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MKB Nyugdíjpénztár Választási szabályzata

1.) ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Jelen választási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az MKB Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Küldöttközgyűlése küldöttei megválasztása és visszahívása lebonyolításának, a
küldöttválasztó körzetek és a küldötti, pótküldötti létszám kialakításának részletes szabályait
állapítja meg a Pénztár Alapszabálya és a jelen szabályzat szerint szervezett küldöttválasztó
gyűlésen.
A Pénztár a küldöttválasztás során összesen 32 küldöttet és a küldöttek akadályoztatása,
tisztségük megszűnése esetén helyükbe lépő 32 pótküldöttet választ meg a Pénztár Alapszabályának XVI. 24. pontjában foglalt keretek között akként, hogy minden küldöttnek egy pótküldöttje van.
Minden küldött a Küldöttközgyűlésen annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot a Küldöttközgyűlés Pénztár internetes honlapján történő meghirdetése napján hatályos - tagnyilvántartás szerint képvisel. A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele azonos
szabályok szerint megválasztott pótküldöttje járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti. A
Küldöttközgyűlésen a Pénztár tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.
A választásra valamennyi pénztártag jogosult.
1.4.1. Küldöttnek az a pénztártag választható, aki:
a) 18. életévét betöltötte;
b) büntetlen előéletű
c) nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
1.4.2. Nem választható küldöttnek, pótküldöttnek:
a) a Pénztár ügyvezetője (helyettes ügyvezetője);
b) a Pénztár vezető tisztségviselője.
1.4.3. A küldött (pótküldött) tisztsége megszűnik, ha:
a) a tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik;
b) a tisztségéről lemond;
c) az őt megválasztó tagság visszahívja;
d) a megbízatása lejár;
e) elhalálozott;
g) a megválasztását kizáró ok következik be.
2.) KÜLDÖTTVÁLASZTÓ ÁGAZATOK ÉS AZON BELÜLI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖRZETEK

2.1.

Az Öpt. és az Mpt. alapelveinek figyelembe vételével a Pénztár a küldöttközgyűléses rendszerét elsődlegesen ágazati alapon a pénztár önkéntes és magán ágazata alapján, valamint az
önkéntes ágazaton belül a nagy munkáltatói és régiós elven alakítja ki.

2.2.

A Pénztár önkéntes és magán ágazata alapján kerülnek kialakításra a küldöttválasztó ágazatok. A küldöttválasztó ágazatok és azon belül a küldöttválasztó körzetek kialakításánál alapelv
a Pénztárnál működő két ágazat elkülönülése:
 önkéntes ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágazatának tagjaival)
 magán ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazatának tagjaival).
Az Alapszabályban foglaltakkal egyezően amennyiben a pénztártag egyidejűleg mindkét ágazat tagja, úgy a kettős tagsága alapján mindkét küldöttválasztó ágazatban jogosult választásra.
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2.3.

A két küldöttválasztó ágazat választási rendszere elkülönülhet egymástól. Az ágazatok a küldöttválasztás során a következő arányban választanak küldötteket, illetve pótküldötteket.
 önkéntes ágazat: 30 küldött és 30 pótküldött
 magán ágazat: 2 küldött és 2 pótküldött.

3.) AZ ÖNKÉNTES ÁGAZAT KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖRZETEI
3.1.

A következő alapelvek szerint kerültek meghatározásra a küldöttválasztó körzetek, oly módon, hogy minden tag csak egy küldöttválasztó körzethez tartozik, melyben elsődleges a
munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartozás szerinti besorolás, amennyiben ilyen küldöttválasztó körzetbe nem sorolható a tag, akkor a lakóhelye (pénztári nyilvántartás szerinti állandó lakcíme) szerinti régiós küldöttválasztó körzethez kerül besorolásra.
3.1.1. Az első alapelv szerint: a Pénztárban együttesen a legnagyobb pénztártagi
létszámmal rendelkező, azonos szektorhoz tartozó munkáltatók csoportja egy
küldöttválasztó körzetet (továbbiakban: munkáltatói küldöttválasztó körzet) alkot, és az
ekként kialakított munkáltatói küldöttválasztó körzetben egy küldöttet, illetve egy
pótküldöttet választanak meg az adott munkáltatóhoz tartozó önkéntes pénztártagok.
A munkáltatói küldöttválasztó körzet és annak küldötti, pótküldötti létszámai a következők:
 Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet (amely magába foglalja az
alábbi munkáltatóknál foglalkoztatott pénztártagokat: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Alföldi
Közlekedési Központ Zrt., Közép-kelet Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Középnyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Dunántúli Közlekedési Központ
Zrt., Volánbusz Zrt.) : 1 küldött, 1 pótküldött
3.1.2. A második alapelv a területi elhelyezkedés alapján létrehozott régiók, melyek egy-egy
küldöttválasztó körzetet (továbbiakban: régiós küldöttválasztó körzet) határoznak meg, az
alábbiak szerint:
 Közép-Magyarországi régió (amely magában foglalja Budapest főváros és Pest
megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel)
rendelkező tagokat);
 Nyugat-Magyarországi régió (amely magában foglalja Baranya, Fejér, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye
területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel)
rendelkező tagokat);
 Kelet-Magyarországi régió (amely magában foglalja Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat).

3.2.

A régiós küldöttválasztó körzetek küldöttei, pótküldöttei számának meghatározásánál figyelembe kell venni az adott régió taglétszámát, illetve az adott régió befizetéseit is.
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Az egyes régiós küldöttválasztó körzethez tartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:
 Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 15 küldött, 15 pótküldött
 Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 küldött, 6 pótküldött
 Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 8 küldött, 8 pótküldött.
3.3.

A munkáltatói küldöttválasztó körzet általi küldöttválasztást minden esetben a régiós küldöttválasztó körzetek küldöttválasztásával egyidejűleg kell megszervezni.

3.4.

A küldöttválasztó körzethez tartozás
3.4.1. Az érintett tag ahhoz a régiós küldöttválasztó körzethez tartozik, amelynek területén
lakóhelye (pénztári nyilvántartás szerinti állandó lakcíme) található, kivéve amennyiben fennálló munkaviszonya alapján a munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartozik, mely esetben a munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartozás a meghatározó. A
tag egy időben csak egy küldöttválasztó körzethez tartozhat. A tag küldöttválasztó
körzethez való tartozása csak az újabb küldöttválasztó körzethez tartozás létrejöttének időpontjával szűnik meg.
3.4.2. A régiós küldöttválasztó körzethez tartozó tag állandó lakcímének megváltozása esetén - amennyiben az új állandó lakcíme másik régiós küldöttválasztó körzet területén lesz - az új állandó lakcíme szerinti régiós küldöttválasztó körzet tagjává válik az
új állandó lakcíme szerinti régiós küldöttválasztó körzetben az állandó lakcímváltozása Pénztár részére történt írásbeli bejelentését követő első alkalommal összehívásra
kerülő régiós küldöttválasztó gyűlést megelőző tizenötödik (15.) napon, feltéve,
hogy az új állandó lakcíme bejelentése, illetve annak igazolása a Pénztárhoz a megjelölt időpontig írásban megérkezett.
3.4.3. Az újonnan belépő pénztártagok az állandó lakcímük szerinti, a lakcím nélküli (hontalan) vagy külföldi tagok pedig a Közép-Magyarországi (régiós) küldöttválasztó körzethez kerülnek besorolásra, kivéve amennyiben fennálló munkaviszonyuk alapján a
munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartoznak.
3.4.4. Az a fentiek szerint létrejött munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártag, akinek munkaviszonya az adott munkáltatónál megszűnik, az ezt követő naptól a
pénztári nyilvántartás szerinti állandó lakcíme szerinti régiós küldöttválasztó körzethez kerül átsorolásra.
3.4.5. Amennyiben egy régiós küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártag munkaviszonyt
létesít egy olyan munkáltatónál, amely munkáltatói küldöttválasztó körzetet alkot,
úgy ebben az esetben ezen pénztártag a munkaviszonya kezdőnapjától ezen munkáltatói küldöttválasztó körzethez tartozik.
3.4.6. Az adott ágazati küldöttválasztó gyűlésen minden pénztártag egy, csakis egy választókörzethez tartozik, ahol választhat és választható, amennyiben megfelel a jelölési
feltételeknek.
3/A) A MAGÁN ÁGAZAT KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖRZETEI

3.A.1. Egy küldöttválasztó körzet kerül meghatározásra: a Magán Ágazat küldöttválasztó körzete,
amelyben 2 küldött és 2 pótküldött kerül megválasztásra.
Hatályos: 2017. június 15-től
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4.) A KÜLDÖTTEK SZÁMA
4.1.

A választható küldöttek, pótküldöttek számát a küldöttválasztást megelőzően, a választás
évében a küldöttválasztó gyűlést megelőző legalább 60 nappal korábban az Igazgatótanács
határozza meg, és teszi közzé a Pénztár internetes honlapján, a határozathozatal napján
fennálló taglétszám, továbbá az együttesen legtöbb tagot foglalkoztató azonos szektorhoz
tartozó munkáltatói csoport számának, illetve a taglétszám területi megoszlásának figyelembe vételével. Az ekként meghatározott küldötti, pótküldötti létszámtól az Igazgatótanács abban az esetben térhet el, amennyiben a Pénztár működésében lényeges, a szokásostól eltérő
változás következik be.

4.2.

A küldöttek (pótküldöttek) mandátuma 5 évre szól, illetve az új küldött (pótküldött) megválasztásáig tart. Amennyiben a megválasztott küldött a tisztség ellátásában akadályoztatva
van, a küldöttválasztás során vele azonos módon megválasztott pótküldöttje helyettesíti a
küldöttközgyűlésen az akadályoztatása megszűnéséig.
Ha a küldötti megbízatás megszűnik, az adott küldött mellett megválasztott pótküldött képviseli a küldöttközgyűlésen az adott küldötthöz tartozó pénztártagokat.
Az üresedés esetén választott küldött, avagy megbízólevéllel ellátott pótküldött megbízatása
az eredetileg küldöttként megválasztott személy mandátumának lejártáig tart.
A megválasztható pótküldöttek száma azonos a megválasztható küldöttek számával, azzal a
kikötéssel, hogy minden küldötthöz csak egy pótküldött tartozik.

4.3.

A küldöttek megválasztását követő jelentős taglétszám változása esetén az Igazgatótanács
dönti el, hogy kell-e újabb küldöttválasztó gyűlést tartani, vagy a már megválasztott küldött
képviselheti a továbbiakban a megváltozott taglétszámot, a megváltozott szavazatszámmal a
soron következő küldöttválasztás időpontjáig.

4.4.

Két küldöttválasztó gyűlés között munkáltatói küldöttválasztó körzet létrehozásának vagy
megszüntetésének igényét az Igazgatótanács bírálja el, és határoz arról, hogy időközi küldöttválasztó gyűlést kell-e tartani és a küldöttek létszámát ki kell-e egészíteni, vagy az új munkáltatói körzet a soron következő küldöttválasztáson jogosult-e küldöttválasztására, illetve a
megszűnt munkáltatói körzet tagjai a pénztári nyilvántartás szerinti állandó lakcímük szerinti
az önkéntes ágazaton belüli régiós küldöttválasztó körzethez kerülnek átsorolásra.
5.) A KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS

5.1.

A küldöttek és a pótküldöttek megválasztása az érintett küldöttválasztó ágazaton belüli munkáltatói és/vagy régiós küldöttválasztó körzetek küldöttválasztó gyűlésén történik, melynek
általános, lebonyolítási és részletes szabályait, továbbá a küldöttekre és pótküldöttekre vonatkozó szabályozást, jogállásuk meghatározását, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást a jelen Választási Szabályzat tartalmazza a Pénztár Alapszabályának XVI. fejezetében foglaltakkal összhangban.

5.2.

A küldöttválasztó gyűlés a küldöttek megválasztására, illetve visszahívására irányuló gyűlés. A
küldöttválasztó gyűlésen minden pénztártag jogosult személyesen vagy meghatalmazott útján részt venni.
A küldöttválasztó gyűlés(eke)t ötévente, legkésőbb a soron következő Küldöttközgyűlés tervezett időpontja előtt 20 nappal kell megtartani.
A küldöttválasztó gyűlés(ek) összehívásáról az Igazgatótanács gondoskodik. A küldöttválasztó
gyűlés(ek) összehívását – a gyűléseket legalább 15 nappal megelőzően – a Pénztár internetes
honlapján és az Alapszabály XXVIII. 2. pontban meghatározott helyen meg kell hirdetni.
Hatályos: 2017. június 15-től

5.

MKB Nyugdíjpénztár Választási szabályzata

A hirdetmény tartalmazza a gyűlés(ek) helyét, időpontját, továbbá, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés hol és mely időpontban kerül megtartásra.
A küldöttválasztó gyűlés(ek) számát az Igazgatótanács legkésőbb a küldöttválasztás tervezett
időpontját megelőző legalább 50. napon köteles meghatározni.
A küldöttválasztó gyűlés(ek) megtartásának időpontját és helyét az Igazgatótanács legkésőbb
a küldöttválasztó gyűlés(ek) időpontját megelőző 20. napig állapítja meg.
A küldöttként jelölhető személyek számát a pénztártagok száma és egyéb szempontok alapján az Igazgatótanács határozza meg azzal, hogy küldöttnek és pótküldöttnek csak a küldöttválasztó gyűlésen részvételre jogosult – és az Alapszabályban vagy jogszabályban foglalt kizáró vagy összeférhetetlenségi előírás alá nem eső – tag választható meg.
5.3.

Időközi küldöttválasztó gyűlést kell összehívni és megtartani, a küldöttválasztó gyűlés összehívásával és lebonyolításával azonos módon, az Alapszabályban meghatározottakon túlmenően, az alábbi esetekben:
5.3.1. amennyiben az adott körzet taglétszámváltozása alapján az Igazgatótanács ekként
határoz.
5.3.2. ha két küldöttválasztó gyűlés között újabb munkáltatói körzet létrehozására került
sor, az Igazgatótanács döntése alapján, mely indokolja a küldöttek létszámának növelését.

5.4.

A küldöttválasztó gyűlések helyszíne Budapest, kivéve, ha az Igazgatótanács megalapozott, a
működéssel összefüggő indokkal meghozott határozatával a küldöttválasztó gyűlés Budapesten kívüli helyszínéről dönt.
6.) A KÜLDÖTTVÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

6.1.

A Pénztár olyan naprakész tagnyilvántartást vezet, amely alkalmas a küldöttválasztásra jogosult tagok létszámának, nevének, ágazati hovatartozásának és lakóhelyének megállapítására.
Az Igazgatótanács legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés(ek) időpontját megelőző 20. napig a tagok nyilvántartása alapján küldöttválasztó körzetek szerint kiállítja a küldöttválasztás jelenléti
ívét.
A jelenléti ívnek tartalmaznia kell a pénztártagok nevét, lakcímét, pénztártagi azonosítóját
vagy adóazonosító jelét. A jelenléti ívre fel kell venni mindazokat a pénztártagokat, akik szavazásra (választásra) jogosultak.

6.2.

A küldöttválasztást megelőzően, legkésőbb a küldöttválasztás tervezett időpontját megelőző
50. napon az Igazgatótanács 3 tagú jelölő bizottságot választ a Pénztár - e feladatra előzetesen felkért és azt vállaló - tagjai közül, melyről valamennyi pénztártagot a Pénztár internetes
honlapján történő közzététel útján tájékoztat.
A tagok számára – beleértve a jelölő bizottság tagjait is – a 3 tagú jelölő bizottság felállításáról történő tájékoztatás közzétételétől számított legalább 10 napnak kell rendelkezésre állnia
a jelen szabályzat 1.4.1. és 1.4.2. pontjában támasztott követelményeknek megfelelő küldöttjelöltek, pótküldöttjelöltek személyére történő javaslattételre. A javaslattétel a jelölő bizottsághoz történhet tértivevényes levélben írásban, a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazolt
faxon, vagy elektronikus levélben a javaslattal érintett ágazat (önkéntes vagy magán) és küldöttválasztó körzet megjelölésével.
A jelölő bizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a nekik megfelelő pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és
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6.3.

előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén
vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket választókerületenkénti bontásban összegzi, választókerületenként abc sorrendben - külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában - jelölti listát készít melyben a küldöttjelölt
neve mellett közvetlenül feltünteti annak pótküldött-jelöltjét, és azt legkésőbb a küldöttválasztás évében a küldöttválasztás időpontja előtti 30. napig továbbítja az Igazgatótanács részére.
Az Igazgatótanács megvizsgálja, hogy a hozzá beérkezett jelölti listákon szereplő személyek
vonatkozásában nincs-e a küldötti, pótküldötti tisztség viselésével kapcsolatos kizáró ok.
Az Igazgatótanács valamennyi küldöttválasztó gyűlésnek továbbítja az adott választókerületre
vonatkozó küldöttjelöltekre és pótküldött-jelöltekre vonatkozó hatályos jelölti listát.
7.) A KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok több mint fele jelen
van, illetve meghatalmazott útján képviselteti magát.
Ha a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A meghívóban meg kell jelölni a gyűlés helyét, időpontját és a napirendet, valamint meg kell
határozni azt a helyet és időtartamot, ahol, és amikor a napirendhez tartozó okiratok megtekinthetőek, továbbá rendelkezni kell arról, hogy a határozatképtelenség esetén az újabb gyűlés hol és mely időpontban kerül megtartásra.
Amennyiben a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelen, úgy az 5.2. pontban foglaltak figyelembevételével összehívott új gyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számától függetlenül határozatképesnek tekintendő. Amennyiben az eredeti gyűlés meghívója ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt gyűlés egy napon is megtartható.
A küldöttválasztó gyűlésen minden pénztártagnak egy szavazata van, illetve annyi, ahány
tagot érvényes meghatalmazással képvisel.
A pénztártag jogosult a küldöttek megválasztásával, illetve visszahívásával kapcsolatos jogainak gyakorlását a küldöttválasztó (illetve visszahívó) gyűlésre vonatkozóan más arra jogosult
pénztártagra meghatalmazással átruházni. A meghatalmazás nem terjedhet ki pénztári tisztség elfogadására, illetve ilyen tisztség meghatalmazás útján nem gyakorolható.
A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melyet a jelenléti ívhez kell csatolni.
Nem adható érvényesen meghatalmazás:
a) a pénztár tisztségviselőjének;
b) a pénztár alkalmazottjának.
A küldöttválasztó gyűlés levezető elnöke a pénztártagok által megválasztott személy, aki lehet e feladatra előzetesen felkért és megjelent igazgatótanácsi vagy ellenőrző bizottsági tag
vagy a Pénztár alkalmazottja, megbízottja, illetve a Pénztár megbízottjának alkalmazottja. A
pénztártagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg a jegyzőkönyvvezetőt
és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.
A küldöttválasztó gyűlésen a szavazatokat a két jegyzőkönyv hitelesítő számlálja.
A küldöttválasztó gyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a Pénztár nevét,
b) a küldöttválasztó gyűlés helyét és idejét, valamint az adott küldöttválasztó körzet megnevezését,
Hatályos: 2017. június 15-től

7.

MKB Nyugdíjpénztár Választási szabályzata

7.10.

7.11.

c) a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők nevét és aláírását,
d) a szavazati joggal rendelkező pénztártagok számát,
e) a felszólalások lényegi tartalmát,
f) a küldöttválasztás folyamatát,
g) a szavazás eredményét, azaz a megválasztottak nevét.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a küldöttválasztó gyűlésen felvett jelenléti ívet, az esetleges
meghatalmazásokat, az adott küldöttválasztó körzetekre vonatkozó küldöttjelöltek és pótküldött-jelöltek hatályos jelölti listáját, továbbá a megválasztott küldöttek és pótküldöttek elfogadó nyilatkozatait.
A gyűlésről készült jegyzőkönyvet, valamint a felvett jelenléti ívet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásával hitelesíti.
A levezető elnök köteles a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet, valamint a
csatolt iratokat, a küldöttválasztó gyűlést követő három napon belül az Igazgatótanácsnak
megküldeni.
8.) A KÜLDÖTTVÁLASZTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

A küldöttválasztó gyűlésen megjelent pénztártagok jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják.
A küldöttválasztás jelölti lista alapján történik. A jelöltek személyére a hozzá beérkezett pénztártagi javaslatok alapján a jelölő bizottság tesz javaslatot az Igazgatótanácson keresztül
a 6. pontban foglaltak szerint. A jelölő bizottság a jelölti listán meghatározza, hogy mely
személy(eke)t jelöli küldöttként és közvetlenül mellette, hogy az adott küldöttjelöltnek mely
személyt jelöli a pótküldöttjeként.
A jelöltek nevét küldöttválasztó körzetenként - külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldöttjelöltek vonatkozásában - a jelöltek vezetéknevének abc rendjébe rendezett, az Igazgatótanács által hatályosított, az előzőekben körülírt jelölti lista tartalmazza. A küldött-, és a nekik
megfelelő pótküldött-jelöltekre a szavazás nyíltan, egyszerű szótöbbséggel történik.
A szavazás során azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták, figyelemmel arra, hogy hány személyt kell megválasztani. Amennyiben ezen eljárás során nem, vagy nem elegendő számban kerülnek megválasztásra küldöttek a pótküldöttjeikkel, úgy a pénztártagok helyben jogosultak új jelölte(ke)t állítani. A jelölt személyekre
bármely pénztártag javaslatot tehet.
Az új jelöltekre vonatkozó szavazás során azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták.
A küldöttválasztási eljárást mindaddig folytatni kell, ameddig a küldöttek, pótküldöttek az
előírt számban megválasztást nem nyertek.
Több küldöttválasztó gyűlés megtartása esetén az eljárást nem kell ismételni, hanem jegyzőkönyvbe kell foglalni, hogy az adott jelölt mennyi szavazatot kapott. E jegyzőkönyv(ek) alapján az Igazgatótanács határozatban állapítja meg, hogy melyek azok a személyek, akik az
adott küldöttválasztó körzetben – az összes szavazó pénztártag számára figyelemmel - a legtöbb szavazatot kapták. Küldöttnek, illetve pótküldöttnek ezen személyek tekintendők, akik
számára megbízólevél kerül kiállításra.
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9.) A KÜLDÖTTEK
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

A küldöttek száma jelenleg 32 fő, melynek mindenkori meghatározása az Alapszabályban
foglalt keretek között az Igazgatótanács feladata és hatásköre, de legalább 2 küldöttet biztosítani kell a magánpénztári ágazat számára, eltérő szavazatszámmal. A küldöttekkel azonos
szabályok szerint megválasztott pótküldöttek száma a küldöttek számával megegyező.
Átmeneti akadályoztatás esetén,– megbízatásának fennállása mellett – amennyiben a küldött
akadályoztatását bejelenti a Küldöttközgyűlés napját megelőző nap 14 órájáig mind a Pénztárnak, mind a saját pótküldöttjének, úgy a Küldöttközgyűlésen automatikusan a saját pótküldöttje helyettesíti.
A küldöttek (pótküldöttek) megbízatása egységesen öt évig, illetve az új küldött (pótküldött)
megválasztásáig tart.
Ha a küldötti megbízatás megszűnik, az adott küldött mellett megválasztott pótküldött képviseli a Küldöttközgyűlésen a küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártagokat.
Az üresedés esetén választott küldött, avagy megbízólevéllel ellátott pótküldött megbízatása
az eredetileg küldöttként megválasztott személy megbízatásának lejártáig tart. Amennyiben
pótküldött hiányában erre nincsen mód, az Igazgatótanács 30 napon belül küldöttválasztó
gyűlést hív össze az érintett küldöttválasztó körzetben. A Pénztár működőképességének
megőrzése érdekében az Igazgatótanács a 30 napos határidőt egy alkalommal további 90
nappal meghosszabbíthatja.
Az Igazgatótanács a taglétszám jelentős növekedése esetén - figyelemmel a tagság arányos
képviseletére –, illetve ha a küldötti megbízás megszűnése esetén nem lehetséges pótküldött
megbízása, úgy további küldötti mandátumok kiírásával hívja össze a küldöttválasztó gyűléseket.
A küldöttek tevékenységüket a pénztártagok érdekében végzik, tevékenységükre nézve nem
utasíthatók.
A küldött joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a Küldöttközgyűlés munkájában, elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni a Küldöttközgyűléseken. A küldött köteles tevékenységét a jelen szabályzatnak, az Alapszabálynak és a jogszabályoknak megfelelően végezni.
Amennyiben az új küldött, pótküldött megválasztására a taglétszám jelentős növekedése
miatt van szükség, az adott területhez tartozó újonnan belépőket a megválasztott új küldött,
akadályoztatása esetén az új pótküldött képviseli.
A Pénztár a küldöttválasztást követően a megválasztott küldöttek és pótküldöttek személyéről és elérhetőségéről küldöttválasztó körzetenkénti bontásban a Pénztár telephelyén 30
napra történő kifüggesztés útján tájékoztatja a tagokat.
A tagokkal történő kapcsolattartás alapvetően az ügyfélszolgálaton keresztül történik. A
Pénztár tagjai a Pénztár működését érintő javaslataikkal bármikor szabadon közvetlenül is
fordulhatnak a Küldöttközgyűlés tagjaihoz, az adott választókerület küldöttjéhez írásban a
következő címzéssel:
MKB Nyugdíjpénztár - Küldöttközgyűlés, 1821 Budapest
Az egyes küldöttválasztó körzetekben megválasztott küldöttek nevéről a pénztártagok a telefonos ügyfélszolgálaton, beazonosítást követően is bármikor tájékozódhatnak, de a küldött
nevének feltüntetése nélkül, a Küldöttközgyűlésnek címzett levelek is automatikusan továbbításra kerülnek a Pénztár Igazgatótanácsához, valamint az adott választókerület küldöttjéhez a levélíró pénztártag pénztárnál bejelentett állandó lakcíme alapján.
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10.) A KÜLDÖTTEK VISSZAHÍVÁSA
10.1.

A megválasztott küldött visszahívása tárgyában az Igazgatótanács akkor köteles összehívni a
küldöttválasztó gyűlést, ha a küldött által képviselt tagok legalább a 10%-a azt az ok és a cél
megjelölésével, az Igazgatótanácsnál írásban kezdeményezi.

10.2.

A küldött visszahívása egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással történik. Visszahívás esetén
a soron következő pótküldött lép a visszahívott küldött helyébe. Pótküldött hiányában a viszszahívást kimondó küldöttválasztó gyűlés a fent leírt szabályok szerint új küldöttet választ.

10.3.

A küldött visszahívásakor a küldöttválasztó gyűlés a visszahívással egyidejűleg a küldött megbízólevelének érvénytelenségét is megállapítja, s a küldötté váló pótküldöttet, vagy az új küldöttet ellátja érvényes megbízólevéllel.

10.4.

A küldött visszahívására irányuló gyűlés összehívásának szabályaira a küldöttválasztó gyűlés
összehívása szabályainak a rendelkezései az irányadóak.

10.5.

Amennyiben a küldött visszahívásáról határozó gyűlés a küldöttet nem hívja vissza, úgy ennek
költségeit az azt összehívó pénztártagok egyetemlegesen viselik. A küldött visszahívása esetén a költségeket a Pénztár viseli.
11.) A VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

11.1.

Jelen Választási Szabályzat az Igazgatótanács elfogadásának napján lép hatályba.

11.2.

Jelen Választási Szabályzatot az Igazgatótanács fogadja el, és jogosult annak módosítására
azzal, hogy nem lehet ellentétes a mindenkor hatályos Alapszabályban, illetve a jogszabályban foglaltakkal.

11.3.

A jelen Választási Szabályzatban illetve az Alapszabályban nem érintett kérdések tárgyában,
valamint kötelező érvényű jogszabály-módosítás esetén a jelen Választási Szabályzat módosítása nélkül is az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
(Öpt.), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
(Mpt.), a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII.26.) Korm. rendelet, a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001.
(XII.26.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
továbbá a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) mindenkor hatályos rendelkezései az
irányadók.

Budapest, 2017. június 15.
........................................................
Szatmáry Kristóf
IT elnök
ZÁRADÉK
Jelen Választási Szabályzatot az Igazgatótanács 2017. június 15. napján kelt 39/2017. (06.15.) számú
határozatával elfogadta.
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