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LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT 
 

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről 
 

1. Általános szabályok 
 

 
1.1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, valamint az 

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: „Pénztár”) Alapszabályában 
foglaltak szerint a Pénztár legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. 

 
1.2. A pénztártagok a Küldöttközgyűlés tagjait, a küldötteket, illetve a tisztségük megszűnése 

esetén helyükbe lépő pótküldötteket (a továbbiakban: „küldött(ek)”) jelen Szabályzat szerint 
szervezett küldöttválasztó gyűlésen választják meg. 
 
A küldöttek száma legfeljebb 85 fő. A Küldöttválasztó gyűlések megszervezése régiónként  
történik. A Pénztár régiós felosztása: Központi Régió (Budapest, Pest), Dél-Alföldi Régió 
(Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok), Dél-Dunántúli Régió (Baranya, 
Somogy, Tolna, Zala), Észak-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas, Komárom-
Esztergom, Veszprém), Észak-Keleti Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád) van. A régiókon belül területi küldötti körzetek vannak. A 
területi körzeteket a Pénztár az egyes körzetekben lévő pénztártagi létszám alapján, az 
arányosság elve alapján alakítja ki.  A pótküldöttek száma legfeljebb 170 fő. A küldöttválasztó 
gyűlésen a küldöttek megválasztásával egyidejűleg két pótküldött megválasztására is sor 
kerül.  

1.3. A küldöttválasztó gyűlések időpontját és helyét, valamint azt, hogy a pénztártag melyik     
küldöttválasztó gyűléshez tartozik, az Igazgatótanács a pénztári tagok számára és területi 
elhelyezkedésére tekintettel úgy határozza meg, hogy azon valamennyi jogosult részt 
vehessen. A pénztártag azon területi küldötti körzetben tartandó küldöttválasztó gyűlésen 
szavazhat, ahol állandó lakcímmel rendelkezik.  

 
1.4. A választásra valamennyi pénztártag jogosult. 
 
1.5. Küldöttnek az a pénztártag választható, aki: 

a) 18. életévét betöltötte, 
b) büntetlen előéletű, 
c) tagdíjfizetési kötelezettségét nem szünetelteti, és annak az Alapszabály előírásainak 

megfelelően eleget tesz. 
 
1.6. Nem választható küldöttnek: 

 a Pénztár ügyvezetője 
 a Pénztár alkalmazottja 
 az Országos Jelölő Bizottság tagja, 
 aki a Pénztárral – ellenérdekű félként – perben áll, 
 akinek egyéb érdekeltsége vagy tevékenysége ellentétes a Pénztár biztonságos 

működésének követelményével. 
 
 
2. A választás szakaszai 
 
2.1. A jelölés rendje 
 
2.1.1. A küldött megválasztására jelölés alapján kerül sor. 
2.1.2. A jelölés és a választás lebonyolítására az Igazgatótanács a választásra jogosult 

pénztártagok közül Országos Jelölő Bizottságot (a továbbiakban: „Jelölő Bizottság”) hoz létre. 
A Jelölő Bizottság kijelöli a  koordinátorokat, akik a régiókban  szervezett küldöttválasztó 
gyűlések lebonyolításánál a Jelölő Bizottság helyi képviselőjeként, annak utasításai alapján 
járnak el. A Jelölő Bizottság tagjainak személyét a megválasztásukat követő közgyűlés hagyja 
jóvá. 
 



2.1.3. A Jelölő Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt a Jelölő Bizottság tagjai maguk közül 
választják. A Jelölő Bizottság megbízatása megválasztásától számított öt évig, illetőleg addig 
tart, amíg az öt évre megválasztott küldöttközgyűlés mandátumának lejártát követően az új 
közgyűlés alakuló ülésén új Igazgatótanácsot nem választ. 
 

2.1.4. A Jelölő Bizottság meghatározza a jelöltállítás határidejét, gondoskodik a jelölés és a 
választás törvényes rendjének megőrzéséről. 
 

2.1.5. A választásra jogosult, valamint a választható pénztártagok jegyzékét a Pénztár ügyvezetője 
bocsátja a Jelölő Bizottság rendelkezésére. A Jelölő Bizottság a jegyzéket  a Pénztár 
ügyfélszolgálatán  elérhetővé teszi a jelöltállítás időtartama alatt. A jelöltállítási lehetőségről és 
annak határidejéről, feltételeiről a Pénztár a pénztártagokat a honlapján értesíti. 
 

2.1.6. Jelöltet állíthat legalább a választásra jogosult pénztártagok 20 százaléka. Amennyiben a 
választásra jogosult pénztártagok jelöltet a jelöltállítási határidőn belül érvényesen nem 
állítanak, jelöltet a Jelölő Bizottság állít. 
 

2.1.7. Jelölt lehet bármely pénztártag:aki megfelel az 1.5. és 1.6. pontokban meghatározott 
követelményeknek. 
 

2.1.8. A jelölést a támogató pénztártagok nevével és aláírásával írásba kell foglalni, és el kell juttatni 
a Jelölő Bizottsághoz. A Jelölő Bizottság megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e az 1.5. és 1.6. 
pontokban megfogalmazott követelményeknek. 
 

2.1.9. A Jelölő Bizottság a választást megelőzően legalább egy héttel összeállítja és közzéteszi a 
jelöltek listáját a Pénztár honlapján, továbbá egy országos lapban hirdetményt tesz közzé a 
küldöttválasztó gyűlések helyéről és időpontjáról, és a jelöltek listájának Pénztár honlapján 
történő megtekintési lehetőségéről. A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A 
jelölőlista akkor tehető közzé, ha a jelöltállítás érvényes volt. A jelöltállítás az adott területi 
küldötti körzetben akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább a választható küldöttek és a 
pótküldöttek együttes számának megfelel. 

 
2.1.10. A Jelölő Bizottság a jelölőlistának megfelelően elkészítteti a szavazólapokat. A szavazólapra a 

jelöltek nevük szerint abc sorrendben kerülnek fel. A Jelölő Bizottság gondoskodik a szavazás 
megszervezéséről, a Szavazatszámláló Bizottság összeállításáról. 

 
 
2.2. A küldöttválasztó gyűlés lebonyolítása 
 
2.2.1. A küldöttválasztó gyűlést öt évenként kell összehívni, továbbá akkor, ha a küldött tisztségének 

megszűnése vagy más ok miatt szükséges. 
 

2.2.2. A küldöttválasztó gyűlés a küldöttet és a pótküldötteket öt évi időtartamra választja.  
 

2.2.3. A küldöttválasztó gyűlésen a pénztártagok meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat. 
A meghatalmazás akkor érvényes, ha azt két tanú hitelesíti. Egy személy részére több 
pénztártag is adhat meghatalmazást. 
 

2.2.4. A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több, mint 50 százaléka részt 
vett, akár személyesen, akár meghatalmazott útján.  
 

2.2.5. Megválasztott küldöttnek, illetve pótküldöttnek azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes 
szavazatok közül a legtöbbet megszerezték. Szavazategyenlőség esetén az a pénztártag 
tekintendő első rangsorúnak, akinek tagsági viszonya hosszabb ideje áll fenn. Abban az 
esetben, ha a megválasztottak azonos időpontban léptek be, a rangsort sorshúzással kell 
eldönteni. 
 

2.2.6. Érvénytelen választás esetén a választást tizenöt napon belül meg kell ismételni.A 
megismételt választás a résztvevők számára tekintet nélkül érvényes. A megismételt 
választás az érvénytelen választás napján is megtartható. Megválasztottnak azokat a 



jelölteket kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az érvényes szavazatok alapján 
küldöttválasztó gyűlésenként a három legtöbb szavazatot elnyert küldöttről rangsort kell 
készíteni. A rangsort a választottra adott szavazatok száma határozza meg. A pótküldöttek 
között a kapott szavazatok alapján rangsort kell felállítani. A rangsorban előrébb lévő 
pótküldött képviseli a küldöttet, amennyiben az feladatai ellátásában akadályoztatva van. A 
rangsorban második helyen végzett pótküldött akkor válik a küldöttet helyettesítő pótküldötté, 
amennyiben az előtte lévő pótküldött küldötté válik, vagy pótküldötti tisztsége megszűnik. 
Amennyiben a küldött, illetve a rangsorban előtte álló pótküldött is akadályoztatva van, a 
második pótküldött jogosult eljárni.  
 

2.2.7. A szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelműen kell jelölni. Érvénytelen a 
szavazat, ha azt nem a szavazólapon adták le, vagy nem állapítható meg, hogy a szavazatot 
kire adták le. 
 

2.2.8. A szavazó urnák csak a választást követően bonthatók fel. A szavazatokat a 
Szavazatszámláló Bizottság számolja össze, és közli az eredményt a küldöttválasztó 
gyűléssel. 

 
2.2.9. A küldöttválasztó gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 a választás helyét és idejét, 
 a gyűlésen elhangzottakat, 
 a szavazó urnák felbontását, 
 az összes leadott, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 
 az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát 
 a megválasztott küldött és a két pótküldött nevét. 
A jegyzőkönyvet a küldöttválasztó gyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek kell aláírni. 

 
 
3. A küldötti tisztség megszűnésének esetei 
 
3.1. A küldött tisztség megszűnik: 

 a megbízatás lejártával, 
 a küldött lemondásával, 
 a küldött visszahívása esetén, 
 bármely kizáró ok bekövetkezésekor, 
 pénztártagság megszűnésével  
 a pénztár jogutód nélküli megszűnésével. 
 

3.2. A küldött visszahívását az őt megválasztó pénztártagok 20 százaléka kezdeményezheti 
írásban az Igazgatótanácsnál. 

 
3.3. Az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezetője útján a visszahívás kezdeményezésének tényét 

tizenöt napon belül - a visszahívási indítvány megküldésével - közli a választásra jogosult 
pénztártagokkal.  

 
3.4. A visszahívásról a pénztártagok írásban listán szavaznak, a szavazatokat az Igazgatótanács 

részére küldik meg. Ha a választásra jogosultak többsége a visszahívás mellett szavaz, a 
visszahívás megtörténik. A küldött megválasztását követő egy éven belül, illetve, ha a 
visszahívás sikertelen volt hat hónapon belül új visszahívási indítványt nem lehet 
előterjeszteni. 

 
3.5. A visszahívás attól a naptól hatályos, amikor az Igazgatótanács a visszahívást eredményező 

szavazás eredményét megállapította. 
 
3.6. Ha a küldötti tisztség a megbízatás időtartamának lejárta előtt bármely okból megszűnik, a 

pótküldött lép helyébe. A küldöttváltozást az Igazgatótanács dokumentálja. 
 
 



 
 
 
Záradék: 
 
Jelen Szabályzatot a Pénztár 2013. március 18-án tartott Küldöttközgyűlése 2/2013.(03.18.) számú 
határozatával elfogadta, és az elfogadás tényét e záradékban a Küldöttközgyűlés levezető elnökének, 
a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének aláírásával igazolja. Jelen Szabályzat 
hatálybalépésével egyidejűleg az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és 
pótküldötteinek választási rendjéről szóló 2012. március 8.-i Küldöttközgyűlésen elfogadott 
szabályzata hatályon kívül helyezésre kerül. A jelen Szabályzat 2013. március 19. napján lép 
hatályba.  
 
 
 
 
  


