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KÜLDÖTTVÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 

  

  
Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár küldötteinek, és pótküldötteinek választási 
rendjéről 

 
Általános szabályok:  

  

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

Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár/Pénztár) Alapszabályában 

foglaltak szerint a Pénztár legfelsőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés 

szavazati joggal rendelkező tagjai a küldöttek, illetve a pótküldöttek. A jelen szabályzat 

hatálybalépésekor megválasztott küldöttek, pótküldöttek mandátuma 2018. október 01. napjától 
2023. október 01. napjáig szól. 

  

 

1. A küldöttválasztás elvei  

  

1.1. A részközgyűlés feladata a küldöttek, illetve a pótküldöttek megválasztása. 

1.2. A küldötteket választó területiegységeket (választókerületeket), és az azoknak megfelelő 

részközgyűlések számát az igazgatótanács határozza meg, úgy, hogy valamennyi pénztártag 

képviselete arányosan biztosított legyen. 

1.3. A küldötteket 5 évre szóló mandátummal kell megválasztani.  

1.4. Minden részközgyűlés körzetenként egy küldöttet és egy pótküldöttet választ. 

1.5. A küldöttválasztást egységes, arányos, területi elven kell megtartani.   

1.6. A küldöttválasztó részközgyűlések (választó) körzeteit úgy kell megállapítani, hogy 

o minden egyes pénztártag lakóhelye szerint egyértelműen besorolható legyen egy és 

csak egy választókörzetbe;  

o a pénztártagok lakóhelye a pénztár nyilvántartásában szereplő adat 

o a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező pénztártagok Budapest körzetbe 

kerülnek besorolásra.  

1.7. Az adott területi egységhez tartozó pénztártagok 10 %-ának írásbeli kérelmére a megbízatás 

letelte előtt új választást kell tartani. Az így megválasztott küldött, illetve pótküldött 

megbízatása az 5 éves mandátummal megválasztott küldöttek, pótküldöttek idejéhez 

igazodik. 

 

2. A küldöttek és pótküldöttek   

  

2.1. A Pénztár küldöttválasztásai során a következő számú küldöttet/pótküldöttet kell 

megválasztani:  

 

KÜLDÖTT  PÓTKÜLDÖTT  

20 fő  20 fő  

 

2.2. Minden küldött mellé egy pótküldött kerül megválasztásra a küldöttválasztásra vonatkozó 

szabályok szerint. Egy pótküldött csak a saját választókerületében, a részvételében 
akadályozott küldöttjét helyettesítheti a küldöttközgyűlésen.  

  

3.  A választó körzetek beosztása  

  

3.1.Minden választókörzet területi elven van meghatározva oly módon, hogy  

o minden megye, illetve  

o Budapest egy külön körzetet alkot.  

  

4.  A jelölés elvei  

  

4.1. Egy személy egyidejűleg csak egy választókerületben lehet jelölt (küldött/pótküldött).  
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4.2. A küldöttek, illetve pótküldöttek személyére bármely pénztártag javaslatot tehet. A 

küldöttek, pótküldöttek személyére vonatkozó jelölések során elkötelezett, szakmailag is 

érdeklődő pénztártagok felkérésére kell törekedni.  

4.3. A korábban aktív küldöttek újrajelölhetők.  

4.4. A jelölés feltétele, hogy a jelölt a jelölést és a megválasztást egyaránt elfogadja.  

  

  

5. A lebonyolítás rendje  

  

5.1. A választások lebonyolítása az Igazgatótanács feladata. A részközgyűlés összehívásáról az 

igazgatótanács hirdetmény útján gondoskodik. A hirdetményt a Népszava című országos 

napilapban kell közzétenni a részközgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal. A pénztár a 

hirdetményben foglaltakat az internetes honlapján is közzéteszi legalább 15 nappal a 

részközgyűlés időpontját megelőzően. A választásokat a Hirdetmény szerinti helyen és 

időpontokban kell lebonyolítani. 

5.2. A küldötteket és a pótküldötteket az adott területi egységhez tartozó pénztártagok 
részközgyűlése nyílt szavazással választja meg.   

5.3. Minden pénztártag csak egy választókerületben szavazhat.   

5.4. A küldöttek, illetve a pótküldöttek megválasztása a részközgyűlésen részt vevő pénztártagok 

többségi döntésével történik.   

5.5. A részközgyűlés határozatképes, ha azon az érintett pénztártagok legalább 50 %-a 

személyesen vagy meghatalmazott útján magát képviselteti. Amennyiben a meghirdetett 

részközgyűlés első időpontja nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel ismételten 

összehívott részközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.  

5.6. Az újonnan belépő, illetve átlépő pénztártagot a lakóhelye szerinti területen már 

megválasztott küldött, illetve pótküldött képviseli. 

5.7. A küldöttválasztó részközgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a 

részközgyűlésen megjelent valamennyi résztvevő nevét, lakcímét aláírását, valamint azt, 

hogy milyen minőségben vesznek részt a küldöttválasztó részközgyűlésen, illetve mellékelni 

kell képviselőjének meghatalmazását. A jelenléti ívet a részközgyűlés jegyzőkönyvéhez kell 
csatolni. 

 

A részközgyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 

o a Nyugdíjpénztár nevét, székhelyét, 

o a részközgyűlés helyét és idejét, 

o a részközgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és 
szavazatszámlálóinak a nevét, 

o a jelenlévők létszámát, 

o a részközgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, 

o az elhangzott indítványokat, 

o a felszólalások lényegét 

o a hozott határozatokat, 

o a jelenlevő és az általuk képviselt szavazók számát, 

o a határozati javaslatra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint 

o a szavazástól tartózkodok számát. 

 

 

6. A küldötti megbízatás megszűnésének esetei 

 

6.1. A küldötti megbízatás megszűnik: 

o a tagsági jogviszony megszűnésével, 

o lemondással, visszahívással, elhalálozással, 

o a mandátum leteltével, de legkésőbb az új küldötteket érvényesen megválasztó általános 

küldöttválasztás napján. 

 

6.2. A küldött köteles haladéktalanul bejelenteni, amennyiben kizárási ok (6.1) vele szemben 
felmerül. A küldött megbízásának lejárata előtt visszahívható. 
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6.3. A küldött visszahívását az általa képviselt tagok legalább 20%-a az igazgatótanácsnál 

kezdeményezheti. A küldött visszahívására, a megválasztására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

  

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. A Pénztár jogtanácsosa felelős a Küldöttválasztási szabályzat rendelkezéseinek 

aktualizálásáért legalább a következő küldöttválasztást megelőző 30 napon belül. A Pénztár 

igazgatótanácsa felelős a küldöttválasztás lebonyolításért és a jogtanácsos a szabályszerű 

dokumentációért. 

 

7.2. A jelen szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár 

Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni.  

 

7.3. Jelen Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. 

augusztus 30. napján kelt Eljárási rend az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 

küldötteinek, és pótküldetteinek 2018. évi megválasztására tárgyában. 

 

7.4. A Szabályzatot a Pénztár honlapján közzé kell tenni. 
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