
 

 

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye 

Tisztelt Pénztártagok! 
 
Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa az OTP Önkéntes 
Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata 
alapján hozott határozata szerint küldöttválasztó gyűlést tart 2018. április 23. napján az 
ország 5 régiójában. 
A küldöttközgyűlés a Pénztár legfőbb szerve, amelyen a pénztártagok a küldötteken keresztül 
képviseltetik magukat. A közgyűlés munkájában való részvétel felelősségteljes, elhivatottságot és 
időráfordítást igényelő elfoglaltság, tekintve, hogy a közgyűlés közel 225.000 pénztártag 
képviseletét jelenti. A Pénztár közgyűléseit Budapesten tartja, évente átlagosan 2-3 alkalommal. A 
tisztség betöltése díjazással és költségtérítéssel nem jár. A küldötti tisztséggel járó feladatok közé 
tartozik az általa képviselt pénztártagokkal történő kapcsolattartás, a pénztártagok felmerülő 
kérdéseinek megválaszolásában való közreműködés. 
Küldöttnek az a pénztártag választható (jelölhető), aki 18. életévét betöltötte, büntetlen 
előéletű, és tagdíjfizetési kötelezettségének az Alapszabály előírásainak megfelelően eleget 
tesz. 
A választásra jogosult, valamint a választható pénztártagok jegyzékét a Pénztár ügyvezetője 
bocsátja az Országos Jelölő Bizottság (továbbiakban: OJB) /lásd: Az OTP Önkéntes Kiegészítő 
Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzatának 2.1.2. 
pontja értelmében/rendelkezésére. Az OJB a jegyzéket a Pénztár ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi 
a jelöltállítás időtartama alatt.  

 
Választási körzetenként érvényesen jelöltet állíthat legalább a választásra jogosult pénztártagok 20 
százaléka. Amennyiben a választásra jogosult pénztártagok jelöltet a jelöltállítási határidőn belül 
érvényesen nem állítanak, jelöltet az OJB állít. 

 
A jelölést a támogató pénztártagok nevével és aláírásával írásba kell foglalni, és el kell juttatni az 
OJB-hez. Az OJB megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e a Szabályzatban megfogalmazott 
követelményeknek. 

 
A pénztártagok a választható pénztártagok jegyzékét, a küldöttválasztás részletes szabályait 
tartalmazó szabályzatot (az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és 
pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzat), a jelöléshez szükséges formanyomtatványt 
(Támogató nyilatkozat) a pénztártagok megtekinthetik az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 
személyes ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Mérleg u. 4.; nyitva tartás: hétfő: 8-18 h, kedd-
csütörtök: 8-16 h, péntek: 8-14 h).  
A Szabályzat és a Támogató nyilatkozat formanyomtatvány letölthető a Pénztár honlapjáról 
(www.otpnyugdij.hu).  
Jelöltállítási határidő 2018. március 19., amely határidőig a jelölést tartalmazó Támogató 
nyilatkozatnak az Országos Jelölő Bizottságához (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) be kell érkeznie 
postai úton vagy a fenti ügyfélszolgálati címen személyes benyújtással.  
 
 
Budapest, 2018. március 5.  
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