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Alulírott önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak közgyűléseinek, illetve küldöttközgyűléseinek felhatalmazása alapján - tekintettel 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény rendelkezéseire - a 2013. évi V. törvény, a Polgári 
Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) szerint a  

SZÖVETSÉG 
 
Alapszabályát az alábbiak szerint határozzuk meg: 

I. fejezet  
Általános rendelkezések 

 
(1) A Szövetség olyan érdekképviseleti szerv, amely összefogja azokat az 1993. évi XCVI. törvény alapján létrejött és működő 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat, amelyek a jelen alapszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek és kérik 
felvételüket a Szövetségbe. 

 
(2) A Szövetség neve: Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség).  

 
(3) A Szövetség rövid neve: Pénztárszövetség (ÖPOSZ). 

 
(4) A Szövetség székhelye: 1023 Budapest Komjádi Béla utca 1. (hatályba lépés 2020.03.01.) 

 
(5) A Szövetség induló vagyona: A Szövetség induló vagyonnal nem rendelkezik. 

 
(6) A Szövetség jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet (egyesület), mely a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv 

(továbbiakban Ptk.) rendelkezései szerint működik.  
 

(7) A Szövetség képviseletét az elnök, az alelnök és a főtitkár önállóan, illetve az elnökség bármelyik két tagja együttesen 
látja el.  
 

(8) A Szövetség működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed.   
 

(9) A Szövetség nyitott szervezet, amelyhez az Alapszabály I. fejezet (1) és a III. fejezet (1) pontjainak megfelelő, valamint az 
Alapszabály II. fejezet (3) pontja szerinti alapelvek alapján működő önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, önsegélyező 
pénztárak, egészség- és önsegélyező pénztárak és nyugdíjpénztárak, ezekkel hasonló  megítélés alá eső biztosító 
egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint a későbbiekben is csatlakozhatnak, ha az Alapszabályban foglalt 
feltételeknek megfelelnek és magukra nézve vállalják a Szövetséghez tartozással járó kötelezettségek teljesítését. 
 

(10) A Szövetségbe teljes jogú tagként felvett tagok képviselői - csatlakozási szándékuk kérelmezésekor – nyilatkozatot tesznek 
arról, hogy más önkéntes pénztári, vagy nyugdíjpénztári szövetség, illetve pénztárszakmai szövetségnek egyidejűleg nem 
teljes jogú tagjai, vagy amennyiben a szövetséghez történő csatlakozásuk elfogadásakor ilyen tagsági jogviszonyuk 
fennáll, úgy azt a felvételüket követő első közgyűlésük (küldöttközgyűlésük) megtartása alkalmával kötelesek 
megszüntetni.  
 

II. fejezet 
A Szövetség célja és feladatai, valamint működésének elvei  

 
(1) A Szövetség célja: 

(a) elősegíteni és fejleszteni Magyarországon az önkéntes kölcsönös biztosító nyugdíj- egészség- és önsegélyező 
pénztárak működését; 

(b) koordinálni a tagok közötti szakmai párbeszédet, illetve harmadik személyekkel - így különösen érdekképviseletekkel 
- való együttműködést, a tagság szakmai tevékenységének fejlődése érdekében;  

(c) álláspontok, szakmai nézetek képviselete mindazon jogi- és egyéb szabályozással kapcsolatban, amelyek a Szövetség 
tagjait érintik; 

(d) a Szövetség tagjait érintő jogalkotói munkáról a Szövetség által kialakított együttes szakmai vélemény rendszeres 
megjelenítése, ezáltal az együttes szövetségi álláspont hatékony képviselete; 

(e) összefogni az időskori anyagi-és létbiztonság erősítésére hivatott új hazai jogintézmények kialakításával és 
működésével kapcsolatos szakmai érdekek képviseletét; 

(f) összehangolni és képviselni a Szövetség tagjainak szakmai érdekeit; 
(g) támogatni a tagok sajátos nemzetgazdasági szerepvállalását; 
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(h) közreműködni szakmai oktatás kialakításában, fejlesztésében, korszerű szervezési, üzemviteli módszerek 
kidolgozásában, illetve adaptálásában, elősegíteni a nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését, 

(i) rendezvény, konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése, 
(j) A szektor érdekeit képviselő marketingakciók kivitelezése. 

 
(2) A Szövetség célja továbbá, hogy elősegítse  

(a) a tagok jogainak érvényesülését,  
(b) a tagok kötelezettségeinek teljesítését,  
(c) a pénztármozgalom fejlesztését, valamint  
(d) a tagok együttműködését  
(e) annak érdekében, hogy Magyarországon szilárd és hatékony kötelező és kiegészítő egészség- és nyugdíjrendszer 

működhessen. 
 

(3) A Szövetség működésének alapelve: 
 

A Szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, 
egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes 
személy nem lehet. 
 

III. fejezet  
A tagsági viszony  

 
(1) A Szövetség tagjai: 

 
Tagsági jogviszony rendes tagként, szolgáltatói tagként, vagy pártoló tagként létesíthető. 
 
Rendes tag: Mindazok az önkéntes kölcsönös biztosító nyugdíj-, egészség-és önsegélyező pénztárak, valamint biztosító egyesület, 
akik a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmüket az elnökség jóváhagyja. A felvételt 
kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Szövetség Alapszabályát, céljait, szellemiségét, 
értékrendjét és kialakult szokásait magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 
 
Szolgáltatói tag: a Szövetség szolgáltatói tagja lehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki/amely a rendes tagok részére ún. 
kiszervezett tevékenység végzésében szolgáltató, s vállalja, hogy támogatja a Szövetséget céljainak elérésében.  
 
Pártoló tag: a Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki vállalja, hogy támogatja a Szövetséget 
céljainak elérésében.  
 
A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag", vagy „tagok” kifejezés szerepel, csupán a 
Szövetség rendes tagjait kell érteni, a szolgáltatói vagy pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan 
tartalmazzák a "szolgáltatói” vagy „pártoló” kifejezést. 
 

(2) A rendes tagi tagsági jogviszony keletkezése: 
 

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az elnökség a 
tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által 
történő elfogadásával jön létre.  
 

(3) A Szövetség tagja csak olyan önkéntes kölcsönös biztosító nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak, lehetnek, amely 
az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 
(a) a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) törvényszék nyilvántartásba vette,  
(b) felügyeleti tevékenységi engedéllyel rendelkezik, 
(c) közgyűlése (küldöttközgyűlése) kimondta a csatlakozásra vonatkozó döntést, 
(d) csatlakozásakor vállalja, hogy éves beszámolóját, negyedéves jelentését - a vonatkozó jogszabályok által 

meghatározott határidőben – a Magyar Nemzeti Bankhoz történő benyújtással egyidejűleg a Szövetség részére 
megküldi.  

 
(4) A Szövetség tagjainak nevét, székhelyét és nyilvántartási számát a Szövetség tagjegyzéke tartalmazza, melynek 

vezetéséről, az abban nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások átvezetéséről a Szövetség főtitkára 
gondoskodik. 
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(5) A rendes tagi tagsági viszony megszűnése 

 
A tagsági viszony megszűnik: 

(a) kizárással, 
(b) kilépéssel, 
(c) a tag jogutód nélküli megszűnésével, 
(d) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,   
(e) a Szövetség megszűnésével. 

 
A közgyűlés kizárhatja azt a tagot, amely a Szövetséggel szembeni kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi vagy olyan 
mulasztást követ el, amely a Szövetség, illetve tagja létét, érdekeit, tevékenységét súlyosan sérti. A tag ellen jogszabályt, a 
Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely tag 
vagy szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A taggal előre írásban kell közölni a vele szemben 
megfogalmazott jogsértést, a kizárási szándékot, módot kell adni, hogy erre megfelelő felkészülési időn belül reagálhasson, 
bizonyítás esetében a bizonyítékokkal szembeni kifogásait, észrevételeit előadhassa, és saját bizonyítást ajánlhasson fel. A tag 
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni 
kell. 
A tag 3 havi felmondási idővel tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti az elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozattal. A tag 
kilépését az elnökség veszi tudomásul, melynek tényéről a legközebbi közgyűlésen tájékoztatást ad. 
A Szövetség a tagsági viszony felmondását csak kivételesen gyakorolhatja. Felmondás alapjául csak az szolgálhat, ha a tag az 
alapszabályi feltételeknek nem felel meg, és emiatt a Szövetség szakmai munkájában, életében nem vehet részt. A felmondásról 
a közgyűlés dönt.  
 

(6) A Szövetség pártoló tagja 
 

A Szövetség pártoló tagja lehet - a Szövetséggel kötött írásbeli megállapodás alapján, amely megállapodás megkötésére a 
Szövetség nevében az elnökség jogosult - bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve természetes 
személy, akinek/amelynek a tevékenysége a Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódik. A pártoló tag a Szövetséget anyagilag is 
támogatja. 
 
A támogatás a pártoló tagokra vonatkozóan a közgyűlés által meghatározott pénzügyi hozzájárulás teljesítésével valósul meg. Ezen 
pénzügyi hozzájárulás teljesítésének kötelezettsége alól mentesítheti az elnökség azon pártoló tagi jogviszonyt létesítő 
természetes személyeket, amelyeket/akiket az elnökség keresett meg pártoló tagsági jogviszony létesítésére irányuló felkéréssel, 
s amelyek/akik e felkérés alapján vállalják, hogy munkájukkal, személyes (nem pénzügyi) hozzájárulásukkal tevékenyen elősegítik 
a Szövetség céljainak elérését. 
 
A meghatározott pénzügyi hozzájárulás kötelezettsége alóli mentesítést az elnökség 12 havonta felülvizsgálja, a feltételek fennállta 
tekintetében. Az elnökség évente egy ízben a közgyűlésnek tájékoztatást ad a pártoló tagoknak biztosított pénzügyi hozzájárulások 
aktuális állásáról. 

 
A pártoló tag jogosult: 

(a) a Szövetség közgyűlésein - szavazati jog nélkül - tanácskozási joggal részt venni, 
(b) javaslatokat, ajánlásokat tenni a Szövetség elnökségének, 
(c) a Szövetség által felállított szakmai munkacsoportok munkájába kérése esetén tanácskozási joggal résztvevőt 

delegálni. 
(d) A Szövetség rendezvényein, kérése esetén megjelenési lehetőséget kapni 
(e) A Szövetség elnöksége által meghatározott további előnyöket élvezni, Támogatóként megjelenni a Szövetség 

honlapján, rendszeres tájékoztatást kapni a Szövetség működéséről, eredményeiről 
 
A pártoló tag köteles a Szövetség céljait elfogadni, tevékenységét lehetőségeihez képest elősegíteni. 
A pártoló tag köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat félévente előre megfizetni. 
 
 
A jogi személy pártoló tagok a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik. 
 
 

(7) A Szövetség szolgáltatói tagja 
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A Szövetség szolgáltatói tagja lehet – a Szövetség elnökségi határozata jóváhagyása alapján – bármely jogi személy, amely 
önkéntes kölcsönös biztosító egészség- és önsegélyező pénztár, nyugdíjpénztár részére ún. kiszervezett tevékenységet végző 
szolgáltató és akinek/amelynek tevékenysége a Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódik. 
 
A szolgáltató tag jogosult: 

(a) a Szövetség közgyűlésein és rendezvényein – szavazati jog nélkül – tanácskozási joggal részt venni, 
(b) javaslatokat, ajánlásokat tenni a Szövetség elnökségének, 
(c) a Szövetség által felállított szakmai munkacsoportok munkájában részt venni. 

 
A szolgáltatói tag köteles a Szövetség céljait elfogadni, tevékenységét lehetőségeihez képest elősegíteni. 
 
A jogi személy szolgáltatói tagok a jogaikat és kötelezettségeiket az illetékes cégbíróságon bejegyzett, aláírásra jogosult képviselőik 
útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik. 
 
A szolgáltatói tag tagfelvételi kérelmét az aláírásra jogosult képviselő nyilatkozata által terjeszti a Szövetség elnöksége elé. 
 
A szolgáltatói tag tagdíjfizetési kötelezettsége tárgyi év január 15-ig és július 15-ig esedékes azzal, hogy a félévente előre fizetendő 
tagdíj összege 300.000 forint.  
 

(8) A tag jogai és kötelezettségei  
 
A Szövetség rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.  
 
A tag jogai: 

(a) a közgyűlésen történő részvétel joga; 
(b) az indítványtétel, kezdeményezés és véleménynyilvánítás közgyűlésen vagy az egyéb, arra rendelt fórumokon, illetve 

testületekben történő gyakorlásának joga; 
(c) a szavazás joga a közgyűlésen; 
(d) a választhatóság és a választás, illetve – az Alapszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett – a 

delegálás joga; 
(e) tájékoztatáshoz való jog, amelynek keretében –a főtitkáron keresztül – kérdést tehet fel az elnökségnek;  
(f) igénybe venni a Szövetség Alapszabályban rögzített szolgáltatásait. 

 
A tag kötelezettsége: 

(a) a Szövetség céljait támogatni, munkájában részt venni; 
(b) az Alapszabályban és a közgyűlés kötelező erővel hozott döntéseiben foglaltakat, továbbá az egyéb normákban 

lefektetett kötelező érvényű szabályokat betartani; 
(c) a tagot tagsági jogviszonya alapján terhelő fizetési kötelezettségnek határidőben eleget tenni (rendes tagok 

tagdíjfizetési kötelezettsége; szolgáltatói és pártoló tagok pénzügyi hozzájárulás teljesítési kötelezettsége). 
A tagok kötelesek a másik taggal szemben felmerült általános, különösen az önkéntes kölcsönös biztosító egészség-és önsegélyező 
pénztárak, nyugdíjpénztárak iránti bizalmat és korrekt, tisztességes versenytársi pénztári magatartást érintő jelentősebb vitás 
kérdésekben minden más eljárást megelőzően közvetlen tárgyalást megkísérelni és annak sikertelensége esetén az Elnökséghez 
fordulni egyeztetés céljából. 
 

(9) A tagdíj 
 
A Szövetség működésének biztosításához a tagok az adott naptári évre, tagsági viszonyuk fennállása alatt, a közgyűlés által 
megállapított összegű és esedékességű tagdíjat fizetnek.  
 
A tagdíjfizetési kötelezettség megállapításával egyidejűleg a közgyűlés rendelkezik a tagdíj mértékéről, fizetésének módjáról és 
határidejéről.  
 
Az év közben felvett új tagok esetében a belépés évére az új tag időarányos tagdíjat köteles megfizetni a belépéskor érvényes 
feltételek alapján. 
 
A tagsági viszony megszűnésekor a tag nem követelheti vissza sem az általa befizetett tagdíjat, az esetben sem, ha a tagsági 
jogviszony megszűnésére évközben kerül sor. Mindez nem érinti a Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetére megállapított 
elszámolási, vagyonfelosztási szabályok érvényét. 
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A Szövetség vagyona, a befizetett tagdíjak és esetleges egyéb bevételei kizárólag a céljai eléréséhez szükséges tevékenység és a 
működés költségeinek fedezésére fordíthatóak az adott évre a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján és annak 
megfelelően.  
 
Azt a tagot, amely késedelemben van az őt tagsága alapján terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésével, e késedelem időtartama 
alatt nem illeti meg a tagsági jogok gyakorlásának joga (az felfüggesztés hatálya alatt áll). Hasonlóan felfüggesztés hatálya alatt áll 
a késedelem időtartama alatt a késedelemben levő tag által az elnökségbe delegált vagy választott elnökségi tag e minőségében 
gyakorolható jogainak gyakorlása is. A felfüggesztés időtartama alatt a határozatképesség szempontjából a felfüggesztéssel 
érintett tag, illetve elnökségi tag figyelmen kívül hagyandó.  
 
A tagdíj a tagok által félévente, az adott félévre, a félév zárása előtti hónapban, jellemzően tárgyév májusában és novemberében 
kerül megfizetésre, az egyes pénztárak számlázást megelőző tárgyfélévi, azaz december 31.-i, illetve június 30.-i záró taglétszáma 
alapján. 
A pártolói tagdíj félévente, előre, a félévet követő hónap 15. napjáig – mindenkor január 15-ig és július 15-ig – kerül megfizetésre 
a közgyűlés által meghatározott feltételek alapján. 

 
IV. fejezet  

A Szövetség szervezete és működése 
 

(1) A Szövetség szervezete: 
(a) közgyűlés  
(b) elnökség  
(c) felügyelőbizottság 
(d) operatív szervezet 
(e) állandó és eseti jellegű munkacsoportok 
(f) tagozatok 

 
a) A Szövetség vezető tisztségviselői: az elnök, alelnök, főtitkár, valamint az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai. Vezető 

tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 

d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 

 
(2) A Közgyűlés 
 
A Szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, mely a Szövetség tagjainak képviselőiből áll.  
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) az Alapszabály módosítása; 
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a 

felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek 

tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
k) a végelszámoló kijelölése. 
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A közgyűlés működése: 
 
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja 
össze. 
 
A közgyűlés helye minden alkalommal a meghívóban kerül meghatározásra. A közgyűlés a Szövetség bármely tagjának székhelyére 
összehívható.  
 
Rendkívüli közgyűlés  
I. Az ügyvezető szerv (elnökség) köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

Az I. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 
II. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt  

(a) az elnökség,  
(b) bármelyik tagozat, 
(c) a Szövetség tagjainak 1/3-a  

az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 
 
A rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt a Szövetség elnökéhez kell írásban benyújtani, aki a kézhezvételt követő 
15 napon belül köteles az összehívás iránt intézkedni. Ha a Szövetség elnöke/alelnöke az összehívásra vonatkozó indítványnak 
nem tesz eleget, az indítványozó közvetlenül jogosult a közgyűlést összehívni. 
 
A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöke akadályoztatása esetén az alelnök a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal 
levélben, vagy elektronikus úton megküldi a tagoknak (meghívó). A meghívóban szereplő napirendekhez tartozó írásos 
előterjesztéseket a közgyűlés időpontja előtt legalább 4 munkanappal kell megküldeni a tagoknak.  
 
A közgyűlés összehívására szóló meghívó a következőket tartalmazza:  

(a) a közgyűlés pontos helyét és időpontját;  
(b) a tervezett napirendi pontokat; 
(c) a határozatképességnek, a szavazásnak a szabályait. 

 
A közgyűlés levezető elnöke a Szövetség elnöke, illetve akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a főtitkár, vagy a közgyűlés által 
megválasztott személy. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és a közgyűlés 
által választott két hitelesítő írnak alá. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
kerül sor. Ha a tárgyalandó napirendek azt indokolják a közgyűlés szavazatszámlálókat is választ.   
 
A közgyűlésen minden tag jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja útján részt venni.  
 
A közgyűlésen minden tagnak annyi szavazata van ahány pénztártaggal a közgyűlést megelőző napon a tagpénztárak aktuálisan 
legutolsó negyedéves jelentése alapján - rendelkezik. 
A közgyűlésen a tagot igazolt szervezeti képviselője (a tag szervezetének képviseletére jogosult személy) vagy a képviseletre 
jogosult személy által írásbeli meghatalmazással meghatalmazott bármely más személy képviselheti. 
 
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagpénztárak által képviselt tagok több mint 50 %-os része képviseltetve van. Ha a közgyűlés 
nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirendi pontokkal, az eredeti 
közgyűlési időpontot követő 15 (tizenöt) perc elteltével. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendekben, a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak következményeit közölni 
kell. Ennek hiányában megismételt közgyűlés nem tartható. 
 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi 
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 
A szavazati jog gyakorlásának feltételei: 
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
A közgyűlés határozatait - ha az Alapszabály kivételt nem tesz - a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 
 
A jelenlevő szavazati joggal bíró tagok által képviselt szavazatok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi 
kérdésekben: 

(a) vagyoni kötelezettség megállapítása; 
(b) a Szövetség tagjait kötelező határozat hozatala. 

 
A jelenlevő szavazati joggal bíró tagok által képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi 
kérdésekben: 

(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
 
A szavazati joggal bíró tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi kérdésekben: 

(a) a Szövetség céljának módosítása; 
(b) Szövetség megszűnésének kimondása. 

 
A közgyűlés egyhangú határozata szükséges más Szövetséghez tagként való csatlakozás kérdésében.  
 
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. 
  
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.  
 
A közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban (e-mailben) közli az érintettekkel, illetve a székhelyen 
lévő hirdető tábláján történő kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza. A közgyűlés döntéseinek közlése és nyilvánosságra hozatala a 
titkárság feladata. 
 
(3)  Az Elnökség: 
 
Az elnökség a Szövetség ügyvezető szerve. Az elnökség tagjainak száma öt-hét (5-7) fő, akiket a közgyűlés titkos szavazással, 3 
éves időtartamra választ meg.  
 
Az elnökség saját tagjaiból nyílt szavazással választja meg elnökét, alelnökét, az elnökségi tagságához igazodva, legfeljebb 3 éves 
időtartamra azzal, hogy az elnök és az alelnök nem választható újra. 
Az alelnököt minden esetben a másik tagozathoz tartozó elnökségi tagok közül kell választani, mint amelyik tagozathoz az elnök 
tartozik. (lásd: 8. pont a) és b) bekezdés), aki a tagozathoz tartozó ágazatot képviseli, 
Az elnökség gyakorolja a munkáltatói jogkört (különösen bérezés, juttatások, jutalom, munkafeladatok kiadása, 
munkajogviszonnyal kapcsolatos egyéb kérdések stb.) – döntéseit képviselve az elnök útján -a Szövetség főtitkára felett.  
Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Az elnökség tagja feladatait személyesen köteles ellátni.  
 
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Ugyancsak nem lehet az elnökség tagja, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az sem lehet az elnökség tagja az eltiltást 
kimondó határozatban megszabott időtartamig, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Az elnökség tagjai nem lehetnek egymással a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, illetve munkakörükben egymásnak alá és fölé 
rendeltek.  
 
Az elnökséget a Szövetség elnöke irányítja.  
 
Az elnökség tagjainak megbízása megszűnik az elnökségi tag: 
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(a) halálával, 
(b) megbízásának lejártával, 
(c) lemondásával, 
(d) visszahívásával, 
(e) a tisztség betöltésével szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
Az elnökség hatáskörében eljárva: 

(a) dönt minden ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a Szövetség más szerve kizárólagos hatáskörébe; 
(b) összehívja a közgyűlést, meghatározza annak napirendi pontjait 
(c) előkészíti, előterjeszti és végrehajtja a közgyűlés döntéseit; 
(d) előkészíti az éves költségvetést és beszámolót; 
(e) beszámol a közgyűlésnek a két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről; 
(f) képviseli a Tagozatok által véleményezett a Magyar Nemzeti Bank által kiadásra kerülő irányelveket és ajánlásokat, 
(g) áttekinti, véleményezi a tagozatok határozatait 
(h) előkészíti és kiadja a szövetségi állásfoglalásokat, 
(i) meghatározza a Szövetség kommunikációs stratégiáját és a médiával való kapcsolattartás módját,  
(j) dönt új tagok felvételéről 
(k) dönt a pártoló tagoknak biztosítandó, Alapszabályban meg nem határozott további jogokról, előnyökről 
(l) dönt állandó és eseti jellegű munkacsoportok felállításáról 

 
Az elnökség működése: 
 
Az elnökség szükség szerint, de általában negyedévenként egyszer ül össze. Az ülést az elnök hívja össze. Az elnökség bármely 
tagja, az ok megjelölésével, rendkívüli ülés összehívását indítványozhatja. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítvány 
elutasítását - ha az elnök az ülést nem hívta össze - az elnökség tagjai részére 8 napon belül írásban meg kell indokolni. 
 
Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár, továbbá a tagozati ülések határozatait ismertető tagozat vezető. 
 
Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább a fele jelen van. 
 
Az elnökség a határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
javaslat/előterjesztés elvetettnek tekintendő. 
 
Az elnökség ülés megtartása nélkül, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot. A távszavazás lehetőségét az 
elnökség rendkívüli esetekben hozandó gyors döntéshozatal érdekében alkalmazza.  
 
Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. 
 
(4) Elnök jogai és kötelezettségei 

(a) képviseli a Szövetséget a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban; 
(b) képviseli az Elnökség munkáltatói jogait a Szövetség főtitkárával szemben; 
(c) állandó meghívottként részt vesz a Szövetség testületeinek tevékenységében, 
(d) a Szövetség általános, azon belül különösen a saját tagozatát képező tagpénztárak érdekképviselete 
(e) dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe, 

illetve a közgyűlés vagy az elnökség nem vont a saját hatáskörébe.  
 
(5) Alelnök jogai és kötelezettségei a saját tagozatához kapcsolódóan: 

a) képviseli a Szövetséget a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban; 
b) állandó meghívottként részt vesz a Szövetség testületeinek tevékenységében, 
c) saját tagozatához tartozó tagpénztárak érdekképviselete 
d) dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos 

hatáskörébe, illetve a közgyűlés vagy az elnökség nem vont a saját hatáskörébe. 
 

(6) A felügyelőbizottság 
A felügyelőbizottság a Szövetség ellenőrző szerve. A felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő, akiket a közgyűlés titkos szavazással 
3 éves időtartamra választ meg. 
 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
nem korlátozták. A felügyelőbizottság tagja feladatait személyesen köteles ellátni.  
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Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg 
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Ugyancsak nem lehet a felügyelőbizottság tagja, 
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az sem lehet a felügyelőbizottság tagja 
az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
A felügyelőbizottság saját tagjaiból nyílt szavazással választja meg elnökét, az elnökségi tagságához igazodva, legfeljebb 5 éves 
időtartamra azzal, hogy az elnök újraválasztható.  
 
A felügyelőbizottság tagjainak megbízása megszűnik a felügyelőbizottsági tag: 

(a) halálával, 
(b) megbízásának lejártával, 
(c) lemondásával, 
(d) visszahívásával,  
(e) a tisztség betöltésével szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
A felügyelőbizottság hatáskörében eljárva: ellenőrzi a Szövetség szervezetének, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a 
közgyűlési, valamint elnökségi határozatok végrehajtásának, betartását  
 
A felügyelőbizottság működése: 
 
A felügyelőbizottság szükség szerint, de általában félévenként egyszer ül össze. Az ülést az elnök hívja össze. Az felügyelőbizottság 
bármely tagja, az ok megjelölésével, rendkívüli ülés összehívását indítványozhatja. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 
indítvány elutasítását - ha az elnök az ülést nem hívta össze - az felügyelőbizottság tagjai részére 8 napon belül írásban meg kell 
indokolni. 
 
A felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár. 
 
A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább a fele jelen van.  
 
A felügyelőbizottsága határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
 
A felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, elektronikus levélben (e-mail) útján is hozhat érvényes határozatot. A távszavazás 
lehetőségét az felügyelőbizottság rendkívüli esetekben hozandó gyors döntéshozatal érdekében alkalmazza.  
 
A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. 
 
(7) Állandó és eseti jellegű munkacsoportok: 
 
Az elnökség állandó és eseti munkacsoportokat hozhat létre a szakmai tevékenység támogatására. A munkacsoportok az 
ügykörükbe utalt szakmai kérdésekben javaslatot tehetnek a Szövetség által képviselendő álláspontról; szakértői testületekként 
támogatják a Szövetség munkáját. A munkacsoportok az elnökségnek számolnak be tevékenységükről.  
A munkacsoportok tevékenységét a főtitkár koordinálja, szükség esetén, szakmai kérdésekben ellátja az adott munkacsoport 
képviseletét a Szövetség szervezetén belül a munkacsoport kompetenciájába tartozó kérdésekben. 
 
A munkacsoportok testületként látják el feladataikat, azonban a feladatok megoszthatóak a tagok közti munkamegosztás 
keretében. A munkacsoportok rendszeres időközönként tartott ülések keretében végzik feladatukat. A munkacsoportok ülését a 
munkacsoport vezető hívja össze. A munkacsoportok működési rendjüket maguk határozzák meg, a munkacsoport vezetőjét 
tagjaik közül maguk választják.  
 
A munkacsoportok üléseinek dokumentálása, Szövetség szerveivel való ismertetése a főtitkár feladata.  
 
A munkacsoportok ülései a tagok számára nyilvánosak, azon bármely tag képviselője részt vehet, véleményt nyilváníthat.  
 
(8) Tagozatok 
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A Szövetség az alábbi tagozatokat működteti: 

(a) Nyugdíjpénztári Tagozat, 
(b) Egészség- és Önsegélyező pénztári Tagozat. 
 

Az egyes tagozatokba pénztártípus, tevékenység szerint sorolódnak be a Szövetség tagjai, szolgáltatói tagjai. A tagozatok az egyes 
pénztártípusok, szolgáltatói szakmai teendők sajátos érdekeinek képviseletét látják el a Szövetségen belül. 
 
A tagozatok – a tagpénztárak képviselői közül - maguk választják meg, hívják vissza vezetőiket, alakítják ki eljárásrendjüket, 
fogadják el Működési szabályzatukat. 
 
(9) Főtitkár, mint az operatív szervezet vezetője 

 
Az elnökség főtitkárt választhat vagy alkalmazhat. 
 
A főtitkár az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Az főtitkár a feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
Nem lehet főtitkár az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Ugyancsak nem lehet főtitkár, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az sem lehet főtitkár az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
A főtitkár az Elnökség által elfogadott stratégiában meghatározott célkitűzéseket jogosult és köteles önállóan megvalósítani az 
Elnökség vonatkozó határozataiban foglaltaknak és az Elnökség iránymutatása szerint. Ennek érdekében: 

(a) képviseli a Szövetséget a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban; 
(b) irányítja a Szövetség munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség alkalmazottai fölött; 
(c) állandó meghívottként részt vesz a Szövetség testületeinek tevékenységében, 
(d) dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe, 

illetve a közgyűlés vagy az elnökség nem vont a saját hatáskörébe.  
 
A főtitkár közvetlen és rendszeres beszámolással az elnökségnek tartozik. 
 
A főtitkár feladata a Szövetség folyamatos törvényes működésének biztosítása, ezen belül gondoskodik a szövetség 
munkaszervezetének útján különösen: 

(a) a nyilvántartások naprakészségének biztosításáról; 
(b) a munkacsoportok tevékenységének dokumentálásáról, a határozati javaslatok elkészítéséről, és a határozatok 

írásba foglalásáról; 
(c) a közgyűlések, elnökségi ülések, felügyelő bizottsági ülések tagi megbeszélések előkészítéséről, dokumentálásáról, 

határozati javaslatok elkészítéséről, határozatok írásba foglalásáról; 
(d) a tagokkal való kapcsolattartásról, egy kérdés nyilvános tagi megvitatása során az egyes vélemények, illetve a 

vélemény-nyilvánítás eredményének rögzítéséről; 
(e) az elnökség, felügyelő bizottság döntéseiről, a munkacsoportok működéséről, illetve a Szövetség működését érintő 

fontosabb ügyekről a tagság tájékoztatásáról; 
(f) az elnökséggel, a felügyelő bizottság elnökével egyeztetve a Szövetség képviseletéről, a tagok, a sajtó és egyéb külső 

szervezetek felé történő kommunikációról; 
(g) költségvetés végrehajtásáról; 
(h) a Szövetség működésének dokumentálásáról; 
(i) a Szövetség információszolgáltatási szolgáltatásainak biztosításáról; 
(j) a Szövetség rendezvényeinek megszervezéséről; 
(k) a Szövetség által megbízott külső szakértőkkel, megbízottakkal való kapcsolattartásról, munkájuk koordinálásáról, 

felügyeletéről;  
(l) és minden feladat elvégzéséről, amit az elnökség vagy az Alapszabály más rendelkezése a hatáskörébe utal.  

 
A főtitkár köteles megőrizni a birtokába jutott üzleti titoknak minősülő, vagy egyéb minősített információkat, előzetes bejelentés 
mellett jogosult további szakértői felkérésekre irányuló megbízásokat elvállalni. 
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V. fejezet  
A Szövetség gazdálkodása és vagyona 

 
(1) A Szövetség vagyonának forrásai: 

(a) a tagok által befizetett tagdíjak; 
(b) adományok, támogatások; 
(c) a Szövetség vállalkozási tevékenységének eredménye. 

 
(2) A Szövetség a vagyonából fedezi: 

(a) a működési költségeket, 
(b) a tagok részére nyújtott szolgáltatásokat, 
(c) oktatási, szakértői és egyéb költségeket. 

 
A Szövetség közgyűlése évente megállapítja a fizetendő tagdíj, tagdíj hozzájárulás mértékét. 
 
A Szövetség a szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
 

VI. fejezet 
A Szövetség szolgáltatásai 

 
(1) A Szövetség tagjai részére nyújtott szolgáltatások: 

(a) a tagok fejlődését szolgáló irányítási, gazdasági, oktatási, képzési, tagszervezési, módszerek kidolgozása; 
(b) a Szövetség tevékenységéhez kapcsolódó koordinációs és információs tanácsadás nyújtása, a pénztártagsággal való 

kapcsolat szervezése; 
(c) szakképzés, szakmai továbbképzés; 
(d) szakmai tájékoztatók, tanfolyamok, értekezletek, egyéb szakmai rendezvények szervezése; 
(e) nemzetközi kapcsolatok szervezése. 

 
VII. fejezet  

Záró rendelkezések 
 

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 
(Ectv.) rendelkezései az irányadóak.  

(2) A Szövetség megalakulásának érvényességéhez - és bírósági nyilvántartásba vételéhez - az alapítók közgyűlésének 
(küldöttközgyűlésének) jóváhagyó döntése megszületett (Öpt. 23. § (1) bek. i) pont. 

(3) A Szövetségnek megalakulását követően kérnie kell bírósági nyilvántartásba vételét a Fővárosi Bíróságtól, csatolva az 
alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelen Alapszabályt. 

(4) A Szövetség a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább 
 
Budapest, 2020. február hó 20. napján  
 
Záradék:  
A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ezen szöveggel a Szövetség 2020. február hó 20. napján tartott 
közgyűlése 4./2020 (02.20.) számú közgyűlési határozatával elfogadta és jóváhagyta. 
 
 

 
elnök 
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