
NYILATKOZAT 
önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári tisztség betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről, a 

tisztség elfogadásáról 
 
Alulírott  

Név  

Születési hely  

Születési idő  

Anyja születési neve  

Lakcíme  

 
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt. Tv.) 20. § és 20/B § -ának 
ismeretében kijelentem, hogy   

• büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár vagyok  

• tagja vagyok a Pénztárnak és tagsági jogomból származó kötelezettségeimnek eleget tettem 

• velem szemben a mellékletben ismertetett, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 
szóló 1993. évi XCVI. törvényben meghatározott - összeférhetetlenségi ok nem áll fenn; 

 
Tudomással bírok arról, hogy nem választható tisztségviselőnek, illetve nem tölthet be ilyen posztot, aki 

• cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll, 

• közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, 

• szabadságvesztés büntetését tölti, 

• büntető eljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, 

• más önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál tisztségviselő (Igazgatótanács vagy Ellenőrző 
Bizottság tagja vagy elnöke), vagy ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

egyben kijelentem, hogy fenti pontok szerinti összeférhetetlenségi ok velem szemben nem áll fenn. 
 
Megválasztásom esetén a VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Igazgatótanácsi/Ellenőrző 
Bizottsági* tagságát vállalom.  
  
Melléklet: Kivonat az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben foglalt 
összeférhetetlenségi szabályokról 
 
Kelt: ……………………., 2021. …….. 

       __________________________ 
       saját kezű névaláírás 

 
Tanúsítjuk, hogy az okirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik és annak nyilatkozatát tartalmazza: 

 
Tanúk: 

Név:  Név:  

Lakóhely:  Lakóhely:  

Szem.ig.sz.  Szem.ig.sz.  

Aláírás  Aláírás:  

 

Kelt: ………………….,2021………………………………. 

*  a megfelelő rész aláhúzandó 



 
Kivonat az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben foglalt vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokról 
 
 
20. § (1) *  A vezető tisztségviselők, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető) mindenkor az ilyen 
tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a tagok és a pénztár érdekeinek figyelembevételével, a 
rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A vezető tisztségviselők, valamint az ügyvezető 
(helyettes ügyvezető) az ügyvezetési tevékenysége során okozott kárért a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. 
 
(2) *  Vezető tisztségviselőkre vonatkozó feltételek: 
 
a) nem lehet az igazgatótanács tagja olyan személy, aki 
 
aa) nem pénztártag és nem töltötte be 18. életévét, 
 
ab) büntetett előéletű, 
 
ac) *  büntetlen előéletű, de büntetőjogi felelősségét a bíróság 
 
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. 
címében meghatározott visszaélés minősített adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, 
hamis tanúzásra felhívás, mentő körülmény elhallgatása, bűnpártolás, a XV. fejezet VII. címében 
meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet 
tisztasága elleni bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében 
meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági 
bűncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bűncselekmény, 
 
2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősített adattal visszaélés, hamis vád, 
hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentő körülmény elhallgatása, bűnpártolás, 
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel, XXXIII. 
Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott 
bűncselekmény 
 
elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította, addig az időpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat 
kezelését a bűnügyi nyilvántartási rendszerben a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a 
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli, 
 
ad) *  az ac) alpontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, valamint 
 
ae) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt áll; 
 
b) az ellenőrző bizottság tagja pénztártagként vagy a munkáltató(k) képviselőjeként az a személy lehet, akivel 
szemben az a) pontban meghatározott kizáró ok nem áll fenn; 
 
c) nem lehet vezető tisztségviselő, valamint a pénztár ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) az a személy sem, 
 
ca) aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban, magánnyugdíj-pénztárban, 
biztosítóintézetben, pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven belül 



fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, 
vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte, 
 
cb) *  aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem régebben a 
Felügyelet vagy más hatóság a kiszabható legmagasabb összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb 
szankciót alkalmazott, illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét megállapította. 
 
(3) Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, ha az alapszabály erre módot ad, díjazásban 
részesülhetnek a közgyűlés határozatának megfelelően. 
 
(4) *  Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja a pénztár ügyvezetője, alkalmazottja, illetve az 
igazgatótanács tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója. 
 
(5) a) az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjaira, valamint az ügyvezetőkre vonatkozó további 
összeférhetetlenségi szabályokat az alapszabályban kell meghatározni; 
 
b) *  az ügyvezető a bére és az igazgatótanács által jóváhagyott juttatásai kivételével a pénztárral kapcsolatos 
tevékenységéért ellenszolgáltatást nem fogadhat el. 
 
(6) *  Amennyiben a pénztártag alkalmazottja a pénztárnak, nem választható az igazgatótanács és az 
ellenőrző bizottság tagjának. A pénztár vezető tisztségviselője és ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) nem 
lehet a közgyűlésen meghatalmazott, illetve a küldöttközgyűlésen küldött. 
 
(7) *  Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság, valamint az alapszabályban meghatározott más testületi 
szerv tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a 
személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban az igazgatótanácsnak és az 
ellenőrző bizottságnak, igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági tagság esetében a közgyűlésnek a döntés 
meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. 
 
(8) *  A pénztár vezető tisztségviselője, a befektetésekért felelős vezetője, a befektetési döntéshozatalban, 
végrehajtásban részt vevő alkalmazottja nem lehet közvetlenül a portfóliókezeléshez kapcsolódó területen 
tevékenykedő alkalmazott személy 
 
a) a letétkezelőnél, 
 
b) a befektetetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónál, így különösen a befektetési 
szolgáltatónál, az ingatlanértékelőnél, ingatlanforgalmazónál. 
 
20/A. § *  (1) *  A pénztár a nevében, székhelyében, a bevételek tartalékok közötti megosztásának 
arányában, a vezető tisztségviselők, illetve az ügyvezető (helyettes ügyvezető) személyében bekövetkező 
változást annak időpontját követő 15 napon belül a Felügyeletnek bejelenti. 
 
(2) *  A pénztár megalakulásakor és a vezető tisztségviselők, az ügyvezető (helyettes ügyvezető), illetve a 
kötelező alkalmazottak, megbízottak változása esetén - ideértve azok újraválasztását vagy újbóli kinevezését 
is - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a pénztár csatolja 
 
a) *  nem magyar állampolgár esetén a 20. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányát igazoló, a 
nem magyar állampolgár személyes joga szerinti, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a 
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti hatósági bizonyítványnak 
megfelelő okiratot, 



 
b) az érintett személy nyilatkozatát arról, hogy vele szemben jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 
 
c) a jogszabály által előírt végzettségét vagy gyakorlatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát és 
 
d) a vezető tisztségviselő esetén annak nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról. 
 
(3) A vezető tisztségviselők, az ügyvezető (helyettes ügyvezető), illetve a kötelező alkalmazottak, 
megbízottak újraválasztása vagy újbóli kinevezése esetén a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak ismételt 
igazolására nincs szükség. 
 
20/B. § *  (1) *  Az igazgatótanács tagjának jelölt személy azt, hogy a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, az 
ellenőrző bizottság tagjának jelölt személy azt, hogy a 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből, megválasztását megelőzően a 
közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Amennyiben az előzetes igazolásra indokoltan nincs 
lehetőség, akkor az igazgatótanács vagy ellenőrző bizottság tagjának választott személy megválasztását 
követően 30 napon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja a Pénztárnak és - nem magyar állampolgár esetén 
a 20/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon - a Felügyeletnek, hogy igazgatótanácsi tag 
esetén a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, az ellenőrző bizottság tag esetén a 20. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből. Az igazolás 
időpontjáig a megválasztott igazgatótanácsi, ellenőrző bizottsági tag a testületi döntésekben nem vehet 
részt. 
 
(2) A vezető tisztségviselői tisztség betöltésének ideje alatt a közgyűlés írásban, a mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja 
 
a) az igazgatótanács tagját annak igazolására, hogy a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, 
 
b) az ellenőrző bizottság tagját annak igazolására, hogy a 20. § (2) bekezdés b) pontjában 
 
meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből. 
 
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívásra a vezető tisztségviselő igazolja, hogy nincs kizárva a 
vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből, a közgyűlés az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása 
iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti. 
 
(4) A közgyűlés a vezető tisztségviselőnek az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatait a 
megválasztásáról meghozott döntésig, a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatait a vezető 
tisztségviselői jogviszony megszűnéséig kezeli. 
 
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő a személy, aki a közgyűlés felhívására, a felhívástól számított tizenöt 
munkanapon belül - vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését 
követően haladéktalanul - nem igazolja, hogy vele szemben a vezető tisztségviselői tisztség betöltését kizáró 
ok nem áll fenn. 

 

 


