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Allianz@
Alapszabaly
Az onk6ntes kolcsonos p6nztSr alapit6i (tovSbbiakban egyllrtesen: alapit6k) ezen alapszabSly elfogad5sSval a 2004.
november I5-6n tartottalaku16 kozgyfil6sen meg5llapodnakabban,hogyazonk6ntes kolcsonos biztosit6p6n zt6rakr6l

sz6l6 1993. 6vi XCVI. torv6ny (tov5bbiakban: 0pt.) rendelkez6sei alapj5n 6nk6ntes kolcson6s kieg6szit6
eg6szs6gp6nzt5rt hoznak l6tre, mely a 2015. december 22-ikozgyfrl6sen onk6ntes kolcsonos kieq6szit6eg6szs6g6nseg6lyez6 p6nzt5 rr,i a la kult.
Az Allianz Hung5ria 0nk6ntes Kdlcsonds Eg6szs6g- 6s Onseg6lyez6P€nztiu krjldottk6zgy0l6se az Allianz HungEria
0nk6ntes Kolcs6nos Eg6szs6g- 6s Onseg6lyez6P€nztAr AlapszabSly5t a mSdositSsokkal egys6ges szerkezerben az
a15bbiak szerint fogadja el.

l. A p6nztSr elnevez6se

'1.1.

A p6nztSr elnevez6se:

Allia nz Hung5 ria 0nk6ntes Kolcsonos

Eg6szs6g- 6s 0nseg6lye z6 Plnztiu

1.2.

A p6nzt5r roviditett elnevez6se:

Al I ia nz

Hu

ng5 ria Eg6szs6g- 6s Onseg6lyez 6 p €nztir

(a tovS bbia kban: p6nzt5 r)

ll. A p6nzt6rsz6khelye

2.1.

Az p6,nzt1r sz6khelye: '1087 Budapest, K6nyves Kdlmin krt. 4g-52.

lll. A p6nztSrra vonatkoz6 5lulSnos rendelkez6sek

3.1.
3.2.
3.3.
3'4.
3.5.
3.6.
3.1.
3.8.
3'9.

A p6nztdr jogi szem6ly.
A p6nzt5r a nyilv5ntart6sba v6telleljon l6tre, az alakul6 kozgyUl6s id6pontjdra visszahat6 hatdllyal. Az p6nzt5rat
a sz6khelye szerint illet6kes F6v6rosi rorv6nysz6kveszi nyilvdntart5sba.
A p6nzt5r hatSrozatlan id6re alakul.

A p6nzt5r tipusa: az onk6ntes k6lcsonos biztosit6p6nzt5rakr6lsz6l6 t993.6viXCV|. torv6ny (opt.) hatElya
ali
tartoz6, ter0leti alapon szervez6d6,orszSgos kieg6szit6 eg6szsrig- 6s onseg6lyez6 p6nztir.
A p6nztSr mUkod6si terrilete: Magyarorsz6g tertilete.
A p6nzt5r a vonatkoz6jogszabalyokban, es a jelen alapszab5lyban meghatirozott tev6kenys6getv6gez.

A p6nzt5r alapit6inak adatai az Alapszabdly friggel6k6ben taldlhat6k.

A p6nztSr torvenyess6gi Felrigyelet6t az tigy6szs6g a

16 irSnyad6 jogszab5lyok szerint, dllami feltjgyelet6t
p6nztigyminisztera Magyar Nemzeti Bank (a tovSbbiakban:Fe[jgyelet) 0rjAn lAtja el.

A p6nzt5r Sltal ktils6 szolg5ltar6hoz kiszervezhet6 feladatok kore:
a) nyilvSnta rt5si feladatok;
b) informatika i rendszertimogat6s;
c) nyomdai tev6kenys6g;
d) ratt5 r, iratkezel6si tev6kenys6g;
i

e) call center feladatok, kihelyezett tigyf6lszolgilaU
f) tigyndkt5mogatAs;

g) taggondoz6s;
h) k5rtyaelfogad6

rendszer

.,

rizemeltet6se;
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i) EDI rendszer Lizemeltet6se;
j) szakfordlt6s, adatbSzis 6Pit6s;
k) marketing;

l) tigYvitel;

m) panaszkezel6si feladatok;
n) szem6lyzeti 0gykezel6s, b6rsz6mfejt6s, t5rsadalombiztosit6si feladatok;

o) back-office feladatok.
lV. A p6nztSri

4.1.
4.1 .
.1

ugs6giviszonnyal kapcsolatos szabAlyok

Tags6gijogviszonyl6trejOtte
A p6nzt5 r tagja lehet az a term6szetes szem6ly, aki

a) a l6.6let6v6tbetoltdtte;
b) az alapszab5ly rendelkez6seit mag6ra n6zve kotelez6nek ismeri el;
c) tagdljfizet6st v5llal.
A p6nztirtag a bel6p6si nyilatkozat al5ir5s5val hozz6jirullsittadja adatainakazp6nztbr admrnisztr5ci6j6tv6gzd
Allianz HungSria Nyugdijp6nztSr 5ltal tort6n6 feldolgoz6s6hoz, tov5bbS e feladatok elv6gz6se 6rdek6ben
feldolgozSs c6lj5b6l szerz6dott harmadik szem6lyek r6sz6re tort6n6 5tad5s5hoz.

4.1.2.

A tags5gi felt6teleknek eleget tev6 rerm6szetes szem6ly felv6teli k6relme nem utasithat6 el. A felt6teleknek
k6zhezv6tel6t6l
va16 meg nem felel6s eset6n tort6n6 tagfelv6tel megtagadSsa miatt az a116l sz6l6 hat5rozat

szimitott 15 napon belrll az igazgat6tan5cshoz lehet fordulnijogorvoslanal. Az igazgat6tan6cs a tagfelv6telt
megtagad6 hatSrozattalszemben el6terjesztett jogorvoslatr6l30 napon beltil koteles donteni.

4.1.3.

A p6nzt5rtagsSgijogviszony az els6 tagdij befizet6s6velj6n l6tre'
nak napja, az els6 tagdij
A formai 6s rarralmiszemponrb6l megfelel6 bel6p6si nyilatkozat p6nzt5r Sltali z6 rad6kol5sS

j6v5iris6nak napja. A z5rad6kolt bel6p6si nyilatkozat alapj5n a p6nzt5r 5ltal a tags5gi jogviszony fenn5ll5s5nak
a
igazolis6ul kiillitott tagsdgi okiratot nyomratott form6ban vagy a p6nzt5rtag k6r6s6re elektronikus iratban
p6nzt5r a p6nztSrtag r6sz6re eljunatja.
jogosult szem6ly irja al5'
A bel6p6si nyilatkozat d5tummal el15ton z5 rad6kSt a p6nzt5 r k6pviselet6re
nyomtatott
A p6nzt6r a bel6p6si nyilatkozat 6w6tel6r6l, az abban foglaltak tudomSsul v6tel6r6l 5 munkanapon belLil
melyben
szem6lynek,
szSnd6koz6
bel6pni
k0ld
a
igazol5st
iratban
formdban vagy a p6nziartag k6r6s6re elektronikus
nyilatkozat
a
bel6p6si
szem6ly
kiv6n6
rogziti a tagg6 v6ias jelen pontban rogzitett felt6teleit. Amennyiben a bel6pni
p6nztSr 90 napon
p6nzt5r 5ltali AN6tel6t kovet6 mdsodik h6nap v6g6ig elmulasztja az els6 tagdij megfizet6s6t, akkor a
mulasztisr6l, majd amennyiben a tagdijfizet6si kotelezetts6g6t tov5bbra sem teljesiti, 0gy 0jabb
befizet6s elmarad5sSra tekintenel tort6n6 nyilv5ntart5sb6l
1 g0 napon belttl ism6telt 6rtesit6st krjld megjelolve imm6r a
val6 v6gleges torl6s pontos id6pontj5t.

belll 6rtesiti

a ragot a

4.1.4.

H.k.

4.1.5.

hely6t 6s
A bel6p6si nyilatkozatnak tarralmaznia kell a leend6 p6nzt5ri tag nev6t, anyja nev6t, sztjlet6si nev6t,
(levelez6si
cim6t),
lakcim6t
taj-s26m5t,
id6pontj5t, szem6lyi igazolv6ny5nak sz5m5t, ad6sz6m5t,
m

u n ka

hely6nek megnevez6s6t 6s cim6t, a v5l

la

lt

ta

gdij m6rt6k6t'

A bel6p6skor a tag k6teles megadni a2017.6vi Llll. tv. szerinti azonosit6sShoz szriks6ges adatokat.

A p6nzt5r jogosult 6s kdteles

a

bel6p6si nyilatkozatban, valamint

az

el6z6 bekezd6sben kozolt adatok

val6dis5gS nak ellen6rz6s6re szolg5l6 okiratok bemutat5s5t k6rni.

bek6vetkez6 v5ltoz6sokr6l koteles a p6nztSrt a tudom5sszerz6st6l szSmitott 5
a
munkanapon belul ir5sban t5j6koztatni. A t5j6koztat6s elmarad6s6val, vagy k6sedelmes teljesit6s6vel
p6nzt5rnak okozott tobbletkolts69 az 6rintett tagot terheli'

A p6nztirtag az adataiban

4.1.6.

5tl6p6s eset6n az
M5s eg6szs6g- 6s/vagy onseg6lyez6 p6nzt5rb6l, vagy 0nk6ntes nyugdijp6nzt6rb6l tort6n6
p6nzt5rtagnak
rendelkez6
m6r
5tl6pni sz5nd6koz6nak a bel6p6si nyilatkozaton sz5nd6k5t jelolnie kell. Tags5ggal
p6nzt5rtag 5ltal
mis p6nzt6rb6l tort6n6 5tl6p6s eser6n 6rl6p6si nyilatkozatot kell a p6nzt5rhoz beny0jtania. A
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4.1.1.

A penztSrtag 0nkentes nyugdljp6nztSrbol

jogszab5lyi keretek kdzOtt eg6szs6g 6s/vagy 6nseg6lyez6 p6nzt6rba

a

l6phet 5t, ha munkak6pess6g6t legalSbb otven sz6zal6kban elvesztette, illewe legal5bb negyven sz5zal6kos
m6rt6k0 eg6szs6gk6rosod5st szenveden 6s ebben az 6llapot,iban lega15bb egy 6vig javulSs nem v5rhat6,
valamint bemutatja az illet6kes hat6s5g igazol5s5t. Az 5tl6p6 szem6ly jogosult a szolg5ltat5si szab5lyzat 6.
fejezet6ben foglalt szolgSltat5sok ig6nybevetel6re, az Stlep6s m6djSra pedig a jelen alapszabdly 4.2.5.
pontjSnak els6 bekezd6s6ben irottak az i16nyad6k.

4.2.

Tags5gijogviszonymegsz(in6se

4.2.1.

A p6nztSrtag tags5giviszonya megszlinik:

a)
b)
c)
d)

a penzt6rtag halSl5val, a halSl bekdvetkezt6nek napj5n;
a p6nztSrtag kil6p6s6velaz elsz5moliis napj5val;
a p6nzt5rtag m5s p6nzt5rba t6rt6n5 5tl6p6s6vel, az elszSmolSs napj5val;
a p6nztSr jogut6d n6lkrjli megsz(in6sekor, a bir6sSgi nyilv5ntartSsb5lva16 tOrl6st elrendel6 hatSrozat
joger6re emelked6se napj5n;

4.2.2.

A p6nzt5rtag halSla eset6re kedvezm6nyezet(ek)etjel6lhet.

4.2.3.

A

kedvezm6nyezett jel6l6se bel6p6si nyilatkozatban, kozokiratban

magSnokiratban tdrtenhet.

A

vagy teljesen bizonyit6

p6nzt5rtag kedvezm6nyezett jelol6si nyilatkozata

a

erej0

p6nztSr 5ltali

tudomSsulv6tellel l6p hat5lyba, melynek megtort6nt6r6la p6nzt5r a z5rad6kolt bel6p6si nyilatkozat 5tad5s5val

vagy megktild6s6vel, illewe egy6b esetben

a

tudom5sszerz6st kovet6 15 napon bel0l a tags5gi okirat
megktjld6s6vel 6rtesfti. (Megktlld6s t0rt6nhet nyomtatott form6ban vagy a p6nzt5rtag k6r6s6re elektronikus
iratban)

4.2.3.1. Amennyiben a p6nzt5rtag nem jel6l kedvezm6nyezettet, vagy ezen jelol6se hatSly5t veszti, akkor halSla eset6n
p6nzt6 rta g term6szetes szem6ly orok6se v5

I

i

k

a

jogosu ltt5.

4.2.3.2. Ha a p6nzt5rtagnak az orokl6s torv6nyben szabSlyozott rendje szerint nincs term6szetes szem6ly orok6se,
akkor az egy6ni sz6m16n l6v6 dsszeg a p6nzt5rra sz5ll,6s azt a p6nzt6r fedezetialapj5n a tagok egy6nisz5m15i
6s szolg5ltat5si alapok jav5ra a j6v5ir5s id6pontjSban fenn5l16 egyenlegek figyelembev6tel6vel kell elsz6molni.

4.2.3.3. A p6nzt5rtag

halSla eset6n az egy6nisz5ml6j6n l6v6 dsszeg tekintet6ben a kedvezm6nyezert, illewe az orokos

vSlaszthat, hogy a r5 es6 r6szt

a)
b)

c)

egy osszegben felveszi;

saj5t nev6n a p6nzt5rban hagyja a tagdijfizet6s folytat5s5val;
Stutaltatja m5s p6nztSr5ban lev6 egy6ni sz5ml5j5ra.

a

Amennyiben a p6nzt5r ir5sbeli felhiv5s5ra a kedvezm6nyezett a felhfv5s igazolt k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 30
napon belril a fentiek szerintijognyilatkozatot nem tesz, akkor ezen magatart6sSt Igy kell tekinteni, mintha a
kovetel6s egyosszegU felv6tele mellett dontott volna. Ebben az esetben a kovetel6s osszeg6t - az esetlegesen
felmertl16 kolts6gek 6s kovetel6sek osszeg6velcsokkenwe - a kedvezm6nyezett jav5ra, annak lak6helye szerint
illet6kes helyi bir6s5gnSl a negyed6vet kovet6 50. napig bir6i let6tbe kell helyezni.

4.2.3.4. AkedvezmEnyezett(6r6k0s)csakakkorjogosultar5es6r6sztap6nzt5rbanhagyniatagdijfizet6sfolytatSs5val,
ha megfelel a jelen alapszab5ly 4.1.1. pont a) 6s b) bekezd6s6ben meghat5rozon tags5gi felt6teleknek,6s
ta gs6 g i

viszonyt l6tesit.

4.2.3.5. A kedvezmdnyezett (6rdkos) joggyakorlSsShoz az azonositSsi adatlap p6nzt6r, ill. a p6nzt5r megbizottja
kozrem0kod6s6vel t6rt6n6 kitolt6s6n

til

az a15bbi okiratok a p6nzt5rnak

a) a szem6lyazonossSgot igazol6 okirat;
b) haloni anyakonyvi kivonat;
c) orokos eset6n a torv6nyes drokos szem6ly6t
ha t5

tort6n6 bemutarSsa szriks6ges:

megSllapit6 joger6s hagyat6k 5tad6 v6gz6s, vagy bir6sSgi

rozat, i lletve orokl6si bizonyitvi ny.

4.2.4.

A tags5gijogviszony a p6nzt5rtag kil6p6si nyilatkozat5ban meghat5rozot id6pontban, de legk6s6bb a 4.5. pont
el6ir5sai szerinti elszSmol5s a p6nz0gyi teljesit6skor sz0nik meg.

4.2.5.

A p6nzt5rtag m5s eg6szs6g- 6s/vagy onseg6lyez6 p6nzt6rba - ill. az Opt. tv. 2. 5 (5) bekezd6s6nek a) pontj6ban
m eg h

a

t5

rozon

nyu

g

dij ko rh a t5

r

p6nzt5rba tort6n6 5tl6p6si

bet6 t6se t<o.g pug$igf,fni.$V
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az 5tl6p6s tervezett id6pontja el6tt koteles a

p6nztSrnak ir5sban bejelenteni. A tag egy6ni
sz5mlSj5nak egyenleg6t a tartalmilag 6s formailag helyes 5tlep6si bejelent6s be6rkez6s6t k6vet6 15 napon
sz5nd6k5t

behil kell lezSrni.

Az ittl6p'6 p6nzt5rtag egy6nisz5mlSjSn nyilv5ntartott osszeget a p6nzt6r - a 4.5. pont el61r5sai szerint - utalja
5t, ha a p6nzt5rtag az azonosit5si adatlapot a p6nzt5r, ill. a p6nzt5r megbizottja kozrem0kddesevel kitdlti,
valamint a m5sik p6nzt5rba va16 5tl6p6s6t elfogadt5k,6s azt a mSsik p6nzt5r 5ltal z5rad6kolt bel6p6si
nyilatkozattal a p6nzt5rtag tan0sitja. A p6nztSr az 5tutalSssal egyidejOleg igazolSst kUld a m5sik p6nzt5rnak a
p6nzt5rtag 5ltal lekdtOtt osszegek lekot6si id6szak516l, valamint az abb6l eltelt id6tartam16l. TovSbb5

amennyiben

a

5t 0gy a p6nzt5r az egy6ni
w.51.0 (8) bekezd6se szerinti bont6sban ad t5j6koztat5st az 5tvev6

p6nztSrtag eg6szs6g- 6s/vagy onseg6lyez6 p6nzt5rba l6p

eg6szs6gsz5mla kovetel6s6r6l az Opt.
p6nzt5r r6sz6re.
4.3.

A-p6nzt5r jogut6d n6lktili megszfin6sekora I7.6. pontban foglaltak szerint kell eljSrni.

4.4.

H.k.

4.5.

A p6nztSr taggal tags6gi viszony5nak a 4.2. a), b), c) 6s e) pontban foglalt megszfin6se eset6n a

p6nztSri

szolgSltat6si szab5lyzat el6ir5sai szerint a logosults6g igazol6s5t, bejelent6st, ddnt6st kdvet6 15 napon bel0l el
kell szSmolni, s a szabSlyzatban meghat5rozott kolts6get le kell vonni a p6nztSrtag egy6ni sz5ml5j5n
nyilv5ntartottosszegb6l.A plnzt|r azelsz5mo15sa sor5n a szab5lyzatban meghat5rozott k6lts6gen felUl levonja a
p6nzt5ri tagot terhel6 ad6k osszeg6t.

4.6.

A P6nzt6r a kil6p6si vagy 5tl6p6si szSnd6knyilatkozat

be6rkez6s6vel egyidejfileg a Szolg5ltatSsi szab5lyzatban

a tags6gijogviszony megsz0n6s6hez kapcsol6d6 kolts6get a p6nzt5rtag egy6ni sz5ml5j5n elhat5rolja.

4.7.

Amennyiben

a p6nztSrtag a tags5gi

viszonySnak folytat5si16l nyilatkozik, 0gy a P6nzt5r az Alapszab6ly 4.6.

pontJ5 ba n korrllirt elhat5 rolSst feloldja.

4.8.

T6j6koztat6ssalkapcsolatosszab5lyok

4.8.1.

A p6nzt5rtagokkal a p6nzt5r postai levelez6s, szem6lyes tJgyf6lszol95lat, vagy elektronikus 0ton, e-mail [tj5n
tarthatja a kapcsolatot.
AP6nzt6r az e-mail cimmel rendelkez6 P6nzt5rtagokat elektronikus lev6l 0tj5n 6rtesiti:

a) a P6nzt5r hirei16l, akci6i16l
b) az egy6ni sz5m1516l tort6n6 napi p6nzmozg5sokat (6v5ir6s, terhel6s) kovet6en az egy6ni szSmla napi z616
egyenleg616l
c) ha valamely sz5mla elsz5molSsa, kifizet6se akad5lyba utkozik.

4.8.2.

Elektronikus 0ton a p6nztSr email 0tjan tort6n6 kapcsolattart6st 6rt, mely sorSn elektronikus iratot ktild meg a
p6nzt5rtagoknak, amennyiben a p6nzt5rtag teljes bizonyit6 erej0 ma95nokiratba foglalt nyilatkozatban k6ri a
p6nzt5rt6l, hogy a p6nzt5r a r6sz6re 5tadand6 dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazol5sokat elektronikus
iratk6nt kttldje meg (pl.: tagsSgi okirat, alapszab5ly, kedvezm6nyezett-jelol6s16l sz6l6 irat, egy6ni sz5mla
ala kul5s516l sz6l6

6rtesit6, ad6igazol5s).

Elektronikus irat: Olyan bizonylat, amely megfelelaz elektronikus tjgyint6z6s 6s a bizalmi szolg5ltat6sok5ltalSnos
szab6 lyai16l sz6l6 torv6nyben fog lalt rendelkez6seknek.

Az e-mailen (elektronikus iratk6nQ krlldott iratokat e-mail (internet) szolg5ltat6i hibAb6l, e-mail
ismeretlens6gevagy egy6b rendszerhiba eset6n a P6nzt5r postai

Iton

cim

k6zbesiti.

Elektronikus rlton ktild6tt iratok a krlld6st6l sz5mitott 2. munkanapon k6zbesitettnek tekintend6k.

4.8.3.

A 4.8.2 pontban foglalt nyilatkozat hiSny5ban a p6nzt6r a p6nzt5rtag r6sz6re megkijldend6 dokumentumokat
postai fton killdi ki. A hivatalos iratokra vonatkoz6 szab5lyok szerint (t6rtivev6nyes, ajSnlott ktlldem6nyk6nt)
azokar az iratokat kell k6zbesiteni, amelyek k6zbesit6s6nek megtort6nt6r6l 6s annak idej6r6l a p6nzt5rnak
tudomSst kell szereznie, illetve amelyek k6zbesit6s6hez jogkovetkezm6nyek ffiz6dhetnek. Ezen esetekben az
5tv6tel megtagad5sa eset6n a megtagad5s napj5n,,,nem kereste" jelz6ssel vissza6rkezett levelek az els6
k6zbesit6si kis6rletet kovet6 10. munkanapon k6zbesitettnek tekintend6. Egy6b iratok aj5nlott lev6lk6nt, vagy

is feladhat6k. nj5nlott kr{*Sfn0 az
l'ltt ""'\----.;,: liri,l.)A.
t !
'.2.

koz6ns6ges lev6lkrjldem6nyk6nt

tekintend6.

5.

munkanapon k6zbesitettnek

l
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A4.8.2 6s 4.8.3 pontban foglalteseteken kivrlla p6nzt5rszemelyes Ugyf6lszolgalatihelyisegeiben is 5tadharjaa
penzt5rtagnaka resz6re kUldend6, vagy r6szere ki6llftott iratokat. Ebben az esetben az atad6s teny6taz 5tvev6
p6nzt5rtag al5ir5sival el15tott m6don dokument5lni kell.

Y.Azp€nztAr tagok6s a p6nzt6rtagjog6n a kdzeli hozzdtartoz6kjogai 6s kotelezetts6gei

5.1.

A p6nzt5rtagok a p6nztSr miikod6s6ben

va16 r6szv6telre vonatkoz6an az 5ltaluk fizetett tagdij osszeg6t6l

ftiggetlentjl azonos jogokat 6lveznek.

5.2.

A p6nzt5rtag

a) jogosult a p6nzt5r szolgSltat5sait ig6nybe venni;
b) vSlaszthat 6s - ha a jogszabSly vagy a jelen alapszabSly elterden nem

rendelkezik

-

vSlaszthat6

a

p6nzt5r szerveibe;

c) jogosult - az

igazgat6tan5cs

5ltal meghat5rozott hivatalos rjgyf6lfogad6si id6ben

-a

tanScskozSsokr6l k6sztilt jegyz6konyvek 6s az azokon t5rgyalt hatSrozattervezetek kiv6tel6vel
p6nzt6r irataiba 6s kdnyveibe betekinteni, a p6nztSr mfikod6s6vel kapcsolatban felvilSgosftSst k6rni;

zilrt

-

d) jogosult az 0pt.
e)

f)

6s a jelen alapszab6ly rendelkez6seiszerint a k6zgyUl6s osszehivSs5t kezdem6nyezni,
kozgyUl6sen r6szt venni, 6szrev6telt, inditv5nyt tenni, felvil5goslt5st k6rni 6s szavazni;
jogosult a p6nzt5r gazd5lkod5s51616s p6nzLjgyi helyzet6r6l, tovSbb5 egy6ni sz5ml6ja alakul5sS16la

a

a

17.3. pontban foglaltak szerinr ir6sos t5j6koztatdst kapni.

jogosult egy6ni szSmlSj5nak alaku15sSr6l az el6z6 pontban foglaltakon kivtll is b5rmikor t5j6koztat5st
k6rni.

5.3. A p6nztSrtag

koteles

a

tagdijat

a jelen alapszab5ly el6ir5sai szerint

megfizetni 6s az alapszabilyban

meghat5 rozon egy6b kotelezetts69einek eleget tenni.

5.4.

A p6nzt5rtag a p6nzt6rral kapcsolatban kapott inform5ci6kat nem haszn5lhatja fel a p6nzt5r 6rdekeit, illetve

a

p6nztSrtagok szem6lyes adatait 6s szem6lyis6gijogait s6rt6 m6don.
5.5.

H.k.

5.6.

A p6nztSrtag jog5n annak - bel6p6si nyilatkozatban bejelenten

-

kozeli hozziltartoz6ja is jogosult a p6nztir

szolgSltatSsait ig6nybe venni a p6nztdrtagnak biztositott gyakoris5ggal 6s m6rt6kben. K6zeli hozz5tartoz6nak
min6sril a Ptk.-ban ilyenk6nr megjelolt szem6ly 6s az 6lettirs.

Vl.

tu

p6nzt6ri tagd'rjra vonatkoz6 szabSlyok

6.1.

A p6nzt5r tagjai a p6nzt5r szolg5ltat5sainak fedezet6re, valamint a p6nzt5r szervezet6nek m6kodtet6s6re vSllalt kotelezetts6gk6nt - kotelesek rendszeres havi tagdijat fizetni, amelyet a munk5ltat6 a p6nztirral koton
szerz6des alapj6n, munkSltat6i hozzSjilrulls jogcimen r6szben vagy eg6szben 5w5llalhat.
osszege nem lehet kevesebb havi 3000 Ft-ndl (egys6ges tagdij).

6.2.

Ha

a p6nzt5rtag a v5llalt tagdij

A vdllalt

tagdij

6sszeg6t (m6rt6k6t) m6dositani kivSnja, azt ir6sban be kell jelentenie

a

p6nzt5 rna k.

6.3'

A tag az egys6ges tagdij 6ves osszeg6n t0l eseti (nem rendszeres) befizet6seket is teljesithet. Amennyiben a tag az
egysdges tagdij 6ves osszeg6n t0l tagdijbefizet6st teljesit, akkor azt a befizet6st a P6nzt5r eseti befizet6sk6nt kezeli.
Az
eseti befizet6s osszege a tag 5ltal fizetett 6ves egys6ges tagdij foldtti rdsz. Az egys6ges 6s eseti befizet6sek osszege
gazdas5gi 6venk6nt kertil kisz5mitSsra, gazdasigi 6vek kozott nem vihet6 5t. A tag gazdas5gi 6vente koteles
az egys6ges
tagdij osszeg6t megfizetni.
H.k.

6.5.

A tagdijf izet6s teljesithetd

a) munk5ltat6 Sltal torr6n6 5tutalSssal;
b) lakossSgi foly6sz5mlS16l val6 Stuta15ssal;
c) csekkel;
d) dijlehivSssal;
e) A p6nzt5r online felrllet6n bankk6rty6val t0rr6n6

A

tagdijfizet6s m6dj516l

a rag bel6p6sekor

befizet6ssel

k6teles nyilatkozator renni.

A tag a

tagdijfizet6s m6dj5t
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30 nappal, csoportos beszed6si megbiz5s vSlasztSsa eseten 60 nappal kor5bban,

ir5sban koteles bejelenteni a p6nzt5rnak.

6.6.
6.7.
6.8

A tagdijat a t5rgyh6nap v6g6ig kell befizetni.
H.k.

A

a tagdijfizet6si kotelezetts6g6nek tagd'lfizet6sre ir5nyul6 felsz6litSs n6lktil koteles eleget

p6nztSrtag

tenni.

Amennyiben a P6nzt5rtag hatSrid6ben nem tesz eleget tagdijfizet6si kdtelezetts6g6nek tagdijh6tral6ka keletkezik.
A p6nztSr 6vente lega15bb egy alkalommal t5j6koztatja a tagot a tagdijh5tral6k516l.

6.9 A tagdij nemfizet6s kezd6 id6pontjSt6l a p6nzt5r jogosult a tag sz6ml5j5nak befektet6s6b6l sz6rmaz6
hozamSt csokkenteni,6s azt am0kod6si,illewealikvidit6sialapjavSraj6v5irni.

tagdij-nemfizet6s jogcimen rort6nd levon5s 6rv6nyesit6s6nek lehet6s6g6t a p6nzt5r t5rgy6vben eltelt
h6napokra (t5rgyid6szak) vonatkoz6an negyed6ves gyakorisdggal, a negyed6v utols6 h6napj5nak z6r5sakor

A

vizsgSlja 6s ha a jogosults5g fenn5ll, a levon5stv6grehajtja az a16bbiak szerint.

negyed6vi tags5gi jogviszonya id6tartam6val ar5nyos egys6ges tagdij
m0kod6si 6s likvidit5si alapra jut6 hSnyad6nak megfelel6 osszege 6s az adott negyed6vben befizetett tagdij
m6kod6si 6s likviditSsi alapra jut6 h5nyad6nak megfelel6 osszege ktilonbs6g6vel, de legfeljebb a sz5mlSn a
negyed6vben megtermelt hozam osszeg6vel csokkenti a hozamj6v5ir5s osszeg6t.

A p6nzt5r mindenkori a tag adott

6.10

A p6nzt5ri bev6telek (egys6ges tagdij, az egys6ges tagdijon feltili befizet6sek, a tagokat illet6 adom6nyok) a
jelen AlapszabSlyban meghat5rozottak szerint felosztSs5ra kertilnek a fedezeti, a mfikod6si 6s a likviditSsi
alapok kozott.

Vll. A p6nzt6ri szolg6ltat6sokra, Eg6szs6gkSrty6ra vonatkoz6 szabSlyok

I

.1.

7.1.1.

1.1.2.

A p6nztSr tagjai r6sz6re p6nzt5ri 6s onseg6lyez6 p6nzt5ri szolg6ltat5sokat finansziroz.
A p6nztSr 5ltal ny0jton eg6szs6gp6nzt5ri szolgSltat5sok kore:
Kieg6szit6 eg6szs6g biztosit5si szolg5 ltat5sok
Eletm6djavit6 eg6szs69 p6nzt5 ri szol g5 lta t5sok
A p6nzt6r 5ltal ny0jtott onseg6lyez6 szolg5ltat6sok kore:
Beiskol5z5si t5mogat5s

Lak5sc6li jelzSloghitel torleszt6s6nek t5mogat5sa
CyermekgondozSsi t5mogat5sok
Csecsem69ondoz5si t5moga t5sok
Munka n6lktiliek t5mogatSsa
CyermekszLi let6s, orokbefoga d5s t5mogatSsa

1.2.
7.3.

A p6nztdrtag a p6nztSr 5ltal ny0jtott onseg6lyez6 szolg5ltatdsok ig6nybevetel6t a tagi befizet6s, munkaltatoi
hozzitjiuul'as, adomSny befizet6s6t k6vet6 l80 nap v5rakoz5si id6 eltelt6vel haszn5lhatja fel. Egyebekben
p6nztSr szolg6ltat5sainak ig6nybe v6tel6re v5rakoz5si id6 nincs kik6tve.

a

A szolgEltat5sokat, azok ig6nybev6teli m6dj5t, foly6sitSs5nak szabSlyait 6s a szolgSltat6k kor6t r6szletesen

a

p6nzt5r jelen Alapszab5lyzat5nak elv5laszthatatlan mell6klet6t k6pez6 SzolgSltat5si szabSlyzata tartalmazza,
amely

7.4.

a

jelen AlapszabSly rendelkez6seit eg6sziti ki.

A pr6nzt5r szolgSltat5sSt az a p6nzt5rtag veheti ig6nybe:
a) akinek fenn5ll tags5gi jogviszonya,

b)

1.5.

aki betartja az alapszab5ly 6s a szolg5ltat5si szab5lyzat rendelkez6seit.

A p6nztSrtag tagsSgi jogviszonySnak az elhalSloz6son kivrlli b5rminemU megsz(n6se
jogainak megsz[in6s6t is maga ut5n vonja.

A

p6nzt5r

a jogalap n6lktll

a k6zeli hozzllartoz6

ig6nybe vett szolg6ltat5sok kifizet6s6t megtagadja, annak minden anyagi

kovetkezm6nyeit az ig6nybe vev6 p6nzt5 rtag viseli.
f
logalap n6lk0l ig6nybevett szolgs1iat5snakmin6stila szolgaiklaln'xorovrJ:cH 'AEZLO
a) amelynek ny0jt5s5t, ig6nybev6tel6t jogszab5ly n.r,ii6iiirel'tltorc;u$]]P*..1
b) a p6nzt5r atapszab6tviuan nem

szerepel;

,rii!r!ai*l;ot;u,r:

(00 3 6 I )
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c) amely

ig6nybe vehet6s6g6hez el6irt jogszab6lyi ey'vagy penzt5ri alapszab5lyi feltetel(ek) nem
teljestil(nek) - ide6rwe a szol95ltatSs megkezd6s6t, illetve foly6sit5sSnak rartam5t;

d) H.k.
e) amely

meghaladja a jogszabSlyban 6s/vagy a p6nztdr alapszab5ly5ban meghat6rozotr id6rarramot

6s/vagy m6rt6ket.

Az olyan plnztir 5ltal kifizetett szolg5ltat5sok eset6ben, mikor az ig6nybev6telnek jogalapi hi5nya ut6lagosan
dertll ki a p6,nzt6r a tudomSsra jut5st kovet6en halad6ktalanul 6rtesiti a p6nzt5rtagor a jogalap n6lktili
ig6nybev6tel161 6s egyben felhlvja, hogy anyagi kovetkezm6nyeitviselje, szUks6ges l6p6seket tegye meg.

7.6.

Eg6szs6gkarty5ravonatkozdszab6lyok

7.6.1. A

p6nzt5r tagjai r6sz6re- az 5ltala ny0jtott eg6szs6gp6nztSri szolg5ltatSsok ig6nybev6tel6nek korszerobb6
t6tele 6rdek6ben - eg6szs6gp6nzt5ri k5rty6t (tov5bbiakban: Eg6szs6gkSrtya), mfg a p6nzt5rtag t5rsig6nyl6i
r6sz6re eg6szs69p6nzt6ri t5rskSrty6t (Eg6szs69k5rtya 6s tArskSrtya egyr.itt tovSbbiakban: Eg6szs69kSrtya)
bocs5t ki, p5rhuzamosan k5rtySs elsz5mol5si rendszert uzemeltet.

7.6.2.

-

Az Eg6szs6gk5rtya olyan azp€nztdr Sltal kibocs5tott- eszkoz, mely alkalmas a k5rtyabirtokos azonosit5sSra,
az egy6ni sz6m16n nyilv5nta rtott fedezet igazolSsS ra, valamint az egy6ni sz5m15 n z5rolSsi m0velet elv6gz6s6re.

7.6.3. Az

Eg6szs6gk5rtya nem k6szp6nz-helyettesit6 fizet6si eszkoz, az kizSr6lag az eg6szs6gp6nzt5ri
szolg5ltat5sokhoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszSmo15sokhoz kapcsol6d6an,
ig6nybevett

az

szolg5ltatSs/megv5s5 rolt 5 ru ellen6rt6k6nek z5 rolSsE ra szolg5l.

7.6.4.

Az Eg6szs6gk5rtya ig6nyl6s6nek, haszn5lat5nak szab5lyait az lgazgat6tanScs Sltal elfogadotr KSrtyahasznSlati
Szab5lyzat tartalmazza, amely magSban foglalja az eg6szs69k6rtya ig6nyl6s6nek rendj6t; haszn6lat5ra
vonatkoz6 szab5lyokat; a hasznSlat6val osszefrj996 felel6ss6gre vonatkoz6 rendelkez6seket, ide6rtve a letiltis
szabdlyait; az Eg6szs6gk5rty6val elv6gezhet6 mffveletek szab6lyait, az Eg6szs6gk5rtySn tSrolt adatok
megjelol6s6t, annak fizikai 6s technikai leir5s5t, azonositSs5ra alkalmas megjelol6sek felsorol5s5t, valaminr a
z5 rolSsra

7.6.5.

vonatkoz6

sza

b6lyokat.

Eg6szs6gkSrtya a p6nztSr minden 0jonnan azp6nzt6rba bel6p6 (5tl6p6) p6nzt5rtagja szSmSra ki5llitSsra kerttl,

mig a k5rtya bevezet6sekor, illetve a kSrtya lej5ratakor tags5ggal rendelkez6k k6rhetik, hogy az p6nzt5r
r6sztikre k6rtySt ne Sllitson ki. Az tijonnan bel6p6k (5tl6p6k) az Eg6szs6gk5rtySt a bel6p6si nyilatkozat
alSir6s5val fogadjSk el. PlnztSr az Eg6szs6gkirtya kibocsit5s516l
a taggS v5l5st kovet6en a tags5gi okirat megkrlld6s6vel egyidejUleg, vagy
ig6nyl6s ut5n, vagy
lej5rat eset6n, azt megel6z6en

int6zkedik.

7.6.6. Az Eg6szs6gkSrtya

ig6nyl6s6vel a rag hozzitjlrul ahhoz, hogy a kSrtya elfogad6ja az 5ltala kiillitott szimldt
kozvetlenrll, az adaw6delmi jogszab5lyok figyelembev6tel6vel az plnztSr r6sz6re ktjldje meg kiegyenlit6s

v6gett.
1

.6.7.

A p6nzt5rtag r6sz6re az els6 Eg6szs6gk5rtya ki5llit5sa dijmentes, mig
a tov5bbi kSrtyek,
a k5rtya 6rv6nyess6gi id6n beltili ism6telt, vagy

lej5ratot kovet6
ki5llit5s5nak dija 3.000 Ft, amelynek megfizet6se a p6nztiirtagot terheli. A dijat a p6nztdr a p6nzt5rtag
egy6ni sz5ml5j516l vonja le.

7.6-8.

A P6nztSr az arrc szerz6dott szolgSltat6kkal elektronikus szSmla alkalmaz5sSban 5llapodik meg. Az elektronikus
szSml5t az elektronikus adatcsere rendszer (0n. ED|-rendszer) alkalmaz5s5val l6trehozott elektronikus adat
form5j5

7.6.9.

bocs5tja ki a

ba n

sz5 m la ki5

llft6

k6 rtya

-elfoga d6.

A P6nztSrtag figyelm6t irisban fel kell hivni a bel6p6skor, ill. m6r tag eset6ben az (tjkilrtya ig6nyl6sekor arra,
hogy az elektronikus adatcsere rendszerre vonatkoz6, a sz5mla ktlld6je 6s fogad6ja kozotti szerz6d6st a
P6nzt5rtag jav6ra a PdnztSr koti meg 6s a szSmlakibocsSt6 az elektronikus szSml6t es arrol a jogszab5lyban
meghat5rozott papir alap0 osszesit6 dokumentumot a P6nzt5rnak koteles megktlldeni.

7.6.

1

0. Az elektron
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dokumentumot a k5rtyabirtokos rendelkez6s6re bocs5tani. Az elektronikus sz6mla alkalmaz5sa eset6n
kiz6r6lag jogszer[ szolg5ltat5s nyr]jtAsSra ker0lhet sor. A P6nzt6r az elektronikus sz5mla be6rkez6s6t kovet6 5
munkanapon be[il az ig6nybeveteljogszerUs6g6t megvizsg5lja, a k5rtyaelfogad6 r6sz6re a jogszerUen ig6nybe
vett ellen6rt6ket 5tutalja, a nem jogszerUen ig6nybe vett szolg6ltat5sok osszeg6nek tekintet6ben a z5rol5st
megszunreri. Az igy nem jogszerfien ig6nybe vett szolg5ltat5sok ellen6rt6k6t a k5rtya-elfogad6 nem

kovetelheti a P6nzt5rtol, annak megfizetes6re a Tag kotelezett. Egyebekben az EDI rendszerrel kapcsolatos
sza bSlyokat a P6nzt5 r Szolg5 ltat5si sza b5 lyzata ta

rtalmazza.

Vlll. A p6nztSri munkSltat6i tagra vonatkoz6 rendelkez6sek

8.1.

Munkdltat6i rag az a termeszetes vagy jogi szem6ly, aki vagy amely a p6nztSrral kotott szerz6d6s alapj5n
munkav5llal6j5nak tagdljfizet6si kotelezetts6g6t eg6szben vagy r6szben Sw5llalja (munkSltat6i hozzSj6rulSs).

8.2.

A p6nzt5rtag irSsban k6rheti a munk5ltat6i tagt6l a munkSltat6i

hozz5j5ru15s teljesit6s6nek szrlneteltet6s6t

vagy megsztintet6s6t. Egyebekben a munk5ltat6 a munk5ltat6i hozz|llrulits teljesit6s6t kiz5r6lag valamennyi
p6nzt5rtag alkalmazottj5ra kiterjed6en szLlneteltethetivagy szr.intetheti meg.

8.3.

A 8.2. pontban foglaltakt6l elt6r6en a munk6ltat6 szr.lneteltetheti a munk6ltat6i hozz5j5rul5s fizet6s6t

azon

id6szakokra, amikor szrlnetel a tag munkaviszonya, illewe munkab6r r6sz6re nem j5r. Ennek felt6teleit

a

munk5ltat6nakvalamennyi p6nzt5rtag munkav5llal6j5ra n6zve azonos m6don kell meghat5roznia.

8.4. A munk5ltat6 a hozz5jSrulSs megSllaplt5sakor p6nzt5rtipusonk6nt

ktilonbs6get tehet.

A

munk6ltat6i

hozz6j5rulSs - a 8.5. pontban foglaltak kiv6tel6vel- minden p6nzt5rtag munkav5llal6ra n6zve azonos osszeg0
vagy a munkab6r6nek azonos szilzallka. A munkab6r szSzal6k5ban meghat5rozott munkAltat6i hozzSj5rulSs
eser6n a munk5ltat6 meghat5rozh arjaahozz|jiru15s legkisebb 6s legnagyobb osszeg6t is.

8.5.

A munk5ltat6 a munkSltat6i hozz5jSrul6s 8.4. pontban meghat6rozonakt6l - az 6letkorral noveked6 m6rt6kben

korcsoporronk6nt egys6gesen elt6rhet azon alkalmazottai tekintet6ben, akik l5 6ven beltil betoltik a
nyugdljkorhat5rt. A nyugdljkorhatSrt betoltott alkalmazottak eset6ben a munkiltat6i hozzljlrultts nem
nyugdijkorhatSrt be nem tolt6tt alkalmazottak r6sz6re meg5llapitott munk5ltat6i
haladhatja meg

-

a

hozz5j5 rul5st.

8.6.

A munk5ltat6i hozz5j5rul5si kotelezetts6get v5llal6 munkSltat6 a munkSltat6i

hozz5j5ru15sb6l egyetlen olyan

munkavdllal6jitsem z5rhatja ki, aki n5la lega16bb hat h6napja munkaviszonyban, kozalkalmazotti, kdzszolg5lati
jogviszonyban 5ll. A munk5ltat6 munkav5llal6nk6nt mindh5rom tlpus0 p6nztdrban egyidej0leg is v5llalhat
hozzSjS rul5si kotelezetts69et.

8.7.
8.8.

A munkiltat6i tag jogosult tanScskozSsijoggal r6sztvenni a kozgyUl6sen.

Ha a munk5ltat6i hozz5j5rul5s el6ri vagy meghaladja a p6nzt5r tagdijbev6tel6nek 50%-5t, a munkSltat6i tag
jogosult egy tagot legfeljebb ezt a naptSri 6vet kovet6 5 6vre azellen6rz6 bizottsSgba kijelolni. A tiszts6g betolt6s6hez a
kijelolt tagnak az ellen6rz6 bizotts5gi tagokra ir5nyad6 felt6teleket kell teljesitenie. A munk5ltat6i tag 5ltal az
ellen6rz6 bizons5gba kijelolt tag tiszts6get a kijelol6s elfogad5s5val szerzi meg. A munk6ltat6i tag jogosult az Sltala
ijelolt ellen6rz6 bizotts5gi ragot tiszts6g6b6l visszahivni 6s a tiszts6gre a visszahivSst6l sz5mltott 30 napon bel0l 0j
tagor jelolni. A p6nztSr ellen6rz6 bizottsSg5ban a kozgyfil6s 5ltal megv5lasztott 6s a munkSltat6i tag Sltal kijelolt tagot
ugyanazok a jogok illetik meg 6s kotelezetts6gek terhelik.

8.g.

A munk5ltat6i tag

k6pvisel6je, ha egyben p6nztSrtag is, nem vehet r6szt

a szem6ly6t k6zvetlentil 6rint6

k6rd6sek eld6nt6s6ben.

lX. A p6nztSri adomSnyokra vonatkoz6 rendelkez6sek

g.1.

A p6nzt5r t5mogat6j5nak min6srll az a term6szetes vagy jogi szem6ly

-

kiv6ve az ad6hat6s5got a p6nzt5ri

befizet6sek kedvezm6ny6nek 6tutalSsa tekintet6ben -, aki (amely) ellenszolg5ltat5s kikot6se n6lktjl eseti vagy
rendszeres p6nzbeli vagy nem p6nzbeli szolg5ltatSst teljesit (a tov6bbiakban: adom5ny) a p6nzt6rjav5ra.

9.2.

A t5mogat6 jogosult meghat5rozni, hogy az adom5nyt a p6nzt5r milyen c6lra 6s milyen m6don hasznSlhatja
fel, de adom5ny csak a p6nztsr

9.3.

Adom5 nyban r6szestllhet:

tas19Rg$ft#!&!y4q{q ?ltfl9nlbqn2leghatarozott tass6gi k6rnek ny0jthato.
UG\N'ED

36t) 325-782,

I

nternal

a) a p6nzt6r tagsSg eg6sze;
b) az adott szolg5ltat6sban r6szesril6 tagok 6sszess69e;
c) az ugyanazon szakk6pzetts6gU tagok osszess6ge;
d) az ugyanazon munkiiltat6val munkaviszonyban 6ll6 p6nztSrtagok kore;
e) az ugyanazon munkSltat6t6l nyugdljba vonult p6nzt5rtagok kdre;

f)
g)
h)

i)

j)

az ugyanazon 6rdek-k6pviseletiszerwel tags5giviszonyban 5l16 p6nzt5rtagok kore;
a nyugdijkorhatSrt betolt6tt p6nzt5rtagok kore;
a nyugdijkorhatSrt a t5mogat5 5ltal meghat5rozott id6tartamon beltll el616 p6nzt6rtagok kdre;
az ugyanazon munkSltat6n5l ugyanazon beosztSst betdlt6 vagy ugyanazon munkakort ell5t6

p6nzt5rtagok kdre;
az ugyanazon munk5ltat6val munkaviszonyban

5116,

az

adott munk5ltat6nSl a t5mogat6 Sltal

meg hatS rozott id6ta rta m 0 m un kaviszon nyal rendel kez6 p6nzt5 rta gok kore;

k)

az ugyanazon munk6ltat6val munkaviszonyban
dsszeg n6l ma gasa bb sajSt

l)

ta

51,,6,

az

adott napt5ri 6vben a t5mogat6 6ltal megjelolt

gdij bef izet6st teljesit6 pr6nzt5 rtagok kore;

az ugyanazon jogi szem6llyel tags5giviszonyban 5ll6 p6nzt6rtagok k6re;

m) az ugyanazon munk6ltat6val munkav6gz6sre ir5nyul6 egy6b (megbiz5si, v5llalkoz5si) jogviszonyban

n)

Az adomSny fedezeti, mUk6d6si, likvidit5si alapban tort6n6 j6v5ir5s5nak m6rt6k6r6l az adomSnyoz6 a Plnztilrral

9.4.

kotott

X.

6ll6 p6nzt5rtagok k6re;
adott id6szakban p6nzt5rba bel6p6k kore.

ad o

m

5n

y

oz6si szerz6d6s be n egyed i eg
I

re nd e I kezi k

C6lzonszolg6lat6s

10.1.

A

P6nztSr

alapjSn,

a

a munkSltat6i taggal, vagy a t6mogat6val kotott c6lzott szolgSltat5sra irSnyul6 t5mogat6i szerz6d6s
munk5ltat6i tag p6nztirtag alkalmazottai, illetve a t6mogat6 a t5mogat6sr6l sz6l6 szerz6d6sben

meghat5rozott tagsSgi kor r6sz6re c6lzott szolg5ltat5st ny0jthat.

10.2.
10.3.

A c6lzott szolg6ltatSst a munk5ltat6i tag minden, a P6nztiirban tag munkav5llal6ja, ill. a tiimogat6 a t5mogat5sr6l sz6l6
szerz6d6sben meghat6rozott tags5gi kor, valamint a c6lzott szolg5ltat5si szerz6d6sben tort6n6 vSllal5s alapj5n,
azok bejelentett kozeli hozzdtartoz6i r6sz6re is biztosltja.

C6lzon szolgSltat5sk6nt a munk6ltat6, ill. a t5mogat6 az Ptnztilr AlapszabSly5ban meghat5rozott szolg5ltat5sokat

jelolhetimeg.

0.4

1

A P6nztiir a munk6ltat6i tag, vagy tAmogat6 Sltal c6lzott szolg5ltat5s ny[jt5s6ra fizetett osszeget a fedezeti

a

lapon beltil

erre a c6lra munk5ltat6i tagonk6nt, ill. t5mogat6nk6nt 6s c6lzott szolg5ltatSsi szerz6d6senk6nt elktjlonitetten
l6trehozott tartal6kba helyezi 6s kiz5r6lag a szerz6d6sben meghat5rozott c6lokra forditja. Aa ezen

tartal6kban

a

szerz6d6s teljesit6s6t k6vet6en tal5lhat6 maradv5nyt

a P6nzt6rtagok

egy6ni sz5mlSi kozott

felosztani nem lehet, a116l a c6lzott szolg5ltat5siszerz6d6sben kell rendelkezni.

10.5. A P6nzt5r

az 5ltala ny0jton v5laszthat6 c6lzon szolg6ltat5sok kor6t, elsz5mol5si, nyilvSntart5si,

befektet6si

szabSlyait, szerz6d6sr felt6teleit a SzolgSltat5si szab6lyzatban hat5rozza meg.
1

0.6.

C6lzon szolgS ltatSsban r6szesrll6k kor6t az Alapsza bSly 9.3. pontjS ban meghat5rozorrak szerint lehet megjelolni

10.7. A

c6lzott szolgSltat5sra fizetett osszeg (tSmogat5s) fedezeti, mUkod6si, likvidit5si alapban tort6n6 j6v5ir5s5nak
a P6nzt5rral kotott t6mogat6iszerz6d6sben egyedileg rendelkezik.

m6rt6k6r6l a munk6ltat6/t5mogat6

Xl.

Fedezeti alapon beliil elkUldnitett szolg5lutSsi alapok

11.1.

A P6nzt5r a KtildonkozgyUl6s dont6se alapj5n jogosult egyes szolgSltat6sok kozos szolgSltatSsk6nr rdrt6n6
c6lj5b6l, a fedezeti alapon beltjl elktllonitetten szolgSltatdsi alapok l6trehoz6sSra.

11.2.

A P6nztii

r-

a kozgy0l6s dontdse 6rtelm6ben

- k6tf6le

a

ny0.1t5sa

lapot hozhat l6tre. Egyr6sz16l olyan szolg5ltatSsi alapot, melyhez

a P6nzt5r minden p6nzt6rtag automatikus, kUlon eljSris n6lkrili csatlakozSs5t biztosftja, illewe olyan szolgSltatSsi
alapot, melyhez minden p6nzt5rtag saj5t elhatSrozitsitb6l onk6ntesen csatlakozhat. A szolg5ltat5si alapb6l a
p6nzt5rtagok b5rmikor kil6phetnek, ill. krilon szabSlyozSs alapjSn vSlhatnak ism6telten azokban r6szess6.
1

r.3.

A kozds szolg5ltat5sk6nt ny0jton szolgSltat5sok ig6nybev6tel6nek felt6telrendszer6t a P6nzt5r tlgy alakitja ki, hogy
p6nzt5 rta gok hozz5 f 6r6si lehet6s6ge egye n l661p.npflqt@.p
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11.4.

nterna

I

A P6nztSr 5ltal k6zds szolgSltat6sk6nt nyrijton szolgSltat5sok kiad5s5nak kiegyenlit6s6t az adon szolg5ltat5si alaphoz

6nk6ntesen, ill. automatikusan

-

-

csatlakozott szolg5ltat5sra jogosult p6nzt5rtagok egy6ni eg6szs6gsz5ml5jinak

egyidej0 megterhel6s€vel biztositja.

A p6nztSrtag felel6ss6ge, hogy az 5ltala v5lasztott kozos szolgSltat5sk6nt ny0jtott szolg5ltat5s dijSnak (szolg5ltat5si
alaphoz val6 hozz6jlrul6s) egy6ni sz5ml5j6n val6 rendelkez6sre 5ll5s5t minden krllon felhiv5s n6lkrll id6ben

-

-

biztositsa.

11.5. A kozos szolg6ltat5sk6nt

ny0jtott szolg5ltat5sok fedezet6rll szolg5l6 szolg5ltatSsi alapok keret6t az egy6ni
eg6szs6gsz5mlSkt6l elktilonltetten kell kimutatni, ennek jav5ra 6s terh6re kell elszSmolni az adott koz6s
szolg5ltat5sk6nt ny0jton szolgiltatSs bev6teleit 6s kolts6geit. A szolg5ltat5si alapok kerete nem k6pezi a p6nzt5rtagok
eg6szs6gszii m

11.6.

1515

na k

egy6ni fel haszn5 l5sri (sza bad rendel kez6sU) r6sz6t.

szolg5ltatSsi alapok jav6ra j6vSirt osszegek kiz5r6lag a Szolg5ltat5si Szab5lyzatban meghat5rozott, az adott
szolgiltatSsi alaphoz tartoz6 kozos szolgSltat5sk6nt ny0jton szolg5ltatSs kiadSsainak finansziroz5sSra haszn5lhat6 fel.

A

11.7 tu adott szolgiltat6si alaphoz val6 hozzSjlrul5s m6rt6k6t valamint

az adott szolg5ltat5si alapb6l ny0jthat6

szolg5ltat5sok szabSlyait, a befizet6sek 6s szolg5ltat5sok ig6nybev6tel6nek friggv6ny6ben a k6zgyUl6s m6dosithatja.
1

1.8

1

'1.9

Amennyiben az adott szolgSltat5si alap bSrmely okb6l megszUnik, a P6nztir a megszfint szolg5ltat5si alapba Swezetett
osszegeket a hozammal egyrltt, a szolg5ltat5si alaphoz csatlakozott p6nzt5rtagjainak egy6ni sz5ml5j5n j6v6irja.

A P6nzt5r a kozgyfil6s 3/201 9. (X.1 5) sz. hat5rozata alapjSn csoportos eg6szs6gbiztosit5s szolg5ltat6s (szolgdltotdst
finonsziroz6 eg€szs€gbiztositds dijdnok fizet1se) koz0s szolg5ltat5sk6nt tort6n6 ny0jtis5nak 6rdek6ben 20.l 9. december
1. napj5n az a15bbi szolg5ltatSsi alapot hozta l6tre:

,,Allianz Eg6szs6gMentor Start" szolg5ltat5si alap. Az alaphozzijSrul5s6nak dija havonta 85 Ft.
1

1.1

0.

A csoportos eg6szs6gbiztositSsi szerz6d6s alapjSn a biztositSsi dijat a biztositSsi szolg5ltat6sokat ny0jt6 Biztosit6nak
valamennyi a szolg5ltat5si alaphoz csatlakozott p6nztSrtag r6sz6re a P6nztSr havonta el6re, a k6vetkez6 h6nap
biztositSsi fedezetek6nt fizeti meg. A havi biztosltSsi dij fedezet6t a P6nztSr az eg6szs6gbiztosit6si szolg5ltatSshoz
tort6n6 hozz5j5rul5s dijak6nt, a P6nzt5rtagok egy6ni szSml5j6nak megterhel6s6vel, a szolgSltat5si alapba t6rt6nd
Stcsoportosit5ssal biztositja, 6s a biztosit6nak ebb6l az alapb6l fizeti meg.

'I

1.1

1.

A P6nzt6r 6ltal kozos szolg5ltat5sk6nt ny0jton szolgSltatSsokra vonatkoz6 r6szletes szab5lyokat a P6nzt5r Szolg6ltat5si
Szab5lyzata tartalmazza.

Xll.A p6nztSri gazdSlkod5sra, p6nz0gyi tervre, Uzemvitelre, adminisztrSci6s 6s nyilv5nurt5si, valamint beszimolSsi
kotelezetts6gekre vonatkoz6 sza bilyok

12.1.

A p6nztSr tagjai r6sz6re egy6ni sz5m16t vezet. Az egy6ni sz5mla tartalmazza a p6nztSrtagok azonoslt5sShoz
szLjks6ges alapadatokat. Az egy6ni sz5mla az az alapnyilv5ntartSs, amelyen a p6nzt5r gazd5lkodSsa 6s
Uzemvitele alapul.

12.2.

Az egyeni sz5mlSn kell nyilvantartani az ad6kedvezm6ny j6v6ir5s5t, 5tl6p6 p6nzt5rtagok r6sz6re az 5tad6
p6nztSr 5ltal 5tutalt osszeget, a befizetett tagdijaknak, a p6nzt5rnak juttatott adomdnyoknak 6s p6nztSri
befektet6sekb6l szSrmaz6 hozamoknak azt a r€sz6t, amelyet a p6nzt5r a tagjai szSmSra a mindenkor hat6lyos
jogszab5lyok, valamint a jelen AlapszabSlyban meghat5rozottak alapj5n a szolgSltat5sok fedezetek6nt j6v5fr,
p6nzt5rtagnak a p6nztSrral szembeni kovetel,6sk6nt elismer. A p6nzt5r az egy6ni szSmlSk
illetve

a

megterhel6s6vel teljesiti szolg5ltat5sait.

bev6teleib6l fedezeti, miikod6si 6s likviditSsi alapot k6pez. A fedezeti alap a szolg5ltat5sok
finansziroz6sSra, a m0kod6si alap a m0kod6si kdlts6gek fedez6s6re, a likvidit5si alap az id6legesen fel nem
hasznSlt p6nzeszkdzok gy6jt6s6re 6s a m5sik k6t alappal egy0tt Slta15nos alapk6nt az plnztSr

12.3. A p6nztSr

-

-

f

izet6k6pess6g6nek biztositSs5ra szolgSl.

12.4. A p6nzt5r a fedezeti alap terh6re ha

12.5.

a befektet6si tev6kenys6g 6s a szolg5ltat5sok teljesft6se kiv6tel6vel

rmadi k szem6lyekkel szem ben kotelezetts6get nem v5

I

la

-

lhat.

A p6nzt6rvagyon befektet6s6nek 6s kezel6s6nekszab6lyaita Befektet6sipolitika tartalmazza.ABefektet6siPolitik6t
mindenkor a P6nzt5rakra vonatkoz6 jogszab6lyok el6ir6sainak megfelel6en kell kialakitani. A p6nzt5ri vagyon kiz516lag
a tags6g 6rdek6ben 6s csak a hat5lyos jogszab5lyokban

csak sajdt eszk6zeit fektetheti be. nz

meghat5rozott es4kozQk[e 6s m6don fektethet6 be. A P6nzt5r

rsaz6bbd'r[t{JE,l{*brq$tSLtE<llidzliB

eeteLteteri Politika meghat5roz5sa,

fenntarr6sa, vagy m6dosit5sa t6rgy5ban, mdXrdlasorgnkole*ezdt<itgy(hecn 6lta15nos t5j6koztat5st ny0jt.

l0

I

12.6.

nterna

I

A p€nztar beveteleinek alapok kozotti megosztSs6t a tagok Sltal fizetet tagdijak, a munkSltat6i tagok iltal
fizetett hozzljlrulSs, a vagyon 6rtdkesit6seb6l sz|rmaz6 osszegek, valamint a tagok egyeb befizet6sei
tekintet6ben a p6nztlgyi terv tartalmazza.

12.7.

A P6nzt5r az 0jonnan bel6p6, m5s p6nzt6rb6l 5tl6p6 p6nztSrtagokra vonarkoz6, 12.8 pontban foglalt elt6r6
szab5lyokra is tekintettel, az ott meghat5rozottakon felril az adott 6vi befizetdseket a kovetkezfik szerint osztja
fel a tartal6kok kozdtti.
A befizet6sek

-

6vi 150.000,- Ft-ig terjed6 r1sze 92%-ban a fedezeti alapra, 7,99%-ban a mUkod6si alapra,0,01%-ban
a likvidit5sialapra,

-

6vi 150.001,- Ft-t6l 300.000 Ft-ig terjed6 r6sze 95%-ban a fedezeti alapra,4,99%-ban a m0kod6si alapra,
0,01 %-ban a likvidit5si alapra,
6vi 300.001,- Ft feletti r6sze 97%-ban a fedezeti alapra,2,99%-ban a mfikod6sialapra,0,0l%-ban
likvidit5si a lapra kerulnek feloszt5sra.

a

12'8. A p6nzt5rban az 0j bel6p6k, m5s p6nzt5rb6l 6tl6p6k eset6ben az els6 k6t havi befizet6sb6l a m0kod6si
tartal6kra 4000 forinttal nagyobb osszeg kerril feloszt5sra, mint amiaz egy6bk6nta 12.7 pontban meghat6rozott
ar5 nyok alkalmazSs5 b6l

ad5dna.

12.9. A p6nztSr el6z6ekben fel nem sorolt

bev6teleinek alapok kozotti megoszt5s5ra

a vonatkoz6 jogszab5lyok

rendelkez6sei az ir5nyad6k.

12.10. A p6nzt5r a

gazd5lkod5sa sor5n el6rt bev6teleit kizd16lag a szolgSltatSsok fedezet6nek biztosit5s5ra, a
szolg5ltatSsok szinvonalSnak folyamatos emel6s6re, a szol96ltat5si kornek a p6nzt5rtagsSg ig6nyei szerinti
b6vit6s6re 6s az ezekhez szLiks6ges m0kod6si (szem6lyi 6s t5rgyi) felt6telek megreremt6s6re fordithatja. Az

plnztirgazdllkod5s5nakeredm6ny6tsem

12.11. A p6nztiri szolgSltatSsok kiadSsait

osztal6k,sem r6szesed6sform5j5ban nem fizetheti ki.

kiz1r6lag a jogosult p6nzt5rtag egy6ni sz5ml5j5nak megterhel6s6vel lehet

biztositani.

12.12. A p6nztSr a nyilvSntartSsi, informatikai

rendszert5mogatAs, kihelyezett ttgyf6lszolg5lat, call center, nyomda,

rendszer tlzemeltet6se, k5rtyaelfogad6 rendszer rlzemeltet6se, iratt5ri, iratkezel6si valamint
adatb6zis 6pit6s, marketing tev6kenys696t az

'12.13. A p6nzt5ri

0pt. el6ir5sainak megfelel6 szervezethez kihelyezheti, kiszervezheti.

gazdSlkodSsra, p6nztjgyi tervre, rlzemvitelre, adminisztr5ci6s 6s nyilv6ntart6si, valamint besz5molisi

kotelezetts6gre vonatkoz6an egyebekben az Opt. 6s
alka

12.14.

EDI

szakfordft6s,

a vonatkoz6 m5s jogszab5lyok

rendelkez6seit kell

lmazni.

P6nzt5rvagyonkezel6s6tsaj5t maga v6gzi.

Xlll. A p6nzt6rtagok egy€ni sz6mlSja

13.'1.

A p6nztSrtagok sz5ml5j5n j6vSirt dsszegek a p6nzt5rtagok kovetel6s6vel terhelt p6nztirtulajdont k6peznek. Az
egy6ni sz5mla 5ll5s5r5l a p6nztiirtagot minden 6vben iriisban t5j6koztatni kell.

13.2.

A p6nzt5rtagok egy6ni sz5m15inak osszess6ge k6pezi egytittesen a p6nzt5r fedezeti alapj5t.

'13.3. A p6nzt5rtag a

p6nztSrhoz cimzett - teljes bizonyit6 erejU mag6nokiratba foglalt jognyilatkozat6val
rendelkezhet a116l, hogy egy6ni sz5mla-kovetel6s6nek meghat5rozotr, elkrilonitett r6sz6t a rendelkez6st6l

-

szSmitott k6t 6vre lekoti. Ezen id6szak alatt a p6nzt5rtag a lekotott osszeget p6nzt6ri szolg5ltatds
finanszirozSs5ra nem veheti ig6nybe. Ha k6s6bb - de m6g a k6t6ves id6tartam alatt - nyilatkozat6t6l el kfvdn
t6rni, a P6nztSr a szol96ltatSsi szab6lyzatban meghat5rozott krilon elj5risi d'rjat sz5mithat fel. A lek6t6s
r6szletes szab5lyait a p6nzt5r szolgSltat5si, valamint sz6mla-kezel6si szabSlyzatai tartalmazz6k.

13.4. A p6nztSrtag Sltal ig6nybe vett szolgiiltat5sok mindegyik6t

kizSr6lag a jogosult tag egy6ni sz5mlij6nak

a

megterhel6s6vel kell biztosita ni.

13.5.

A p6nzt5r a szolg5ltat5s teljes 6rt6k6t csak akkor t6riti meg a jogosult rag r6sz6re, ha a szolg5ltar6s

reljes

6rt6k6re a tag egy6ni sz5ml5ja fedezetet biztosit.

13.6. A

p6nztSrtag egy6ni sz6mla-kovetel6s6t egy6nileg kell nyilv6ntartani.

Az egy6ni szjmla rartalmazza

a

p6nzt5rtagok rendszeresen fizetel5p.gpiaDatrlgyfbbrf,ret6sejAek6s6 munkdltat6i tag hozzdjdru16sEnak azt

a
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a p6nzt6r tagjai sz5m5ra a szolg5ltat5sok fedezetek6nt j6v5ir, illetve a tagnak a p6nzt5rral
szembeni kovetel6sek6nt a jelen alapszabSlyban rogzitetteknek megfelel6en elismer, tov5bb5 a t6mogat6
r6sz6t, amelyet

rendelkez6se szerint az lltala ny0jtott adomSnyb6l a tag sz5mira j6v5irand6 dsszeget.

.13.7.

Az egy6ni sz6mla tarralmazza m69 a fedezeti alapb6l tort6n6 befektet6snek a tagra jut6 realiz5lt hozam5t. Az
egy6ni sz5mla kovetel6s biztosit6k5ul nem szolg6lhat.

13.8.

A p6nztSrtag egy6ni sz6ml6j5n elhelyezett

Osszegekre sem

a p6nzt5rtag hitelez6i, sem kivtilS116 harmadik

szem6ly hitelez6i nem tarthatnak ig6nyt.

.13.g. A

felsz5mol5sa eset6n a p6nztSrtag az egy6ni sz6ml5j5n l6v6
osszeget az alapszab5lyban meghat5rozottak szerint kovetelheti a p6nzt6rt6l.

tags5gi viszony megsz(n6se 6s

a p6nztiir

XlV. Uzleti titokra 6s p6nzt6rtitokra vonatkoz6 rendelkez6sek

14.i.

Uzleti titok minden olyan, a p6nztSr tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 minden nem kozismert vagy az 6rintett
tev6kenys6gervdgz6 szem6lyek sz6m5ra nem k6nnyen hozz5f6rhet6 olyan t6ny, t5j6koztat5s, egy6b adat 6s az
azokb6l k6sztilt osszeSllitSs, amelynek illet6ktelenek 5ltal tort6n6 megszerz6se, hasznosit5sa, m5sokkal va16
kozl6se vagy nyilvSnoss5gra hozatala a jogosult jogos p6nztjgyi, gazdas5gi vagy piaci 6rdek6t s6rten6 vagy
vesz6lyeztetn6, felt6ve, hogy a titok meg6rz6s6vel kapcsolatban a vele jogszerUen rendelkez6 jogosultat
felr6hat6sSg nem terheli.

j4.2.

p6nztSrtitok minden olyan, a p6nztirtagr6l 6s a munk5ltat6i tagr6l a p6nzt5r vagy a p6nzt5ri szolg6ltat6
rendelkez6s6re 5116, a tev6kenys6ge folyt5n tudomSs5ra jut6 t6ny, inform5ci6 vagy adat, amely a
p6nzt5rtagnak, a p6nzt5rtag kedvezm6nyezettj6nek, or6kos6nek, kozeli hozzAtartoz6jSnak a szem6ly6re,
adataira, vagyoni helyzet6re, rizleti tev6kenys6g6re, tulajdonosi 6s tizleti kapcsolataira, valamint egy6ni
sz5ml5j5n nyilv6ntartott osszegre, tov5bbS amely a munk6ltat6i tag, illewe a temogat6 adataira, vagyoni
helyzet6re, uzleti tev6kenys6g6re, tulajdonosi, rlzleti kapcsolataira vonatkozik. A p6nzt5r 0zleti 6s p6nztSrtitkot
kizS 16la g a

14.3.

p6nzt5 ri tev6kenys6g folytat5s5va I osszef ti gg6sben kezel het.

Nem lehet rjzleti titokra hivatkozva visszatartani az inform5ci6t a koz6rdekfi adatok nyilvSnoss5gSra 6s a
koz6rdekb6l nyilvSnos adarra vonatkoz6, ktllon tdrv6nyben meghat6rozon adatszolg5ltat5si 6s t5j6koztat5si
kotelezetts6g eset6n.

14.4.

Az rtzleti rirokra egyebekben az rlzleti titok v6delm616l sz6l6 2018. 6vi LlV. torv6ny rendelkez6seiben foglaltakat
kell megfelel6en alkalmazni.

14.5.

A p6nzt5r igazgat6tan6cs5nak6s ellen6rz6 bizottsS95nak tagja, a p6nztSr alkalmazottja, ide6rwe a megbiz5s
alapj5n foglalkoztatott szem6lyeket, szervezeteket, illet6leg ezek alkalmazottait is, k6teles a p6nzt5r
m0kod6s6vel kapcsolatban tudom5s6ra jutott 0zleti titkot 6s p6nzt5rtitkot - id6beli korl5toz5s n6lktil, ezen
min5s6ge megszfin6s6t k6vet6en is - megtartani.

X/. A p6nzt5r szervei, feladatuk 6s hatSskdrUk
1

5.1.

A p6nzt6ri kozgyiil6s (k0ldottkozgyfil6s) 6s a ktjldottv5laszt6 gy0l6s

15.1.1. A legf6bb p6nzt5ri szerv a tagok osszess6g6b6l 5l16 kozgy0l6s, illewe a p6nzt5rtagok Sltal megv5lasztott
krildottekb6l 5ll6 kr.lld6rtkozgyUl6s. Az els6 ktjldottkozgy0l6s megalakit5sa - az igazgat6tanics dont6s6t
kovet6en - k6zgy6l6sen tortfnik. A krlldottek megv5laszt6s5t kovet6en ott, ahol a jogszab5ly vagy az
a la

psza b5 ly kozgyUl6st em

lit,

kti

ldonkOzgy0l6st kell 6rteni.

15.1.2. A ktjldottkozgyUl6s feladata, hat5skore 6s eljSr5si rendje megegyezik a kozgyiil6s6vel. A ktildottkdzgyfil6sen

a

tagok jogait a ktild6n gyakorolja.
kozgyUl6s, a tov5bbiakban a ter0leti krildOtti korzetenk6nt osszehivott
p6nzt5rnak
Magyarorsz5g terullet6n az igazgat6tanScs 5ltal kialakitott, a
A
krtldottv6laszt6 gyfil6s vSlasztja meg.
p6nzt5r krildorti k6rzetekr6l 6s a ktlldottv5laszt6sr6l sz6l6 szab5lyzat6ban rogzitett, a kozigazgat5si beosztSst

15.1.3. A k0ldottk6zgy6l6s tagjait els6 izben a

kovet6 h6t terrlleri krlldotti korzete van. A krildottkdzgyol6s az adott terrileti korzeten beltil k0lddnet 6s p6tktlldottet
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A terrileti kUldOtti korzethez azon p6nzt5rtagok tartoznak, akiknek 5llando lakohelye az adott terrileti kOrzet
kozigazgat5si terrllet6n van, s nem tartoznak valamelyik munk5ltat6i krlldotti korzethez.

-

vagy a ktildotw6laszt6st megel6z6 gazdasigi 6vben egy v5llalatcsoporthoz tartoz6 ugyanazon
munk5ltat6val munkaviszonyban 6l16 p6nzt5rtagok - ha l6tsz5muk a 300 f6t meghaladja - munk5ltat6i krlldotti
korzetet hozhatnak l6tre. A munkSltat6i krlldotti korzethez azon ptnztlrtagok tartoznak, akik az adott
munk5ltat6val munkaviszonyban 5llnak. A munk5ltat6i krlldotti korzethez tartoz6 p6nzt5rtagok k6pviselet6t
ell5t6 kuldottet m5r az els6 izben a korzet szerint 6sszehivott krilddttvSlaszt6 gyfiles vSlasztja meg. A
munk5ltat6i kr.ildotti korzet l6trehozlsitaz igazgat6tan5csnakel6zetesen be kelljelenteni.

Az

15.1.4. A krlldotw5laszt6 gy0l6st az els6 k0ld6ttv6lasztSs id6pontj5t kovet6en 5 6venk6nt 6ssze kell hivni,

tov5bb5

[j ktjldott vSlaszt5sa vSlik sztjks6gess6, vagy ha az osszehiv6st az igazgat6tanScs elrendeli, illewe
a ktildotti korzethez tartoz6 p6nzt5rtagok lega15bb 10%-a irSsban inditv6nyozza. Ha egy krjldott

akkor is, ha

azt

megbizat5sa b5rmely okb6l megsz0nik, csak abban a kr.ildotti korzetben kell kr.ilddttvSlaszt6 gyfil6st 6sszehivni,
amelynek a k0ldottje volt.

'15.1.5. A krlldott megbizat5sa

5 6vre sz6l.

A ktlldott megbizatSsa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a megbizatSs id6tartam5nak letelt6vel,
visszahivSssal,

lemond6ssal,
elha l5loz6ssa l,

a p6nzt5ri tagsigiviszony megszUn6s6vel,
a kozUgyekt6lva16 eltilt5ssal

sz0nik meg.

15.1.6.

Az igazgat6tan6cs koteles figyelemmel kis6rnia tagl6tszSm alakul5s5t, s krilonosen azt, ha a tagl6tsz5m emelked6se
sztiks6gess6 teszi 0jabb k0ldotw5laszt6 gy0l6s 6sszehiv5s5t, valamint ktilddn vdlaszt5s5t.

A ktildottv5laszt6 gyfileseket az igazgat6tanScs k6teles dsszehivni. A krildottvdlaszt6 gy0l6sen a penztSrtagok

a

egy kLildottet 6s egy p6tkrildottet jogosultak v5lasztani. A krildott megbizatSs5nak id6tartama alatt
krlldoni
k6rzethez tartoz6 p6nzt5rtagokat a ktildottkozgy0l6sen 5lta15nos felhatalmaz5ssal k6pviseli. A felhatalmaz5st
kozokiratba, vagy teljes bizonyft6 erejfi mag5nokiratba kell foglalni. A ktjldon akadSlyoztat6sa eset6n a p6tktildott j5r el,
k6pviselve a krildotti kdrzethez tartoz6 p6nzt6rtagokat. Krildottet (p6tkrlldonet) egyebekben m5s nem helyettesirher.

A ktildotwSlaszt6

kozgyUl6s osszehiv5s5ra vonatkoz6 hirdetm6nyt

a

krild6ttvSlaszt6 kozgyiil6s id6pontja el6tt

lega15bb 1 5 nappal kozz6 kell tenni a P6nztiir honlapj5n 6s kiftiggeszteni a p6nzt6r sz6khely6n l6v6 hirdetdt6bl5n.

15.1.7. A ktildotw6laszt6 gyfl6sen a p6nztSrtagot meghatalmazon is k6pviselheti.

Ez

alkalommal a meghatalmazSst

kozokiratba vagy teljes bizonyit6 erej0 mag5nokiratba kell foglalni.

15.1.8. A krlldotw5laszt6 gyfil6s akkor hat5rozatk6pes, ha az adott killdotti korzethez tartoz6 p6nzt6rtagok lega15bb
25%-a jelen vagy k6pviselve van. A ktilddttv5laszt6 gyUl6s hat5rozatk6ptelens6ge eseten l 5 napon be[jl 0jabb
ktlldottv5laszt6 gyUl6st kell osszehivni, amely a megjelent vagy k6pviselt p6nzt6rtagok szdm6t6l fUggetlenLil
hat5rozatk6pes.

15.1.9. A ktlldott szem6ly6re azigazgat6tan5cs tesz javaslatot a kOzgyfil6snek, illetve a k0lddttvSlaszt6 gy0l6snek, de a
p6nzt5rtagok a je16lt mell6 m5s szem6lyt is javasolhatnak. A kiilddtteket a p6nzt5rtagok nyilt szavaz5ssal 6s
egyszerff tobbs69gel v6lasztj5k meg.
15.1.'10. Kr.ild6tt6 olyan p6nzt6rtag v5laszthat6, aki betoltotte a l8.6let6v6t 6s brlntetlen el66let0, tov5bb5 a P6nzt5rnak

nem vezet6 tiszts6gvisel6je, tigyvezetdje.
ka

A

ktlldottek 6s

a ktildoni korzettikh6z tartoz6

p6nzt5rtagok

pcsolatta rt5s5 na k rendj6t az igazgat6ta n5cs sza b5 lyozza.

15.1.11.A ktilddttvSlaszt6 gy0l6sen jegyz6konyvet kell vezetni, melyet
levezet6 elndk 6s

a

jegyz6konywezet6ir

a15, 6s az

a krllddtw5laszt6

15.1.12. Aktildotw5laszt6gy0l6senfelvettjelenl6tiivetaktllddnv5laszt6gyUl6selnoke6sa
hitelesiti.
1s.'1.13. A k6zsy0l6st 6vente lesalsbb

gy0l6s 5ltal megvSlasztott

erre megv5lasztott k6t p6nzt5rtag hitelesit.

k6tdklqrp6*qp+f+J[g.flO$ir#utt

jegyz6konywezer6alSirSs5val

akkor is ossze kell hivni, ha azt a
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bir6s6g elrendeli, a Fe[jgyelet, az ellen6rz6 bizotts5g, P6nzt5r konywizsgSl6ja, illewe a p6nztSrtagok lega15bb
10%-a az ok 6s a c6l megjelol6s6vel- ir6sban inditvSnyozza, tov5bb5, ha az igazgat6tanScs szLiks6gesnek

-

l6rja.
1

5.1.14. A k6zgy0l6s 6sszehiv5sa az igazgat6tanScs feladata. Ha az igazgat6tanScs a kdzgyiil6s dsszehivSsa irSnt nem
int6zkedik, az inditv5nyoz6k a blr6s5ghoz fordulhatnak.

1

5.1 .1

5. A krlldottkozgyOl6st hirdetm6ny vagy a ktlld6tteknek sz6l6 meghiv6 k6zbesit6se 0tj5n kell osszehivni.

15.1.16. Az igazgat6tanScs a kozgyfil6s id6pontja el6tt legalSbb 15 nappal koteles a kozgyfil6s osszehivSsSra vonatkoz6
hirdetm6nyt minden k0ldott r6sz6re az 6ltaluk megadott cimre kozvetlentil megktlldeni, a p6nztSrtagok
tij6koztat5sa 6rdek6ben kozz6tenni a P6nzt5r honlapj6n 6s kiftjggeszteni a p6nzt5r sz6khely6n l6v6
hirdet6tS bl5n.

15.1.17. A hirdetm6nynek, illetve a meghiv6nak tartalmaznia kell a kozgyfil6s hely6t, idej6t, napirendj6t, valamint

a

napirendhez tartoz6 iratok megtekint6s6nek hely6t 6s idej6t.

.l5.1.18.

A kdzgy0l6sre a Felrigyelet k6pvisel6j6t is meg kell hivni, aki a kozgy0l6sen tanScskozdsijoggal vesz r6szt.

15.1.19. Akozgyfil6shat6rozatk6pes,haazonap6nzt5rtagokfelejelenvagyk6pviselvevan.
15.1.20. A p6nzt5rtagot (kuldottet kiv6ve) meghatalmazott is k6pviselheti. A meghatalmazSst kozokiratba vagy teljes
bizonylt6 erej0 mag5nokiratba kell foglalni. A krildottet meghatalmazott nem k6pviselheti, akad5lyoztat5sa
eset6n kiz516lag a vele azonos szab5lyok szerint megvSlasztott p6tktjlddtt k6pviselheti.
'15.1.21.

Ha a kozgy0l6s hatSrozatk6ptelen, akkor a hat5rozatk6ptelens6g eset6re Osszehivott, megism6telt kozgy0l6s

meghiv6ban (hirdetm6nyben) szerepl6 k6rd6sek, napirendi pontok tekintet6ben

a

jelenl6v6k, illetve

a
a

k6pviseltek sz5m5t6l friggetlen0l hatSrozatk6pes. Amennyiben az eredeti kdzgy0l6s meghiv6ja (hirdetm6nye)
ezt tartalmazza, akkor az eredeti 6s a megism6telt kozgyUl6s ugyanazon napon is megtarthat6.

15.1.22.A k6zgyUl6sen minden p6nzt5rtagnak egy szavazata van. Hogy valamennyi p6nzt6rtag ar5nyos k6pviselete
biztosiwa legyen a krildottkozgy0l6sen, a krlldottek szavazatainak szSma megegyezik a k0ldottkdzgyUl6s
id6pontj5 ban a kri lddtti k6rzettl khbz ta rtoz6 p6nzt5 rta gok sz5m5va l.
'15.1.23. A kdzgy0l6s kiz5r6lagos hatSskor6be tartozik

a)
b)
c)
d)

az alapszabSly m6dosit5sa;

azigazgat6tan5cs tagjainak 6s eln6k6nek megv5laszt5sa, visszahiv6sa, dijazSsuk megSllapit5sa;
az ellen6rz6 bizotts5g tagjainak 6s elnok6nek megv5laszt5sa, visszahivSsa, dijazSsuk meg5llapit5sa;
azigazgat6tan5cs 6ves besz5mol6j5nak- ezen beltll a m6rleg 6s az aktuSriusi 6rt€kel6s - elfogadSsa,
dont6s az egyes alapokban mutatkoz6 hi5ny rendez6s6r6l, eredm6ny felhasznSl5s516l;

e) a p6nzt5r

konywizsgdl6j5nak (konywizsg5l6 t5rsas5g

6s konywizsgSl6 term6szetes

szem6ly)

megv5 laszt5sa, illewe felment6se;

f) dont6s 6rdekk6pviseletiszervhez tort6n6 csatlakozSs16l, illetve az abb6lval6 kiv5lSs16l;
g) dont6s a p6nzt5r megszfin6s6r6l, sz6tv5lSs16lvagy m5s p6nztSrralva16 egyesrJl6s16l;
h) a p6nzt5 r 6ves 6s hossz0 t5vri p6nztjgyi terv6nek elfogad5sa;
i) a Feltjgyelet 5ltal kiadott tev6kenys6gi enged6ly joger6re emelked6se el6tt kotdtt szerz6d6sek
j6v5 ha gy5sa;

j) a tev6kenys6gi enged6ly
igazgat6tan6cs 6s

joger6re emelked6se el6tt a p6nzt5r nev6ben elj516 szem6lyek, az
az ellen6rz6 bizotts5g tagjai elleni kSrt6rit6si ig6ny 6rv6nyesit6se, tov5bb6

int6zked6s a p6nzt5r k6pviselet6re jogosulta k ellen inditott perekben a p6nzt5 r k6pviselet6r6l;

0

dont6s mindazokban

a

k6rd6sekben, amelyeket jogszab5ly vagy a jelen alapszabSly

a

kozgyfil6s

hatSskO16be utal.

15.1.24.A kozgyfil6s Sltal6ban nyilt szavaz5ssal, a jelen l6v6 (k6pviselt) p6nzt5rtagok egyszerff szavazattobbs6g6vel
hozza hat6rozatait.

15.1.25. A kozgy0l6sen k6pviselt p6nzt5rtagok lega15bb 213-os szavazattobbs6ge szUks6ges a 15.1.23. a), d), D 6s g)
pontokba n meghat5rozott esetekben.

15.1.26. A kozgy0l6st levezet6 elndkk6nt az igazgat6tan5cs elnoke, akad5lyoztat5sa eset6n az igazgat6tan5cs valamely
m5s tagja vezeti.

1s.1.27. A kdzsyfilEsen jelenl6ti ivet kell felvenni

Cs

je96rto6rpv5{b.[ffi:0tqgy#Si,ryibtartalmazza

az elhanszott
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felsz6lalSsok l6nyeg6t, a hozott hat6rozatokat 6s hat6rozatonk6nt a szavaz5s eredm€nyet sz5madatokkal. A
jegyz6konyvhoz csatolni kell az igazgat6tanScs 6s az ellen6rz6 bizottsSg beszSmol6j5nak egy-egy p6ld5ny5t. A
jegyz6konyvet a levezet6 elnok 6s a jegyz6konywezet6 irja al5, 6s az erre megv5lasztott k6t p6nzt5rtag
hitelesiti.
'15.1.28. A
kozgy0l6s16l k6sz0lt jegyz6konyv egy p6ld5ny5t, mell6kleteivel egyutt a kozgy0l6st kover6 30 napon beltjl
meg kell krlldeni a Fe[igyelet r6sz6re.

15.1.29. Az igazgat6tan5cs 6s az ellendrz6 bizotts5g tagjainak, s kozrllrlk e testuletek elnokeinek megv5lasztSsa titkos
szavaz6ssal tort6nik.

15.2.

Azigazgatotan5cs

15.2..l. Az igazgat6tanScs

a p6nzt5r Llgyvezetd szerve. Az igazgat6tan5cs l6tsz5ma 3 f6.

15.2.2. Az igazgat6tan5cs tagjait a p6nzt5rtagok koztil kell

megv5lasztani. Ha bSrmely igazgat6tan5csi rag tiszrsege 5 6vn6l
rdvidebb id6 alatt szfnik meg, 0j igazgat6tan6csi tag kertll megv5laszt5sra 6s az [jonnan megvSlasztott tag megbizat5sa
az lgazgat6tandcs eredeti megbizatSs5nak lej5rt5ig tart.

15.2.3. Az igazgat6tanScs megbfzat5sa
15.2.4. Az igazgat6tan5cs feladatk6re:

a megvSlasztSset6l szSmitott 6t 6vig tart.

15.2.4.1.A ktjldonkozgyUl6ssel (kozgyUl6ssel) 6s krildotw5laszt6 gy0l6ssel kapcsolatosan:

a) 6sszehivja a kozgyfil6st 6s a krildottv5laszr6 gyfil6seket;
b) gondoskodik a kozgyfl6s 6s a krildotw5laszt6 gyfil6sek napirendj6nek el6k6szit6s6r6l;
c) rendkivtili kozgy0l6st 6s krildottv5laszr6 gy0l6seket hfvhat ossze;
d) gondoskodik a kozgy0l6s hat5rozatainakv6grehajt6sS16l;
e) kialakitja a ktild6ttv5laszt5s rendj6t, meghat5rozza a krtlddtti korzeteket.
1

5.2.4.2. A P6nzt5 r szervezeti m Ukod6s6ve

I ka

pcsolatosa n:

a) meghat5rozza a P6nzt5r munkaszervezet6t, feladatait, megalkotja mUkdd6s6nek szab5lyait;
b) gyakorolja az Ligyvezet6 igazgat6 felett a munk5ltat6i jogokat ellen6rzi az Ligyvezet6 igazgat6 munk6j5t, az
c)
d)
e)
1

tlgyvezet6 igazgat6t6l irSsbeli jelent6st, beszSmol6t k6rhet, elbir5lja az r.jgyvezetdigazgat6 tev6kenys6g6vel
kapcsolatos beadv5nyokat, panaszokat, valamint az 0gyvezet6 igazgat6t utasithatja;
kinevezi 6s felmenti a szSmviteli rend6rt felel6s vezet6t (f6k6nyvel6t);
szak6rt6i bizons5gokat, tanScsad6 restLtletet hozhat l6tre;
felhatalmazza a P6nzt5r alkalmazottjSt a k6pviseletre.

5.2.4.3. A P6nztSr rlzlewitel6vel 6s gazd5lkod5sSval kapcsolarosan:

a) meghat5rozza a P6nzt5r tlzletpolitik5jSt;
b) elk6sziti 6s a kozgyfl6s el6 terjeszti a P6nztSr 6ves 6s hossz0 t5vri p6nzrjgyi terv6r, a m6rleget 6s az 6ves
c)
d)
9)
f)
g)
h)

besz5mol6j5t;
javaslatot tesz a kozgyUl6snek a P6nzt5r eredm6ny6nek felhasznSl6s5ra, vagy az egyes alapokban mutatkoz6
hiSny rendez6s6re;
gondoskodik a P€nztilr konyveinek szab5lyszer0 vezet6s6rdl;
ddnt a vagyonkezel6 kivSlasztSs516l,j5vShagyja a tev6kenys6g kihelyez6s6vel 6sszefLig 96szerz6d6st;
j6vShagyja az adminisztr5ci6s 6s nyilvSntart5si, a biztosit5smatematikai 6s j5rad6kszolgSltat5si tev6kenys6g
ki helyez6s6vel osszef ti g g6 szerz6d6seket;
dont a befektetett p6nzt5ri eszkozOk let6tkezel6s6r6l, a let6tkezel6 kiv5laszt5s516l, j6v5hagyja a feladat
teljesit6s6vel 6sszef ri g g6 szerz6d6st;
rendszeresen ellen6rzi a p6nzt5ri szolgSltat6k tev6kenys6g6t. Ennek keret6ben:

.
.
.

meghatiirozott id6kdzdnk6nt besz5moltathatja

a

szolg5ltat6kat az 6ves p6nzLlgyi tervben

rdgzitettek t5rgy6vi el6ir5nyzatainak id6arSnyos teljesit6s616l;
a szol95ltat6kt6l folyamatos adarszolg5ltatSst k6rhet;

sztiks6g eset6n helyszini ellen6rz6st tarthat, melynek keret6ben k6rheti egyes vagyontSrgyak,

i)

okiratok, 6rt6kpa pirok bem utat6sSt;
tll6seire rendszeresen vagy esetenk6nt meghivhatja a p6nzt5ri szolg5ltat6 k6pvisel6j6t.
dOnt a P6nzt5r hitelfelv6tel616l;

i)

gondoskodik

.

a jogszab6lyoknak

nyilv5 nta rtSsi rendszer kia lakitSs5

0

megfelel6 6s az adatszolg6ltatSsi kotelezetts69 teljesit6s6t biztosit6

161

6s m0kodtet6s616l;

j6vdhagyja a P6nzt5r sz5mviteli politik6j6t, illewe a sz5mviteli politika keret6ben elk6szftett szab5lyzatokat
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szab5lyzat, celtartal6k-k6pzlsiszabillyzat, hozamfeloszt6si szab5lyzat), a P6nzt5r szSmlarendj6t, az analitikus
6s kieg6szit6 nyilv6ntart6sok kor6re 6s tartalm5ra, vezet6s6nek m6dj5ra vonatkoz6 p6nztSri szab5lyzatot;

l)
m)
n)-

o)
p)

i

p6nztSr r6sz6re ny0jton t5mogatSs (adom5ny) elfogad5s5rol, gondoskodik a t6mogat5s (adomSny)
rendeltet6sszerii fel haszn5l5s5 rol;
j6v5hagyja a P6nztSr vagyonkezel6si, vagyon6rt6kel6si 6s bels6 ellen6rz6si szabllyzatAt;
elfogaJja a hat5skor6be tartoz6 vagy oda utalt egy6b bels6 szabSlyzatokat, egyebekben ellen6rzi az egy6b
p6nzt5ri szab5lyzatokat, szrlks6g eset6n azok m6dosit6s5t kezdem6nyezi;
gondoskodik a p6nzt5r zavartalan mfikOd6se16l;
donthet a116l, hogy a fedezeti tartal6k jav5ra m5s tartal6k(ok) befektet6si hozamSt
j6v5irja.

dont

15.2.4.4. Egy6b k6rd6sek kdr6ben

a) j6v6hagyja a munk5ltat6i hozz5j5rul5ssal kapcsolatos szerz6d6seket
b) dont a tagfelv6teli k6relmekkel, a tags5gi viszony sztlnetel6s6vel 6s megszUn6s6vel kapcsolatos Ugyekben;
c) gondoskodik a p6nzt5rtagok alapszab5ly szerinti t5j6koztat5s516l, tekintettel az Opt. rendelkez6seire tov5bbS

d)
e)
Az

flgyelemmel az adaw6delem161 6s a szem6lyis6gijogok v6delm616l

sz616

jogszab5lyokban foglaltakra;

megSllapitja ugyrendj6t;
dont mindazokban a k6rd6sekben, illewe ell5tja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszab5ly, a P6nztSr
alapszabSlya, vagy a kozgy(l6si hat6rozat feladat-, illetve hat5skor6be utal.

igazgat6tan5cs jogosult szak6rt6k foglalkoztat5s5ra, szak6rt6i bizottsSgok, tan5csad6 testr.iletek

l6trehoz5sS ra.

i5.2.5.

Az igazgat6tan5csnak lega15bb 3 havonk6nt ril6st kell tartania. Az igazgat6tan5cs rll6s6t ossze kell hivni akkor is,
ha azt a kozgyfil6s hat5rozata el6irta, a p6nzt5r felen Feltigyeletet gyakorl6 Magyar Nemzeti Bank el6irta, illetve
ha az ellen6rz6 bizotts6g vagy az igazgat6tan5cs tagjainak egyharmada, illewe az tigyvezetd k6ri.

15.2.6. Az igazgat6tanScs til6seit

a

napirendi javaslat 6s az fr6sos el6terjeszt6sek egyidej0 megkLild6s6vel

az

igazgat6ta n5cs elnoke hivja ossze.

15.2.t. Az igazgat6tan6cs

ul6se hat5rozatk6pes, ha azon a tagoknak lega15bb a fele jelen van.

5.2.8. Az igazgat6tanScs hat5rozatait 5ltalSban a jelen l6v6 igazgat6tan5csi tagok

'l

szavazatainak egyszerf tobbs6g6vel

hozza. Szavazategyenl6s6g eset6n az elnok szavazata dont.
igazgat6tan5cs Lll6s megtart5sa n6lktll t5vbesz6l6n, telefaxon, telexen, elektronikus lev6lben (e-mail) is hozhat
6rv6nyel harSrozatot, ha az igazgat5tan5csi tagok legal5bb a fele (2 tag) szavazatSt teljes bizonyit6 erejU
magSnokiratba foglalja, 6s legfeljebb 8 napon bekJl megk0ldi a P6nztSr sz6khely6re. llyen esetben a szavaz5s

15.2.9. Az

ereim,5ny6nek megillapitasai6l es

a

ddnt6s jegyz6konyvbe (ir5sba) foglal5s516l

az

lgazgat6tan5cs

Eln6ke_

gondoskodik. n iegyi6kOnyver az lgazgat6tan5cs Elnoke 6s tagjai irj5k al5. Az a tag, aki szerint a t6ma til6sen tort6nd

iregt5rgyal5sa izuiseges, az 6rteiit6it6l sz5mltott 3 napon be[]l irSsban megtett nyilatkozatban k6rheti az ril6s
kotelez6 osszehlv5s5t.

I

5.2.10.

-

Az igazgat6tan5cs min6sitett tobbs6ggel azigazgat6tan5cs tagjai k6tharmad5nakegyet6rt6s6vel
a kozgy0l6s el6 terjesztett eves besz6molo elfogadasarol;

a)
b)
c)

-

hat5roz:

az igyvezet66s a let6tkezel6 kivSlasztSsS16l;
hat5skorei gyakorlSsSnak5truh5z6s516l.

igazgat6tan6cs a jogszabSlyok, illetve jelen Alapszab5ly 5ltal nem kiz5r6lagos hat5skorek6nt szab5lyozott
feladatkorok teljes vagy- r6szleges gyakorl5s6t hat5rozattal/szab5lyzattal mindsitett tdbbs6gii hat5rozattal_-az

i5.2.1. Az

Ligyvezer6re atrufraznatli. R hatSikor itruh5z6s5val egyidejfileg a hat5skdr gyakorl5s5nak m6dj5r6l 6s m6rt6k6r6l is

re-ndelkezni kell. Nem iuh5zhat6k 5t a k6zgy0l6s Sltal az lgazgat6tan5csra Struh5zott feladatkorok. Az tgyvezet6
igazgat6 hatSskdre az igazgat6tan5csi hat5rozatban rogzltett hat5skor terjedelm6hez igazodik. Az ugyvezet6 igazgat6t
jtev?kenys6g sor5n az-lgaigat6tan5cs hat5rozatai 6s utasit5sai kotik, koteles betartani a jogszab5lyokat, az alapszab5ly
rendelkez6seit, valamint a kozgyfil6s hatSrozatait.
Az lgazgat6tan5cs - felel6ss6g6nek 6rintetlenril hagy5sa 6s rendszeres besz5mol5si k6telezetts6g.el6irSsa mellett - a
$.i.q.i. a)-d) pontokb an, a 15.2.4.2. c) pontban, a 15.2.4.3. d) h) D k), 6s a 15.2.4.4 a), b) 6s c) pontokban foglalt
hat5skdr6nek gya korlSs5t 5tr uhlzza az U gyvezet6 gazgat6ra.
i

tartalmaznia kell a jelenl6v6k nev6t, az
hozott hat5rozatokat. A jegyz6kdnyvhoz csatolni kell az ir5sos

15.2.12. Az igazgat6tan5cs rll6s6r6l jegyz6kdnyvet kell vezetni, amelynek

elhangzott felsz6lal6sok l6nyeg6t 6s

a

besz5mol6k, illetve m5s dokumentumok egy-egy p6ld5ny5t.

rAszt o

15.2.13. Az iigyvezet6 azigazgat6tan5cs 0l6sein tan6cskoz5sijoggalveDBt#FoK

16

nterna

I

15'2.14. Az igazgatotanScs tagjai

15.3.
5'3'2'

6s elnoke a kozgy0l6s dont6se szerint reszesUlnek tiszteletdijban,
egyeb juttatasban.

Az ellen6rz6 bizotrseg

15.3.1. Az
1

I

ellen6rzl6 bizottsbg a p6nztdr Elta16nos ellen6rz6si szerve.

Az ellen6rz6 bizotts6g l6tsz5ma 5 f6. Az ellen6rz6 bizons5g megbizatSsa megvblasztis5t6l
sz6mitott 5 6vig

ta rt.

15'3.3. Az ellen6rz6 bizottsSg feladata, hogy a jogszab5lyi el6ir5sok, a p6nzt6r p6nztlgyi
terye, az alapszab5lyiban 6s
szabSlyzataiban foglaltak megval6sulSsa 6rdek6ben rendszeresen vizsgilja
6s ellen6rizze a p6nzt6r

gazd5lkodds6t, szSmvitel6t, tjgyvitel6t, a p6nzt5r fizet6k6pess6g6nek,
bev6teieinek 6s kiaddsainak, eszkozeinek
6s kotelezetts6gv5llal5sainak osszhangj5t, a p6nzt6r m0kddeset. Az ellen6rz6
bizottsdg nyilt p6ly6zatalapj6n
javaslatot tesz a kozgyfil6snek a konywizsg5lo szem6ly6re.

'15'3'4'

Az ellendrz6 bizotts5g 6vente a kozgyfil6s

e16 terjeszti megSllapitiisait.

Az ellen6rz6 bizottsdg k6rheti

igazgat6tan5cs soron kivtlli osszehivSs5t, ha azt az ellen6rz6s sorSn tapasztaltak szriks6gess6
teszik.

15'3'5. Az ellen6rz6 bizotts5g k6teles megvizsgSlni a hat5skor6be tafioz6, a kozgyfil6s el6 rerjesztend6 jelent6seket
az igazgat6tan5cs 6ves besz5mol6j5t. Az ellen6rz6 bizonsSq a jelen pontban meghat5rozott

az

6s

feladatainak

ellSt5sa 6rdek6ben 6vente ellen6rz6si tervet k6szit 6s gondoskodik annak v6grehajt5sdrjl.

15'3'6' Az ellen6rz6 bizotts5g

hat5skor6be tartoz6 k6rd6sekben az ellen6rz6 bizotts6g jelent6se n6lkril a k6zgyiil6s
6rv6nyesen nem hat5rozhat. Az ellen6rz6 bizotts5g jelent6s6t az 6ves besz5mol6r6l
6s a p6nzLigyi tervr6l a
kozgy0l6s el6tt, azokkal egyritt megtekinthet6v6 kell tenni a tags5g szdm6ra.

15'3'7' Az ellen6rz6

bizotts6g koteles a kiszervezett tev6kenys6g szerz6d6sben foglaltaknak megfelel6
v6gz6s6t legalibb

6vente megvizsg5lni.

15'3'8'
15'3'9'

Az ellen6rz6 bizotts5g jogosult szak6rt5ket foglalkoztatni, rjgyrendj61 6s
munkarendj6t 6nAll6an alakitja ki.

fu

Ellen6rz6 Bizotts5g.til6s megtart6sa n6lkLil elekronikus 0ton (emai) is
hozhat hatSrozatot. A hatdrozatijavaslatot
tartalmaz6 6rtesit6snek tartalmaznia kell a k6rd6s rovid ismerteis6t is, valamint
az irdsbeli nyilatkozat megt6tel6re
vonatkoz6 felk6r6st tov5bbS-a.hat5rozati javaslatot. tu ril6sen kivtil hozon
hat5rozat abban az esetben 6rv6n!es, ha a
javaslatot legal5bb a tagok fele ir5sbeli nyilatkozattal (teljes
bizonyit6 erejii mag6nokiratba-foglaltan) s nii*'Uuf,ii

elfogadja. llyen esetben a dont6s irSsba foglal5s5r6l 6s innak a szarazatokai
leaddtajok iiiali ariratasa 16l azEllen6rz6
Bizotts5g elndke gondoskodik' Az a tag, aki szerint a t6ma ril6sen tort6n6
megtargyalSsa szLiks6ges,
az 6rtesit6st6l
sz5mitott 3 napon be[ilir6sban megtetrnyilatkozatban k6rheti az r]l6s kotelez6
osi.eh:r6s6t.

'15'3'9 Az ellen6rz6
bizotts5g tagjai 6s elnoke a kozgy0l6s dont6se szerint reszesulnek tiszteletdijban,
juttat5sban.

15'3'10' Haazellen6rz6bizottsSgl6tszSmaajogszabSlyokbanel6irtminimSlisl6tszdmal5cs6kken,

egy6b

azellen6rz1bizottsigg

napon beltjl koteles az igazgat6tanScsn5l a kozgy0l6s osszehiv6sdt inditv6nyozni.

15.4.

Tagozatok

15'4"1' Az igazgat6tan5cs a p6nzt6r szervezet6n beltil tagozatokat hozhat l6tre, melyek p6nztartagsdg
a
csoportjainak (pl' beolvad6 p6nztSrak tagjai eset6ben) tigydont6 hatSskorrel
nem rendelkez6
testtlletei. A tagozatok a p6nzt5r igazgat5tan5csSnak hatSrozat5val szfinnek meg.

15'4'2'

A

tagozatok

az

igazgat6tan5cs felk6r6s6re

kLjlonboz6

6idek-k6pvlseleti

adott k6rd6sben ElldsfoglalEst alakithatnak ki, melyet az
az igazgat6tan5cs

igazgat6tanScs elnoke sz6ban ismertet az igazgat6tan5cs rll6s6n. A
tagozatok vezet6i
felk6r6s6re r6szt vehetnek az igazgat6tanScs rll6sein, szavazati 6s tan5cskoz6si jog

azonban nem illeti meg

6ket.

15'4'3.

A tagozatok mfikod6s6re vonatkoz6 szab5lyokat az igazgat6tan5cs
hatirozatban Ellapitja meg.

XVl. A p6nztSr rigryezet6j6re 6s a munkaszervezetrevonatkoz6 rendelkez€sek

'16"1' Az pdnztar

tigyvezet6je

a p6nzt5rral

munkaviszonyban 5116 szem6ly.

A

munkaviszony6ra

torv6nykonyvdr6lsz6l62012. l. tv. rendelkez6seit kell alkalmazniaz Opt.-ben
ioglalt elt6r6sekkel.
1

6'2'

16.3.

a munka

Az tigyvezet6 nem lehet a p6nzt6 r igazga t6ta n5 cs5 na k elnoke, illetve
mds v5lasztott tiszts6gvisel6.

Ugyvezet6k6nt alkalmazha16 az, aki brjntetlen el66let0, nem 5ll gazd5lkod6
szervezetben vagy gazdas5gi

tSrsas5gban vezet6 tiszrs6g betolr6s6r kiz516

fogffiopmdettilt6o
t7

lnternal

p6nzt5ritev6kenys6gben
ajogszabilybanmeghat5rozottkiz516ok,fels6fok0v6gzetts6ggel6slega15bbh5rom6ves,
szervn6l vagy
hasznosithat6 sza[mai gyakorlattal rendelkezik, melyet gazd5lkod6 szervezetn6l, 5llamigazgat5si
kols6gvet6si i nt6zm6nyn6l szezett meg.

16.4.

az igazgat6tan5cs 5ltal
Az tjgyvezet6 b6r6t 6s juttatdsait azigazgat6tan5cs 5llapitja meg. Az ilgyvezet6a b6r6t6s

j6v6hagyonjufta16sai kiv6tel6vel, a p6nzt5rral kapcsolatostev6kenys6g66rtellenszolgSltatSstnem

16.5.

fogadhat el'

Az Ugyvezet6 a feladatk0reben elj5rva

a)
b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)
i)
j)

felel6s a kozgyUl6s 6s az igazgat6ta n5cs hat5 rozata i na kv6g rehajtSsS6rt;

felel6sa p6nztSreredm6nyesmfikod6s66rt;
felel6s a p6nzt6r folyamatos rigyvitel66rt;
felel6s a p6nzt5 r fizet6k6pess696nek6s kotelezetts6gei nek lej5 rati 0sszhangj56rt;
gondoskod ik a kdzgy0l6s 6s az igazgat6ta nics tl l6seinek el6k6szit6s616l;

r6sztvesza kozgy0l6s6sazigazgat6tan5cstil6sein;
besz5molazigazgat6tanScsnakatev6kenys69616l;
felel6s a p6nzt5 r m u nkaszervezete bels6 sza

bS lyza ta ina k a kia la

kit5s56rU

i16nyitjaa p6nzt5rmunkaszervezet6t;
jogszabSly
gyakoiolja a p6nzt5r alkalmazottai feletti munk6ltat6ijogokat azok kiv6tel6vel, amelyeket
l;
uta
hat5skor6be
n5cs
vagy a jelen a la psza b6ly a kozgy6l6s va g y azigazgat6ta

0 vezeti a Hat5rozatokKonYv6U
l) el6k6szlri az igazgar6ra n5 cs 0l6s6re a p6nzt5 r p6nztjgyi terv6t, m6rleg6t 6s 6ves besz5mol6jSt;
m) kia m5 nyozza a p6nzt5 r irata it, l5irja a p6nzforga lmi, befektet6si 6s likvidit6si jelent6st;
n) peren klvgli Ljgyekbenaz igazgat6tanScselnok6nekmeghatalmaz5s5valk6pviselia p6nzt5rat;
o) biztositja a p6nzt5 rta gok t5j6koztat5s5t, rat beteki nt6si jogS na gya korl5s5t;
d

a

k

i

p)int6zkedikap6nzt6rhozbeny0jtotttagfelv6telik6relmekugy6ben;
ellitja a jogsza bd lyokba n meghat5 rozott 6s az igazgat6ta nScs 5lta I rA ruh6zott egy6b feladatokat.

q)
16.6.

Az igazgat6ran5cs - felel6ss6g6nek 6rintetlen0l hagy5sa mellett

- az ugyvezet6re

ruh5zhatja egyes hat5skoreinek

Az Ugyvezet6 e tev6kenys6g
gyakorl5s5t. Az ijgyvezet6 hai6skOre azetruhAzott hat5skor terjedelm6hez igazodik.
jogszab6lyokat,
az alapszab5ly rendelkez6seit,
so16n az igazgat6tanics utasitSsai szerintj5r el, koteles betartani a
6s - amennyiben a
a k6zgyiil6s 6s a ktildottkozgy0l6sek hat5rozatait. Az igazgat6tanScs gyakorolja az 0gyvezet6
alkalmaz - a p6nzt6r alkalmazottai felett a munkaviszony l6tesit6s6re, megsz0ntet6s6re,

p6nzt5r ugyvezet6t nem

hat5skdr6be nem tartoz6
illewe a juttatisok meghatSroz5s5ra vonatkoz6 munk5ltat6i jogokat. Az igazgat6tan5cs
gyakorolja.
munk6ltat6ijogokat lgyvezet6 hi5ny6banvagy akad5lyoztat5sa eset6n az igazgat6tan5cselnoke

16.7.

ellendrz6 bizotts6ghoz fordulhat,
Az igazgat6tan5cs jogs6rt6 hat5rozata, illetve utasit6sa eset6n az tigyvezet6 az
6s kezdem6nyezheti a kozgy0l6s osszehivSs5t'

.l6.g.

hat5rozatban 5llapitja
A p6nzt6r munkaszervezet6nekfel6pit6s6t, feladatait az igazgat6tan5cs

meg'

l6.9.AzUgyvezet6jogosultaz,,0gyvezet6igazgato"cimhaszn6lat5ra'

16.10.

H.k.

XVll. A p6nztSr megsz0n6se

17.1.

meg, a FelUgyelet el6zetes
A p6nzt5r a felszimol5s eset6r kiv6ve csak v6gelszSmol5st kdvet6en sz0nhet
t5j6kozta t5sa mel lett.

17.2.

A

kozgyUl6s k6tharmados szavazattobbs6ggel elhatSrozhatja

a p6nzt5r megsz0n6s6t, m5s p6nzt6rral tort6n6

egyes0l6s6t.

-,

ha a kozgy0l6s azt hat5rozatban k6ri,

17.3.

A p6nzt6r jogut6d n6lktili megszUnr6sekor- a felsz6mol5s kiv6tel6vel

17.4.

jut6 vagyonr6szt
A p6nzt6r jogut6d n6lktili megsz0n6se eset6n a p6nztSrtag a r5

17.5.

a

FelUgyeletvegelsz5mol6tnevezhetki.Av6gelsz5mol5skolts69eita p6nzt5rviseli'

a)
b)

felveheti;
5tl6pes eset6n egy-m6sik p6nzt5rba 5tviheti'

ryrcql€fiar6gdHahLffifuflzd6
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ee
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7'6'

A p6nzt6rjogutod nelktlli megszfin6se eset6n a p6nzt5rtagokra es6 vagyont
a k6vetkez6k szerint kell felosztani:
A rendelkez6sre 5ll6 vagyonb6l el6szor a fedezeti alappal szemben fennEllo
tagi, 6rok6si 6s kedvezmenyezetti

-

kovetel6seket kell kiel69iteni.

-

Ha a rendelkez6sre 5l16 vagyon kevesebb, mint a fedezeti alappal szemben fenndl16
kovetel6sek osszege,
fentijogosultak az egy6ni sz5m15kon nyilv6ntartott osszegek arSny6ban r6szesLllnek a vagyonb6l.
Ha a rendelkez6sre 5l16 vagyon meghaladja a fedezeti alappal szemben fennd116 kovetel6sek
osszeg6t,
akkor a fennmarad6, kotelezens6gekkel nem terhelt vagyont az egy6ni szdmldkon
nyilv5ntartott osszegek
arSny5ban kell a jogosultak kdzott felosztani.

Xvlll. A p6nztir kEpviselete
1

8.1.

18.2.

18'3'

A p6nzt5rat

a)
b)
c)
d)

azigazgat6tanicselnokeon5ll6an;
az igazgat6tan5csnakaz elnokon kivrtli k6t tagja egylltesen;
a p6nzt5r k6t k6pviseletijoggal felruh5zott alkalmazottja egyr.lrtesen;
az igazgat6tan6cs 5ltal kijelolt egy igazgat6tan5csi tag az 0gyvezet6vel egyLitresen
k6pviselik.

A p6nzt5 r tisztsegvisel6j6t vagy

a lka

lmazottj5t az igazgar6ta nScs

ru h5zha

tja fel k6pviseleti jogga l.

A p6nztSr k6pviselet6re jogosult szem6lyekr6l k6pviseleti konyvet kell vezetni. A k6pviseleti
k6nyv vezet6s6r6l
az Lt gyvezetd gondoskod i k.

XlX. A p6nzt6 r hat6 rozatainak k6zz6t6tele,

ira

tbeteki nt6s

'19'1' A p6nztSr a ktildottkozgyfil6s 6s az igazgat6tan5cs
hat6rozatok k6nyv6t.

hat5rozarainak nyilv5ntarr6sa c6lj6b6l k6teles vezetni

a

A hat5rozatok konyve egy sorsz5mmal ell5ton, a nyit6 oldalon a p6nztdr pecs6tj6vel 6s
az igazgat6tan5cs
elnok6nek vagy k6t tagj5nak al5irSs5val ell5tott frizet. A hatirozarok konyv6be
a hat5rozatokat, sorsz5mmal
ell5wa, az azok meghozatalSt kovet6 36 615n belril be kell vezetni. A hatbrozatok
bevezetese az tigyvezet6
feladata.

19'2'

Az el6z6 pontban foglalt hat5rozatokat, valamint az 6ves p6nztSri besz6mol6t a p6nztdr
sz6khely6n e c6lra
l6tesitett hirdet6tibl5n 60 napra ki kell ftiggeszteni.

l9'3'

A p6nzt5rtagot az egy6ni sz5mlSja december 31-i egyenleg6r6l legk6s6bb a tdrgy6vet k6vet6 jInius
30-ig
ir5sban tSj6koztatni kell.

19'4'

A p6nztSr irataiba - tobbek kozott a p€nztlr aktudlis befektet6si politik5jdnak kivonat5ba
-, szab5lyzataiba
p6nzt5rtag a p6nzt5r rlgyf6lfogad5si ideje alatt szem6lyesen betekinthet,
a z5rt tandcskoz5sokr6l k6szrilt

jegyz6konyvek kiv6te 6vel.
I

)0( Vit6s rjgyek int6z6se
20.1.

A p6nzt6rtag 6s a P6nztSr kozotti vit6s tigyekben meg kell kis6relni az tjgy peren
kivLlli, tdrgyaldsos rendez6s6t. Ha ez

20.2.

A panasz elutasitSsa eset6n a p6nztSr v5laszSban t5j6koztatja a p6nzt5rtagot arr6l, hogy
a Magyar Nemzeti Bankr6l

nem vezet eredm6nyre, a felek polgEri peres elj5rdst kezdem6nyezhetnek.

sz6l6 2013.6vi CXXXIX. torveny (a tov5bbiakban: MNB

v.) szerinti fogyaszt6v6delmi rendelkez6sek megs6rt6se
eset6n a Feltjgyeletn6l fogyaszt6v6delmi elj5rSst kezdem6nyezhet, vagy a szerzdd6s
l6trejon6vel, 6rv6nyess6g6vel,
joghat5saival 6s megsz0n6s6vel, tov5bb5 a szerz6d6sszeg6ssel
6s annak joghat5saival kipcsolatos jogvita eset6n
bir6s5ghoz fordulhat, vagy a P6nztjgyi B6k6ltet6 TestLllet elj5r5s5t kezdem6nyezheti.
A p6nztirnak meg kell adnia a
P6nzUgyi 86k6ltet6 Testtilet sz6khely6t, telefonos 6s internetes el6rhet6s6g6t,
valamint a levelez6si cim6t.
)C(1. ZErad6k

A2004' november

15. napjSn megtartott alaku16 kozgy0l6s

szerkezetbe foglalt jelen alapszabSlyt

m6dositotta, aminek

,ql,tgrp[qg*Octrrraz6rai(abbgr8.sffofotitott egys6ges

a 2021. december zo-an'rirtgraiigli-(gl.*U,,H5;]44qa1,{ra}20.) sz. hatdrozata
t6ny6t e z5rad6kban a kozgyiit6s tevezet6.qhgfe:h,)[b]zOfn*rrrc*.t6.e
A:i;;il;;l;;
iesv'o'on, te'r

iifl-ii,1,t[?Sffif":p.fi

I

ntern

a

I

janu5r 01.
hitelesit6je al6ir5sSval igazolja. A m6doslt5sok hat5lyba l6p6se 2022.

m0kodik tov5bb.
A p6nzt6r a pol96ri torv6nyk6nyvr6l sz6l6 201 3. 6vi V. tv. rendelkez6seivel osszhangban
Alapszab5ly m6dosit5sok alapl6n
lgazoljuk, hogy az Alapszab5ly egys6ges szerkezetbe foglalt szOvege megfelel az
hat5lyos tartalm5nak.
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T6th Bal5zs

dr. Juh5sz Linda

KOzgy6l6s levezet6 elndke

legyz6konywezet6
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Kincses Zolt5n

L6ng-MiticzLy'eal6zs
Jegyz6k6nyr hitelesit6

legyz6kdnyv hitelesit6

jelen Alapszab5lyt a feltrlntetett d5tum nap16n, azaz
Alulirort, Dr. prokopovitsch L5szl6 (KASZ:36067461) kijelentem, hogy
szerkezetbe foglalt szovege
2021. december 20-in ellenjegyzem, 6s igazolom, hogy a jelen Alapszab5ly egys6ges

Budapesten,

megfelel az AlapszabSly m6dosit6sok alapj6n hat5lyos tartalm6nak:

..........\...._.
D)drokopovisch L5szl6
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