
tagdijbevdtebdnek 50 százabdkat.
A munkAbtatU kepviseleti jogának megszflnésérdh a pénztá
r a munkáhtatdi tagot irásban drtesiti.
-

1&

Atdmogatd-

14.1 A tãmogato jogahiásara vonatkozd rendelkezesek
Támogatd at a termdszetes szemehv vagy jogi szemdh-y
kivdve at addhatOsãgot a pdnztáni befizetések kedvez
mdnydnek átutabasa tekintetdben- aki
(amely) eseti vagy mendszeres pEnzbebi vagy nem pdnzbe
hi szobgiltatàst tebjesIt (a továbbiakban: adomany) a pénztã
r javCra ebbenszobgbtatás kiketése
ndbkUl.
—

A tämogato jogosuht meghatározni at adomdnybevd
hben, hogy az adományt a pdnztár mihyen mddon ds mihyen
cdbra hasznábhatja tdl, de a tãmogatás
csak a pdnztAntagság egdszdnek, vagy at abapszababyb
an meghatârozott tagsági komnek nyUjthatd.
At adoményt a pdnztár kotehes a taniogatd ahtah
megjebdlttartahékba rendebkezds hiánydban a hikvid
itási tantabékba hehyezni azzab a kivdtehbel, bogy a
tamogatdi adomány 3%-at a mdkoddsb tartahdkon
kebb jdváimni, amennyiben a témogatd a mdkoddsi tartahe
k javéra egvábtahán nem vagy az adomény
3%-ánáh kevesebb összeget habároz meg.
Ai-nennyiben a támogatO az adományt a fedeze
ti tartabdk javéna rendebi, Ogy at eidzd bekezddsben foghah
takra is figyehemmeb a fedezeti tartahdkra
jute ndszt a témogatd ebbenkezd rendelkezdse hhányá
ban a dijfizetd tagok kdzott, tejenkdnt egyenbd arányb
an kebb febosztani,
Az hgazgatdtanãcs dent at adomflny elfogadésArdb
ds a temogate aRab résban at adoményhevdbben megha
tamozott rendebkezdsdnek megiehebden
figyebemmeh a jehen ahapszabábyban foghahtakra is intdzke
dik.
-

-

-

-

-

A tamogatO a pdnztártagság egdszenek, vagy at ahabb
meghatánozott tagsági ken vabamebyikenek rendehhet adomé
nyt:
27

egyéb jogviszonyban (kozalkalmazotti,
l, a tamogatO által igazalt munkaviszonyban vagy
a tämogató által meghatározott rnunkáltatdva
jogviszonyban) Iévd tagot,
kozszolgálati, kormányzati szolgãlati, szolgálati
telephellyel rendelkezö rnunkáitatóval
egysegben, a támogato átaI igazolt székhellyel, illetve
a támogató által meghatározott kozigazgatási
lati jogviszonyban) êvâ tagot,
szolgá
lati,
szolgá
nyzati
almazotti, kozszolgálati, kormá
munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban (kozalk
a támogatá által igazoltan dolgozO tagot,
a tãmogatE ältal meghatarozott munkakorben
ssel, a támogatE által igazoltan rendelkezd tagot,
a tEmogatô által meghatarozott szakkEpesitE
tsEggel, a támogato ãltal igazoltan rendelkezo tagot,
a tämogatO ãltal meghatErozott iskolai vEgzet

a)
b)
c)

a)
e)

a támogatO ãltal meghatározott EletkorE tagot,

t)

i)

egyEb jogviszonnyal (kozalkalmazotti,
a támogatE Eltal igazolt munkaviszonnyal vagy
a támogatô által meghatarozott iddtartamü,
jogviszonnyal) rendelkezd tagot,
kozszolgálati, kormEnyzati szolgElati, szolgãlati
ältal igazoltjOvedelemmel rendelkezE tagot,
a tEmogatE által meghatározott Es a tmcgató
atO ãltal igazoltan nyugdijba EpE tagot,
a tEmogatE ãltal meghatározott Evben és a tEmog

j)

ijba vonult tagot,
a támogatEtEl a támogatô altal igazoltan nyugd

k)

dijfizetd tagok;

g)
h)

t EsszegnE magasabb tagdijat fizetE tagok;
adott naptári Evben a tärnogatd EItaI meghatározot
azonos kozigazgatasi területhez tartozo tagok

m)

a)

tagok;
valamely szakmához, ágazathoz, szervezethez, tartozO
rtagok;
zettel, egyesUlettel tagsEgi jogviszonyban Mid pEnztá
valamey ErdekkEpviseleti szerwel, társadalmi szerve

p)

járadEkos tagok;

q)

megvEitozott munkakEpessEgâ tagok

r)

t tagok
a tEmogatO kollektiv szerzddEsEben meghatározot

n)

ti, vagy tagsägi jogviszonyba keruld
iddintervallumban a pEnztdrral tagsági jogviszonyt IEtesit
a támogatO ãltal meghatárczott idEpontban vagy
tagok,
tagsági iogviszonyba kerUlE pEnztártagok
beoivadás vagy osszeolvadás Utján a pEnztárrai

s)
t)

onyt lEtesftd tagok
a pEnztárba tErtEnd àtlEpEssel tagsági jogvisz
rba saját (egydni) befizetEst teljesitd
atd altal meghatározott minimum asszegben a pEnztá
a támogatd által nieghatErozott idOszakban a támog
v)
tagok
azásával is meghatározhatja a tagsági kdrt,
A tâmogatd a fenti pontojcban foglaltak egyUttes alkalm
u)

15.

Vegyes rendelkezesek

15.1. Az Uzieti titok

nysEghez kapcsoiddO minden oem kozismert
meghatározottakat kell Erteni, azaz a gazdasági tevEke
Uzieti titok aatt a Ptk. 2:47. (1) bekezdésEben
tEny, tájEkoztatás, egyEb adat es az azokbdl
olyan
Erhetd
hozzäf
en
iyek szdmára nem konny
vagy az Erintett gazdasagi tevékenysEget végzE szemE
e vagy nvilvãnossâgra hozatala a jogosult
kdzlds
megszerzése, hasznositâsa, másokkai valO
kEszUlt asszeállitas, amelynek illetektelenek altal tdrtEnö
titok megorzEsével kapcsolatban a vele
a
,
hogy
feltEve
e,
yeztetn
veszEl
t sErtenE vagy
(pEnztárj jogos pEnzUgyi, gazdasági vagy piaci ErdekE
visszatartani az informácidt a kozErdekU
l
ozassa
tosEg oem terheli. Nem lehet uzleti titokra hivatk
jogszerEen rendelkezd jogosultat (pénztErt) felrdha
ási Es täjEkoztatási kbtelezettsEg
lgáltat
adatszo
t
târozot
megha
yben
torvEn
ozd,
adatra vonatk
adatok nyilvanosságára és a kazErdekbdl nyilvános
esetEn.
15.2

A pénztErtitok

ezEsEre aid, a tevEkenysEge foytàn
ltatdi tagrdl a pEnztEr vagy a pEnztári szolgáltatE rendelk
Pdnztàrtitok minden olyan, a pEnztErtagrdl Es a munkE
ek, brdkdsEnek, kozeli hozzátartozOjának
a pEnztártag, a pEnztãrtag kedvezmdnyezettjEn
tudomására jutd tEny, informäcid vagy adat, amely
egyEni számlájãn nyilvántartott dsszegre.
nt
valami
lataira,
kapcso
nysEgEre, tulajdonosi, dzieti
szemElyEre, adataira, vagyoni helyzetEre, Uzieti tevEke
re, tulajdonosi, Uzieti kapcsolataira vonatkozik,
adataira, vagyoni helyzetEre, uzleti tevékenysEgé
illetve, amely a munkEltatoi tag, illetve a támogato
et.
kezelh
n
ggEsbe
ri tevEkenység foiytatEsával bsszefU
A pénztár uzieti Es pénztártitkot kizárdlag a pénztá
t szemElyeket, szervezeteket, ilietdleg ezek
azottja, ideértve a megbizás alapján foglaikoztatot
A pénztãr tagja, tisztsEgviselEje, a pEnztar alkalm
koriátozEs nEikui, ezen mindsEge
latban tudomására futott uzieti és pEnztirtitkot idobeli
aikalmazottait is, kdteles a pEnztEr mékddésEvel kapcso
megszünésEt kdvetaen is megtartani.
—

—

15.3

AdatkezelEs

ynek, ha
A pEnztártitok csak akkor adhatO ci harmadik személ

munkEltatdi tag Es támogatd a rá
lt, vagy annak tdrvEnyes kEpviseiOje tovEbbá a
a pEnztártag, a kedvezményezett, eWe egyEb jogosu
an, iiletve cEgszerüen jegyezett
okiratb
magEn
erejü
olve kozokiratban vagyteijes bizonyitd
vonatkozd kiszolgEltathatd adatkart pontosan megjel
okiratban erre leihataimazEst ad,
aol felmentest ad,
tdrvEny a pénztártitok megtartásEnak kdtelezettsEge
b)
vagy mat szemely rEszére kdzvetlen vagy
hasznälhatja fe aria, hogy annak rdvdn sajät maga
Aki üzleti titok vagy pEnztartitok birtokàba jut, oem
n.
okozzo
t
pEnztirnak vagy a pEnztaitagoknak hatrány
kOzvetett mddon eldnyt szerezzen, tovãbbE, hogy a
28

a)

A pAnztár a mükAdAsAre, valamint az egyes pAnztártagok
ra, lletve jogosultakra vonatkozA adatokat az adatkezelAsi
szabályok szerint drzi As kezeli,
azok megdrzAsArAl a szolgáltatások teijesitAsAt koveto
en —tiz Avig az adatvAdelrni jogszabalyoknak rnegfeleloen
gondoskodik.
A pAnztár az egyes pAnztártagok, illetve jogosultak adatair
Ol, azok rAszAre nyAjtott szolgaltatasrOl, valaniint kovete
lesuk bsszegArOl szolA adatokat
csak egyedi azonositásra fern alkalmas, összesitett rnAdo
n hozhatja nyilvánosságra, vagy teheti betekinthetdvA.
15.4 Ertesftések
—

A pAnztárhoz a jognyilatkozatokat ha jogszabály, vagy
a jelen alapszabály szigorAbb alakiságot nern ir elA irAsba
n kell eljuttatni.
A jognyilatkozat akkor hatályos, ha a pAnztãrhoz rnegér
kezett.
-

A pAnztár rAszAre szAlA ArtesitAseket irásban, ajánlot
t postai kuldernAnykAnt vagy szernAlyesen tell a pAnztá
r szárnára eljuttatni. A szernAlyesen
átadott ArtesitAs átvAtelAt a pAnztár kEpviseldje irsban igazolj
a.
A pAnztár által a tagnak, vagy egyAb Ardekeltnek a pAnztA
r altal ismert utolsO cirnAre igazolt mAdon elkUldUtt jognyi
latkozat az elkEildAst kovetA
nyolcadik napon rnegArkezettnek tekintendA,
A tag As az, aid a pAnztár szolgaltatasára barrnilyen
jogcirnen jogosult, kAt&es lakhelyAnek, illetve Artesit
Asi cirnAnek, valamint egyAb adatainak
rnegváltozása esetAn az iii cIrnet, illetve adatot a pAnzta
rnak irásban bejelenteni.
Az adatváltozas bejelentAsAnek elmulasztisábOl szárrnazd
hátrányokArt As kärokArt a pAnztár nern felelAs.
15.5 TájAkoztatas
A pAnztár a hirdetrnAnyeit hivatalos Iapjában teszi kozzA, kivAve
a kUlddttkOzgyAlAsi As kUldottvãlasztO gyOlAsi meghivdt,
rnelyet a pnztár internetes
honlapjan tesz kbzzA.
A pAnztar hivatalos lapja: a NApszava
A pénztártag az egyAni számlaja allásárAl Avente egysze
r ArtesitAst kap.
A pAnztártagnak kdldott szárnlaArtesitonek legalabb tartalrn
aznia kell:
a)
a pAnztar elArhetAsAgeit,
b)

a tag azonosftására szolgAl6 adatokat,

c3

a tag tagsãgi jogviszonyának kezdetAt,

d)

a tagdijjellegd bevAtelek pAnztári tartalAkok kozottifelosz
tásAnak tárgyAvi arányszárnalt, esetleges vAltozasait,
a tárgyAvi nyitó egyenleget vagy a rnás pAnztárbAl áthozo
tt kbvetelest,

e)
f)

a targyAvben beArkezett, a tag által tizetett tagdija
t, a rnunkáltatAi hozzáArulást (a jováirt tagdijjellegd bevAte
leket) Asszesen As tartalAkok
szerinti bontásban,

g)

a tãrgyAvben beArkezett rendszeres As eseti tArnogatAst,
adományt,
a tãrgyAvben beArkezett, egyAni szarnlán jováirt kedvez
rnényezetti (Arokosi) jogon athozott kAvetelAst (jAvãi
rt egyAb bevAtelek),
a tãrgyAvben beArkezett As jôváirt egyAb bevAtelek (p1.
átcsoportositAsok) As raforditAsok egyenlegAt,
a befektetAsi tevAkenyseg eredmenyAt (a befektetAsi tevAke
nysAg egyAni szärnlára jutA nettA hozarn bevAtelei),
a választhatA befektetAsi portfAliA vAltási koltsAgeit, arniko
rtól a pAnztArnãl vAlaszthatA befektetAsi portfolios rendsz
er rnUkddik,
a tagi kAvetelAs nyilvántartAsi zárO ArtAkAt (piaci ArtAk),

h)
I)

j)
k)
I)
rn)

az ArtAkelAsi kijlanbAzetet,

n)

a tag által választott befektetAsi portfOliO(k) megnevezAsA
t, arnikortOl a pAnztArnãl vAlaszthato befektetAsi portfOliOs rendsz
er rnOkAdik,
a tagsOgi jogviszony kezdetAtOl felhalrnozott hozarn rnArtAkAt,

0)
p)

a Felügyelet internetes honlapjAnak cirnAt azzal a rnegjeg
yzAssel, hogy azon a pAnztárak mdkodAsAt, rnQkddAsAn
ek eredrnAnyeit bernutatO,
osszehasonlithatA adatok is találhatAk

q3

a tag nyilatkozata alapján az adOhatosg által Atutalt
Osszeget,

r)

a tagi lekotAs OsszegAt,

s(

az egyAni nyugdijszAniláról tortAnt hozarnkifizetAs Osszeg
At,

5)

az egyAni nyugdijszárnlárAl tOrtAnt tAkekiuizetAs
OsszegAt

u(

arnennyiben a tag 5 Aven belul elAn a rO irányadO
dregsAgi nyugdijlcorhatOrt, a nyugdijba vonuláskor tagdijf
a
izetAs As a szolgáltatások
igAnybevAtelAnek alapszabAly szerint lehetseges eseteir
Al, As a tájAkoztatas idopontjában a tag rAszAre vArhat
Oan folyOsitandO, az Opt. 47. §
(Sb) bekezdAse szerinti, S Ayes határozott tartarnA, havi gyakor
isággal folyAsitott saját järadAk nagysAgárOl,
niindazt, arnit a jogszabály kotelezOen eldir.

v)

A pAnztár kAteles a pAnztOrtag egyAni szárnlájanak
tárgyAvi alakulásOrol, valarnint annak tãrgyAv vAgi egyenl
egArdl szãrnlaArtesitdt kUldeni a
pAnztArtag rAszAre Avente egy alkalommal, a 281/20
01 (xll.26) Korrnányrendelet szabAlyai szerint rnegha
tArozott iddpontban dijtalanul, egyebekben
a tag kArAsAre irásban, a tAnyleges indokolt koltsAgek
tag általi elOzetes As kOzvetlen rnegtAritAse rnellett.
A pAnztAntag a személyi jovedelernadO bevalids osszeA
llitásához évente egyszer, a târgyAvet kdvetO Av február
15-ig igazolAst kap.
A pAnztOrtag jogosult a zArt tanãcskozOsokrOl kAszu
lt jegyzAkonyvek As a zOrt tanacskozásokon tárgyal határoz
t
attervezetek kivAtelAvel az
lgazgatAtanács által rnegjelolt hivatalos UgytAlfogad
ási iddben a pAnztAr irataiba As konyveibe betekin
teni, tovAbbá a pénztãr m(ikodAsAvel
kapcsolatban a pAnztár testuleteitAl irasban felvilAgositas
t kArni.
29

gyakorolhatja, ha arràl a pEnztárt legalább S
r telephelyén, elazetesen egyeztetett idöpontban
A pénztthtag at irat-betekintési jogát a pënztá
az általa megszerzett informäciàt nem
A
tte a betekintés pontos tárgyának megjelolesevel. tag
niunkanappal korábban, elözetesen Irãsban ertesite
,
màdon
sértô
jogait
iyiségi
pénztár tagjai szeniélyes adatait és szemd
használhatja fel a pénztár érdekeit, valamint a
vagy at ahhoz szuksêges teltételek pénztári
tát a belepó pénztártagnak nyomtatott torméban
A pénztár a Befektetesi politika tartalmi kivona
nikus iratkent átadja.
bizonyitOerej0 magénokiratba toglalt kérésere elektro
megtererntését kdvetden a pénztártag teijes
a pénztâr kifUggeszti székh&ydn, továbbá at
valamennyi tag illetve ieenda tag megismerhesse
A Befektetési Politikãt annak Ardekeben, hogy azt
pnyugdij.hu cimen.
www.b
a
ján
is
honlap
tes
interne
gekben, ezen kivUl kozzéteszi
e célra kijeldlt hivatalos ugyfélszolgálati helyse
-

—

-

Közzétetel

15.6

nyilvánosságra hozza.
elôen a pdnztár a mOkOdésere vonatkozé adatokat
A nyilvánosság és at adatvedelem elvdnek megfel
ietet a tárgyévet koveto Av jUnius 30-Mg a
mérleget, eredn,énykirnutatást, kiegészito mellEk
A pAnztár a pdnztári beszárnolo részét képezd
len kon”ivizsgatOi jelentéssel egyUtt a
fUgget
azd
k megadásának elutasitasät is tartalm
beszämola kanyvizsgél6i zaradékäval vagy a záradé
koteles kazzétenni.
Felugyelet által Uzenieltetett kazzétételi h&yen
lOi
&utasitását is tartalmazo fuggetlen kUnyvvizsgth
zsgáIdi záraddkot vagy a záraddk megadAsanak
A pdnztár at eves beszámoldját a kanyvi
et kaveté ev jUnius 30-Mg kdzzéteszi.
jelentessel egyutt internetes honlapján évente, a tárgyév
ra
által Uzemeltetett kozzétdteli helyen nyilvãnosság
gyi évet kbvetd dv jUnius 30—ig kateles a FelUgyelet
A pdnztár minden evben, legkésobb a pénzU
hozni:
pénztár a tárgydv eleji ds végi tagldtszamát,

a)

változásait a tárgyévben,
megosztásának arànyszámait, illetve azak esetleges
a tagdijbevdteleknek a pénztári tartaldkok kazotti
hozamratájat a 281/2001. (XII. 26. I
megelazd kilenc és tizenndgy dv dyes nettd ds brutto
a pénztár fedezeti tartalekénak a targydvi ds at azt
ciaindex ugyanazon idaszakra
referen
nt
a
vaiami
,
zetben
szerke
hatd
va, dsszehasonlit
Korn,, r. 4. szárnd melldkietben leirt mddszerrel szämit
vonatkozO bruttO ds nettO
liOkra
portfO
hatO
liOs rendszer m0kbdtetdse esetdn a valaszt
vonatkozd dues hozamrátáját, választható portfO
tett eszkazok tárgydv vdgdn
befekte
iOkba
portfdl
egyes
at
alve
megjel
hozni,
nyilvánosságra
hozamrátakat, referencia-hozamrátkat kell
is,
t
értdkd
tott
kimuta

b)
c)

drtdkdt,
a pdnztár fedezeti tartaldkanak tárgydvi nyitd ds zárO
tonkdnti százaldkos megoszlását az dv elejdn ds vdgén,
a pdnztár fedezeti tartaldkának targydvi eszkbzcsopor
e)
tonkdnti yalaszthatd portfOliOs
a befektetési politikéban n,eghatärozott eszkozcsopor
a tárgydvre és a targydyet kevetO dyre vanatkoza,
f)
nt at eszkazak pdnztár altal
valami
zlást.
megos
kos
szazald
n,egengedett minimális Os maximãlis
rendszerben választhatO portfaliOnkdnti
referenciaindexet
meghatârozott stratdgiai asszetdteldt (célarányt) eta
a c), d) ds e) pontjaiban meghatarozott adatokat.
A pénztár kijteles portfaliOnkOnt nyilvnossdgra hozni
a dantds meghozatalát kavetd 30
en a Befektetdsi Politika megváltozik, a pdnztár koteles
Amennyiben a legutolsO nyilvdnosságra hozatalt kbvetd
etni, ds a BefektetOsi Politikát
ismert
al
tagokk
a
n
mOdo
t
tározot
megha
utolsO mondatában
napon belul ezt a változdst at alapszabäly 155. Pont
egyidejGleg a FelUgyelet rds2ére megkUldeni
a zaraddk megadásának elutasitäsat is tartalmazO
dyes beszámolOit a konvizsgdIoi zãraddkot vagy
A Felugyolet kazzéteszi honlapján a pénztärak
.
30-Mg
jOnius
ev
vet kovetd
,
fuggetlen kbnyvvizsgáldi jelentEssel egyUtt Ovente a tárgyd
tartaldkok kdzotti megosztásának változását a
enni az alapszabályának, ezen beliji a bevetelek
A pénztär kbteles internetes honlapjdn kazzdt
a változások kiemelésdvel.
vãltozásrOl hozott dantdst kovetd 2 munkanapon belUl
ben hazott határozat rend&kezd rOster at
ds alapján vele szemben intézkeddsi, birságalâsi jogkdr
A pOnztdr a FelOgyelet által at Opt. 65. § (3) bekezd
lásat is kazzétenni anal, hogy az indokolás
jãn kazzdteszi. A pOnztOr jogosult e hatãrozat indoko
adott hatãrozat katldsOtél sümitott at évig honlap
i.
melldz
dteldt
yok altal vddett adatok kazzdt
kazzdtétele során a pdnztári Os Uzieti titokyddelmi szabdl

d)

—

—

15.7

Tagi kolcsOn

A pdnztãr tagi kolcsont nem nyQjt.
15.8

A pénztar àtalakulãsa es megszOnése

A pdnztár átalakulOsdnak esetei:
a)

b)

Az egyesUles beolvadOssal vagy
ilhet, ha azt az Orintett pdnztarak kOzgyOlOsei elhatdrozták.
A pénztár másik azonos tipusU pdnztárral egyesi
osszeolyadOssal tortOnhet.
abalyukat elfogadjdk. A szdtvOlãs
tkazgydlds elhatározza ds at üj pdnztOrak at Alapsz
A pdnztdr több pdnztarrá szOtvOlhat, ha ezt a Kuldat
kulonyãlOssal vagy kivOlással tartdnhet.

A pénztOrjogutOd ndlkUl megszOnik, ha
a)

a kwdattkazgyOlds dgy hatãroz;

b)

a birdsäg rnegszOntnek nyilvánftja;

c)

a birOság felszdmolOsi eljárds saran n,egszUnteti.

lefolytatásat kovetden szUnhet meg.
a felszámolás esetdt kivéve csak vdgelszámolas
felszámolási eljárásrol szOlO 1991. dvi
l
§-aiban meghatározott elterdsekkel a csddeljOrásrO és a
A pénztár felszámoldsi eijOrOsára at Opt. 45/A-45/B
a cOgnyilvanosságrol, a birOsági
pedig
ra
eljárás
si
ertdrld
kOnyszer-vOgelszámolasi vagy kdnysz
Xl.IX. tarvdny rendelkezdseit, a vOgelszamolasi Os
Ovi V.tbrvényt kell megfelelaen alkalmazni.
cOgeljdrOsrOl és a vOgelszdmolásrOl szOlO 2006.
foglaltak at iranyadOk.
A pénztár vdgelszámolOsOra az Opt. 45/A. §-dban
30

A pdnztár

-

—

A pénztãr jogutôd nMküIi rnegszOnése esetén, a tagokkal torténö
elszãmotás szabãlyait jelen szabáiyzat 3.4.6. és 3.4.6.1. pontja rOgziti.
15.9
Egyebek
153.1

Togi lekotés

A pdnztártag a varakazasi idd letelte, Iletve a nyugdijkorha
tar elOrése után egyOni szamlakoveteldsének egfeljebb 50%-at
a Hpt. hatálya ala
tartozo hitelintezettel kotbtt szerzOdésben fedezetként
felajárlhatja. amennyiben rendelkezik arrOl, hogy a périztar az egyéni
nyugdijszárnlájara tagi
lekotést vezessen fel,
-

-

A tagi Iekotés a pdnztár által kiadatt, a tagi lekotésnek a tag egyéni nyugd
ijszmIájàra vezetEserél szOIO nyilatkozattal jon letre.
A tagi lekotes torlését a ponztarnal a tag, a tag halála esetén a kedvez
menyezett, valarnint a hitelszerzOdOsben foglalt feltOtelek teijesu
lOse esetOn a
tagi lekotEs jogosultja kezdemOnyezheti a tagi lekOtOssel
biztositott kaveteles megsztntOnek egyidejO igazolésa mellett.
A tagi lekotOs szabályai egyebekben a logan es kovetelésen alapito
tt zálogjog szabalyaival azonasak.
Ha a hitelintOzet a tagi lekdtésbdl szãrmazOan igOnyt OrvOnyesit,
azt Ugy kel I tekinteni, mintha a pOnztártag az egyOni nyugdszãn,[j
än nyilvántartott
osszegbOl telvdtelt teljesitett volna.
POnztárak kOzOtti átlOpOs esetOn az átlEpd tag egyOni számlá
jára vezetett
és eHenkezd szerzOdOses kikOtés hianyában az elszámoiásko
r
igényérvOnyesitOssel nem Orintett tagi lekdtOsrOl, annak mertékOrOl
es jogosultjàrOl a befogadd pOnztárat az egyéni szárnlát vezeto pOnztár
kdteles
Ortesiteni. A tagi lekbtés jogosultját ellenkezO szerzo
déses kikbtOs hiányában az átlOpesrOl és a tagi lekOtés egyAni számlá
ra vezetOsOrdl a
befogadO pOnztár koteles értesiteni a befogadd nyilatkazat kiállitásával
egyidejOleg.
—

.

-

-

15.9.2

A Pénztár a!tal kiszervezett tevékenysegek

•

teijes khrO gazdálkodás-nyilvãntartäs, dokumentácid-archiv
álás, nyomdai szolgaltatások

•

Ogyfelszolgalat

15.10

A Választható portfolios rendszerrel ds elszámodegységre
dpuld nyilvantartási rendszerrel kapcsolatos rendelkezOsek
A Budapest Crszágos Unkentes Kalcsanos NyugdfjpOnztár az
OnkOntes Kolosonos BiztositO POnztárakrOl szOlO 1993. Ovi XCVI. tOrvOny
49/B. § Os
49/C. § rendelkezOseiben rogzItettek szerinti VélaszthatO Portfo
lios rendszert mOkOdtet. A pénztär a választhatO portfoliOs rendsz
errel tagjainak a
befektetesi portfOliOk kOzOtti választási lehetosOget kinálja fel.
A pénztártagok a saját kockázatviselOsi hajiandosaguk Os befektetOsi
iddtávjuk alapjän
—a VélaszthatO portfOliOs szabályzat rendelkezeseinek betartá
sával —valaszthatnak a felkinált portfOliOk kOzLil. A választási lehetdsOg
biztositásán tUl
a kdlOnbOzd portfOlidk kialakitasának és telkinalásának cOlja,
bogy a kockázatviselesi hajlandOsag és befektetOsi iddtáv szétvOlasztá
sával a pOnztár
magasabb hozamot Os igy magasabb megtakaritasi Ortéket
biztositson tagjai számára. A véiaszthatO portfOliOs rendszer
a pOnztártagi niegtakaritás
felhalmozási iddszakaban makOdik, a nyugdijszolgáltatés szakas
i
zban nern.
A választhatO portfoliOs rendszerre vonatkozO szabályokat
a kUldOttkOzgydlés által elfogadott VãlaszthatO Portfolios Szabalyzat
tartalmazza. A
pOnztár rOszOre a válaszrhatO PortfOliOs Szabãlyzat
tárgyában a valaszthatO portfOliOs termOk bevezetOsét és mijkOdtetOs
Ot a FelUgyelet a
pSzAP/16780/1762002. számO határozattal engedOlyezte.
A vélaszthatO portfolios rendszer egy olyan OnkOntes nyugdijpOnztAri
tagi rendelkezOsi lehetdsOg biztositása, amelyben a Nyugdijpénzt
ár lehetdvO
teszi, hogy a felhairnozOsi iddszakban lévO tag maga rendelk
ezzen az egyOni nyugdijszarnlaja Fedezetét kOpezd eszkOzOk pénzta
r ältal Osszeállitott,
eltOrd befektetOsi jellemzdknek megteleld eszkozcsopor
tok (portfOliOk) valanielyikObe valO elhelyezOsérdl. A tagi rendelkezOs
a jogok Os
kotelezettségek egységOnek elve alapjan azon joghatások
tudomésul vOtele is egyben, hogy a tag Altal kivllasztott portfoliO
a pOnztOr mOs
portfOliOitOl esetleg eltOrd hozama Os kockázata rOvOn
hatéssal van a tagnak a pOnztAri kOzos vagyonbOl valO rOszesedésO
re.
Az elszámolOegysOgen alapulO választhatO portfolios rendsz
erben az egyOni szàmla IegalObb a 281/2001 (XIl.26) Kormanyrend
elet 30, (3)
bekezdOsOben foglaltakat tartalrnazza.
—

—

—

-

A VálaszthatO PortfOliOs Szabályzatot valamennyi Oj tagsag
i viszony létesitOs esetén ismertetni kell a belOpni szandOkozOval.
A VálaszthatO PortfOliOs
Szabályzatot kizarOlag a kuldottkOzgycilOs rnOdosithatja.
A pOnztár 2009. január 1-tél a választhatO portfoliOs
rendszer rnellett elszámolOegysOgekre OpUld nyilvéntartIsi rendsz
ert inditott, amellyel
tagjainak megtakaritásait elsddlegesen elszámolOegysOgekben
tartja nyilvén. Az elszamolOegysOges rendszerben a tagok
jobb minOsOgü
szolgáltatãst kapnak, hiszen az elszamolasok gyorsabban, rugalm
asabban tUrtOnnek, a hozamok jOváirása Os mOrése igazság
osabban, pontosabban
valOsul meg. A rendszerben a tagok aktuélis (hozammal
novelt) egyOni szamlakOvetelOse rnindig megéllapithatO
az egyOni számlajukon lOvd
egysOgek szamOnak és árfolyamának szarzatakOnt. A rendsz
erre vonatkozO eljárási Os mulkodOsi szabályokat a pOnztár
ElszámolOegysOges
nyllvéntartési rendszer szabOlyzata tartalmazza.
-

—

15.11

A pénzmosá5sal kapcsolatos pOnztári OgyfOl4tvilagitási feladat
ok

A pOnzmosAs Os a terrorizmus tinanszirozäsa megeldzOsérOl
Os megakadalyozasérOl szOlO 2017. évi LIII. tOrvOny (a tovabb
iakban: Pmt.) alapján a
pOnztar (ulletve ugyfélszolgalati feladatot ellatO megbiz
attja, lletve adatrOgzitOs tekintetOben a gazdálkodls nyilvántartásAt
vOgzd szaigáltatOja} a
pOnztär tagjai, a pOnztártag halála esetOn a tag kedvez
mOnyezettjei, OrbkOsei, valamint e szemOlyek képviseldi, megha
talmazottal, vonatkozâsaban
kOteles UgyfOl-étvilOgitást vOgezni, mely e szemOlyek:
a)
b)

azonositását és
szemOlyazonossãganak igazolO ellendrzOsOt (azaz
a szemOlyazonosságãnak, azonositO adatainak a termOszetes szemOly
esetOn a
szemOlyazonosságát Es lakoimEt igazolO okmányokkal, tOrtEnd
egyezdsOge ellendrzOsOt) es
c)
az elObbi tevElcenysEg aiapján az ulgyfOlrdl azonositési adatok
rOgzitEsOt a POnztàr nyilvantartasaban
tOnyleges tulajdonosra vonatkozO nyilatkoztatOsãt, megha
d)
talmazott, kOpviseld Otjãn tdrtEnd eljàrás esetén a tOnyleges tulajdo
nos nevében,
ErdekOben tOrtEnd eljárasrOl nyilatkozàs, valamint a tOnyleges
tulajdonos szemOlyazonosságára vonatkozO adatok rOgzitOsEt,
tovObbé
arnennyiben a tOnyleges tulajdonos szemOlyazonosságá
val kapcsolatban kOtsOg merul fel szemelyazonosságOn igazolO ellendrzOsEt
ak
e)
az ulgyfEl kiemelt kOzszereplOi stãtuszära vonatkozO nyilatk
oztatOsat
f)
uzleti kaposolatra Os az Ugyletre vonatkozO adatok rOgzitEsEt
g)
Ozleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kisOrOsOt
foglalja magéban a kLilOnbOzO atvulagitasi szintek fuggvOnyEb
en.
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amikor a penztAr
Az Ogyfél-átvllágitási feladatok elvêgzése kotelezo akkor,
megelózöen,
ri szolgáitatások igénybeiéteie, Ugleti megbizás teijesitését
Uzieti kapcsolatot létesit a taggal, de legkesdbb a pEnztá
•
illetve
at fern világitott pCnztãrtag esetdben, valarnint
a Pmt. hatáiyba épését megeläzden átvilágitott vagy meg
•
itasra meg szintdn
tEnyvagy kdrulmény teln,eriilese esetCn, ha az Ogyfel-átviIg
a pdnzmosasra, vagy terroriamus finanszirozãsára utalo adat,
•
nem kerult sac, tovabba
, vagy tnegfeleidsdge’,eI kapcsoiatban ketsCg merül fel,
ha a korábban rbgzitett Ugyfdl-azonositd adatok valádiságával
akkor,
•
talrnazottjCt)
eseteben (ideértve a nevében eljaró képviselôjét, megha
tag
itott
azonos
nem
be
meg
éskor
a
továbbä barrnilyen pénztári kifizet
•
lado (egybeszarnitott) kifizetCs
megha
Ft-ot
00,3600.0
illetve
tagot.
a
esetdn
Cs
illetve bärmilyen pCnzrnosási iimitet meghalada ki- és befizet
en eljárà képviselöjét, meghatalmazott)át)
esetCn a tagot, kedvezrnényezettet. brokost is {ideértve a nevCb
deseket a Pénzmosási Szabalyzataban foglaltak szerint:
A Pénztár akkor alkalmaz fokozott Ugyfél-átvilágitási intézke
-átvilágitás sorén fern
lt)a, a képviselé vagy a meghatalmazott a normil ugyfél
a) ha a tag, az bmakos, vagy eldbbiek rendelkezésre jogosu
céljãbOl
zése
ellendr
igazolO
ssãg
jelent meg személyesen az azonosités és a személyazono
b)ha a tag kiemelt kozszereplonek minésOl
llyel rendelkezd tag
atot )elentd harmadik orszagban lakohellyel vagy székhe
c) stratégiai hiányossAgokkai rendelkezd, kiemelt kockéz
ätvilágitasakor
ati besorolasO kategOriaba tartozik.
d)ha a tag a belsô kockazat-értekeles alapján magas kockéz
pénztári elfogadásaval a
kerUihet más szolgaltato ugytel-átvilágitäsa eredményének
Az Ugyfél szemelyazonossagot igazolO ellenOrzésére sam
.
a
alapján
lmazés
ozd hozzéjérulésa, feihata
szolgaltatdval kdtdtt szerzddes es az tigyfél adatátadasra vonatk
eti kedvezményezettjétOi
-átviiâgitás elvCgzéséig, a Pénztár a tagtól, a tag halates
Szernélyes tigyfél-átvilágitás hiányában, a szemelyes Ugyfél
az alabbiakat kivéve.
teijesit
nem
zést
talmazottjat is) kifizetésre vonatkozo ugyleti rnegbi
drdkUsetal (ideértve a neveben eljaro képviseldjét, megha
a penztCrhoz (illetve
ie
az azonosité okiratal hiteles másolatát be kell szerezn és
Szernélyesen meg nem jelené tigyfel azonositása saran
hiteles mésolata
Okirat
nia.
nytijta
hoz)
keN
be
ltatOjá
szolgã
át
végzö
ntartás
kodas nyilvá
Ugyfelszolgalati feladatot ellâtO megbizottjahoz, vagy a gazdál
,
ha
éséhez
zése
teljesit
elienar
azonositãs és a személyazonosság igazold
abban az esetben fogadhaté at a normdl eljàmásban tdrténd
téséra vonatkozO
yzökrol szélô 1991. évi XLI. torvény masolat hitelesitésének tanCsi
azt kozjegyzö vagy magyar kUlképviseleti hatOság a kozjeg
•
szabalyai szerint hitelesitette, vagy
nemzetkozi szerzadés
másolat készitesére feljogositott hatosaga készitette, és a mésolatot az okimat kiállitäsának helye szerinti állam hiteles
•
bélyegzdlenyomatát.
at
és
alairés
lé
szerep
ton
rnásola
hatésag
e
tte
telesite
elö feluihi
eltéré rendelkezése hiányaban —a magyar konzuli tisztvis
hiteles másolataval
nem jelent, es az etézd bekezdés szerinti azonosité okirat
A normal eijarásban torténd azonositEs saran személyesen meg
y jévéhagyasét
személ
ki)eloft
által
r
ag
Pénztá
a
kizérél
ésére
teijesit
séme, az ugyleti megbizas
azonositott Ugyfél esetén az Uzieti kapcsolat létesitd
kovetóen kertilhet sor.
td eszkaz alkalmazásával elvégezni az
kovetOen a pénztár jogosult auditalt elektronikus hirkoz
Az ahhoz szUkséges feltételek pénztari megteremtését
MNB rendelet 3-9 § szakaszaiban
7.
19/201
a
emmel
(figyel
a
eljärni
kell
alapjCn
Ligyfel-atvilágitási intézkedéseket, niely esetben kUlan eljamás
azonositésnak felel meg.
k
foglaltakra). Ennek használata személyes megjelenésne mindstilO
esere nem kerult sor - ide nem
két naptéri évet elérd iddtartam atatt megbizas teljesft
Amennyiben a pénztári egydni számla terhére vagy javéra
levonést - a Pénztâr postal vagy
miatti
fizetés
okat,
nem
évairas
kamatj
-,
hozam
—
ai )eIIegO
értve a tobbéves futamide)0 ugyleteket, illetve a technik
kozléséig az egyéni szamlán
adatok
ité
azonos
az
hogy
tkezett valtozésok kozlésere anal,
elektronikus levélben felhivja a tagot az adatokban bekbve
ést tud kezdemenyezni, a kimend
befizet
csak
ra
szämlá
egyéni
az
utén
eltelte
év
2
tag
ében
a
megbizás teijesitéseme nincs med. Ennek értelm
ev leteltét kbvetô 30 napon
lehetdség, csak abban az esetben, ha a tag a pénztár - a 2
megbizdsok (tagi kifizetés, tagi lekdtés) teijesitésére nincs
titon nyilatkozik arrel, hogy adataiban
nikus
illetve
elektro
vagy
postai
sokat,
véltozé
tkezett
beltiui felhivasãra postal titan kozil az adataiban bekove
fern tomtent véltozés.
15.12. Záró rendelkezések

alapszabály médositésaig is az
továbbá kUtelezd emejii )ogszabályváltozás esetén jelen
A jelen alapszabályban fern szabályozott kérdésekben,
rak befektetCsi és gazdáikodãsi
jpénztá
nyugdi
nds
XCVI. tOrvény (Opt), az onkéntes kolcsd
Onkéntes Kblcsonos Biztositâ PEnztarakrol szdlo 1993. évi
ezetési kotelezettségeinek
kUn’v
és
készitCsi
nold
mak
beszár
jpénztá
nyugdi
es
az onként
szabályairel szeld 281/2001.(Xll. 26.) I(orrn,r, (Obm.), valarnint
jogosultakmol, valarnint e
)ra
nyugdi
rnagán
a
és
tamsadaiornbiztositas ellatésaira
é
sajatossagairàl szôló 223/2000. (XII. 19.) Korrn.r., tovébb a
nt az egyéb vonatkozó
y
valarni
tdrvEn
V.
évi
2013.
szOIó
vmöl
Tdrvénykony
i
Polgér
a
szolgaltatasok fedezetérol szóló 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.),
jogszabalyok mindenkor hatélyos rendelkezesei az iményadOk.
r 21 napján elfogadta azzal,
tes Kolcsbnos Nyugdijpénztár kUldottkozgytilese 2018. februá
Ezen rnthdositott alapszabalyt a Budapest Országos Onken
a.
hogy a rnàdositások 2018. februám 21. nap)àval lépnek hatélyb
ottak egyezdsét tantisitjuk.
A jelen alapszabály, valarnint a kUldottkozgytilésen elfogad
Budapest, 2018. február 21.

jegyzakanyvvezetã

a kUldottkozgytilés levezetd elnoke

I
hitelesité

httelesitö

zoma

Ogyvtdl Irode
Li, 8.

1024 &Jotest, Retek
7*Hpjv:
lel
alapszabály-rnadositásokalapján hatélyos tamtalrnának.
Az alapszabály egységesszerkezetbefoglaltszavege rnegfe az
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