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Preambulum 
A munkáltatói alapon szerveződő Pénztár tagságának összetétele a közel két évtizedes működés 
során jelentősen megváltozott. Ezért a Pénztár Igazgatótanácsa az arányos képviseletet biztosító, 
minden tag részére azonos feltételekkel hozzáférhető elektronikus küldöttválasztási rendszer beve-
zetéséről döntött. Jelen szabályzat megalkotása során a Pénztár arra törekedett, hogy megőrizze a 
munkáltatók és az érdekképviseletek háttértámogatásából származó erkölcsi előnyöket, kiterjesztve 
ezeket a munkáltatóhoz nem tartozó, vagy kis szervezetek által foglalkoztatott tagjaira is.  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.1. Jogszabályi háttér:  
- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv.  
- a PSZÁF elnökének 4/2002. számú módszertani útmutatója az önkéntes nyugdíj-, egészség-, 

önsegélyező pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak pénztári önkormányzatiságára vonat-
kozóan.  

1.2. A szabályzat célja a törvényben meghatározott alapelv, az önkormányzati működés megvalósí-
tásának biztosítása. A küldöttek megválasztására vonatkozó alapelveket a Pénztár Alapszabá-
lyának 13.1.2. pontja tartalmazza.  

1.3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, valamint a Vitamin 
Egészség- és Önsegélyező Pénztár (a továbbiakban: „Pénztár”) Alapszabályában foglaltak sze-
rint a Pénztár legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés.  

1.4.  A Pénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak. 
A döntés meghozatala során a pénztártagok megkülönböztetés nélkül, azonos jogokkal ren-
delkeznek.  

1.5.  A szabályzat hatálya kiterjed a Pénztár valamennyi aktív tagjára, szerveire, valamint a választá-
sok során közreműködő munkatársára és a Pénztárral szerződéses viszonyban álló partnerei-
nek választásokkal kapcsolatos tevékenységére.  

1.6. A pénztártagok a Küldöttközgyűlés tagjait, a küldötteket, illetve a tisztségük megszűnése ese-
tén helyükbe lépő pótküldötteket (a továbbiakban: „küldött(ek)”) jelen Szabályzat szerint vá-
lasztják meg. 

1.7. A választások lebonyolítása érdekében a Pénztár elektronikus választási rendszert (a további-
akban EVR) működtet.  

1.8. A küldöttek, pótküldöttek választására a Pénztár a honlapján (www.vitaminep.hu) választási 
portált üzemeltet.  

1.9. A küldöttek titkos választása a Pénztár szerverparkban elhelyezett számítógépén történik.  
A két választás között újonnan belépő, illetve átlépő tagok képviselete oly módon érvényesül, 
hogy az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés tervezett összehívását megelőző 30 napon belül, 
legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig a belépő/átlépő tagot besorolja a munkáltatója 
vagy a lakcíme szerinti választási körzetbe és a tagok nyilvántartása alapján választókerületen-
ként összeállítja az adott küldött által képviselt tagok számát tartalmazó képviseleti jegyzéket. 
A pénztártag számára a Pénztár az őt képviselő küldött nevét honlapján, a „Tagok mappája” 
menüpont alatt teszi hozzáférhetővé. 

1.10. Az Igazgatótanács legkésőbb a Küldöttközgyűlés megnyitása előtt a képviseleti jegyzékről a 
küldötteket tájékoztatja. 

1.11. A Küldöttközgyűlésen a küldött a képviseleti jegyzékben megjelölt, általa képviselt tagok szá-
mának és szavazati jogának megfelelő szavazattal szavaz. A Küldöttközgyűlésen a küldött aka-
dályoztatása esetén kizárólag csak a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött 
járhat el. 
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1.12. A szabályzat felülvizsgálata hatályba lépését követően évente történik, a felülvizsgálatáért fele-
lős személy az ügyvezető.  

1.13. Az elektronikus választások időtartamát az Igazgatótanács határozza meg és teszi közzé. A 
szavazásra rendelkezésre álló idő 5-15 nap közötti időtartamban határozható meg.  

2. BIZOTTSÁGOK  

2.1. A Pénztár bizottságai: Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság.  

2.1.1. A bizottság létszáma 3 fő. Egy fő elnök, két fő tag.  

2.1.2. A bizottságot az Igazgatótanács nevezi ki.  

2.1.3. A bizottság megbízatása a tisztségviselők ötéves mandátumát követő hónap utolsó nap-
jáig tart.  

2.1.4. A Jelölő Bizottság feladatai:  
o választásokkal kapcsolatos tájékoztatás,  
o küldöttek, pótküldöttek jelölése, jelölésének koordinálása,  
o a jelölés menetének, a szükséges kellékek meglétének ellenőrzése,  
o igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági tagok jelölése, a szükséges kellékek meglété-

nek ellenőrzése  
o igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági elnökök jelölése.  

A Jelölő Bizottság a jelölési időszak lezárását követően Választási és szavazatszámláló Bizottsággá alakul 
át. 

2.1.5. A Választási és szavazatszámláló Bizottság feladatai:  
o az EVR rendszer zártságának ellenőrzése,  
o a szavazatszámlálások lebonyolítása, hitelesítése,  
o az eredmények közzététele, 
o a szavazással kapcsolatos anyagok megőrzése, megsemmisítése.  

3. KÖRZETEK, JELÖLÉS, VÁLASZTÁS 

3.1. A választási körzeteket az Igazgatótanács az arányos képviselet jegyében, az Alapszabályban 
meghatározott határok között alakítja ki.  

3.2. A választási körzetek kialakítása az alábbiak szerint történik:  

Az Alapszabály 13.1.2.2 pont szerint önálló választási körzetet alkotnak a 200 fő vagy afeletti 
munkavállalót foglalkoztató társaságok. Amennyiben a munkáltatóhoz tartozó pénztártagok 
létszáma meghaladja az 1000 főt, úgy a munkáltatónál több körzet kerül kialakításra oly mó-
don, hogy az egy körzetbe tartozó pénztártagok számának meghatározása során az arányos-
ság elve érvényesüljön. Egy társaságon belül a körzetekbe történő besorolás a pénztári tagkód 
(pénztári azonosító) alapján emelkedő számsorrendben történik. 
Az önálló munkáltatói választási körzetbe nem tartozó pénztártagok az állandó lakcím irányító-
száma alapján növekvő sorrendben, egy körzeten belül pénztári tagkód alapján emelkedő 
számsorrendben kerülnek választási körzetekbe besorolásra. Egy választási körzetet legalább 
200, legfeljebb 1000 pénztártag alkot. 

3.3. A választási körzetekbe a pénztártagok – a szavazóbázis zárásának időpontjában az adatbázis-
ban szereplő – munkáltatójuk vagy az állandó lakcímük alapján kerülnek besorolásra. A szava-
zóbázis zárása az I. szavazási forduló megnyitása előtt 3 nappal történik. 
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3.4. Választási körzetenként egy fő küldött és egy fő pótküldött kerül megválasztásra (a továbbiak-
ban: küldött). Jelölt csak a választási körzetbe tartozó tag lehet. Minden tag csak a saját körze-
tében, mint természetes személy a saját nevében tehet javaslatot a küldött személyére. Kül-
dött a jelöltek közül legtöbb érvényes szavazatot, pótküldött a második legtöbb, de legalább 
egy érvényes szavazatot kapó jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén az a jelölt nyer, akinek a 
Vitamin Egészségpénztári tagi azonosító kódja alacsonyabb számú (azaz tagsági viszonya ré-
gebbi).  

3.5. A megbízás időtartama 5 év.  

3.6. Szavazati joga a küldöttközgyűlésen csak a jelen szabályzat szerint megválasztott küldöttnek 
(akadályoztatása esetén a pótküldöttnek) van. Minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány 
tagot képvisel a képviseleti jegyzék szerint. A szavazatra jogosultak körébe a küldött maga is 
beleértendő, amennyiben a képviseleti jegyzék összeállításának időpontjában az állandó lakó-
helye a választási körzetben van, vagy munkáltatói választási körzetben a küldött is a munkálta-
tónál áll alkalmazásban.  

3.7. A jelölés menete 

o a jelölt személyére javaslatot tehet, illetve küldötti/pótküldötti tisztséget vállalhat 
bármely pénztártag, aki a jelöltállításra meghatározott időszakot megelőző napon a 
Pénztár informatikai rendszerében (tagnyilvántartásában) aktív tagi státuszban van 
nyilvántartva. Nem aktív a tagi státusz, ha a tag kilépett, elhunyt, átlépett más pénz-
tárba, illetve kilépési vagy átlépési szándékát jelezte. 

o a jelölés és választás folyamatát a 2. számú melléklet tartalmazza  
o a jelölés időtartamát a 3.14. a) pontban meghatározott levél tartalmazza.  

3.8. Jelöltet állítani, javasolni a Jelölő Bizottságnak eljuttatott elfogadó nyilatkozattal (1. számú mel-
léklet) lehet.  

3.9. A jelöltlistát a beérkezett jelölések alapján a Jelölő Bizottság állítja össze. A jelölési időszak a 
választási hirdetmény közzétételétől (választási időszakot megelőzően 30 nap) a jelöltlista le-
zárásáig (választási időszak kezdete előtt 1 hét) tart. 

3.10. A jelöltlistákra azok vehetők fel, akik az adott tisztség vonatkozásában írásos elfogadó nyilat-
kozattal rendelkeznek. 

3.11. A jelöltlistákat a választási időszak kezdete előtt 1 héttel le kell zárni. Amennyiben valamelyik 
körzetben a jelöltlista lezárásáig nem sikerült jelöltet állítani, úgy az abba a körzetbe tartozó 
pénztártagok a többi körzet képviseleti jegyzékében szereplő pénztártagok számának arányá-
ban szétosztásra kerülnek a többi körzet között. Az ezen körzetbe tartozó pénztártagok a vá-
lasztási rendszerbe történő bejelentkezéskor kapnak értesítést a sikertelen jelöltállításról és ar-
ról, hogy melyik körzetbe kerültek besorolásra, ott ki/kik a jelöltek. 

3.12. A lezárt jelöltlisták alapján körzetenként kell elkészíteni az elektronikus szavazólapokat. 

3.13. A küldötteket a pénztártagok az EVR felületén közvetlenül választják meg. Minden pénztártag-
nak csak egy szavazata van. Az internetes hozzáféréssel nem rendelkező pénztártagok a Pénz-
tár ügyfélszolgálatán vagy a helyi ügyintézőknél erre kijelölt számítógépen szavazhatnak.  

3.14. A szavazás menete 

a.) A választási időszakot megelőzően legkésőbb 30 nappal (a küldöttválasztási hirdetmény köz-
zétételével egyidejűleg)  a Pénztár levélben értesíti a választásra jogosult tagjait a küldöttjelö-
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lési- és választási eljárásról. A levél tartalmazza mindazon tudnivalókat, amely a határidőre 
történő, érvényes jelöltállításhoz és az elektronikus szavazáshoz szükségesek. A pénztár tagja 
ebben a levélben kapja kézhez a szavazáshoz szükséges ellenőrző kódját. 

b.) a szavazásra megadott időszakban a tagok az EVR felületén (a Pénztár honlapján a Tagok 
mappájába belépve) szavazhatnak,  

c.) a tagsági azonosítóval és az egyenleglekérdezésnél használt jelszóval bejelentkező tag a fő-
menüből választhatja ki a "küldöttválasztás" menüpontot,  

d.) a menüpont alatt megtalálható minden, a választáshoz szükséges információ, 
e.) a program felkínálja a körzethez tartozó jelölteket,  
f.) a pénztártag a levélben kapott ellenőrző kóddal azonosítja magát (második lépcsős azonosí-

tás) és szavaz a kiválasztott jelöltre, 
g.) a program megerősítést kér, elkerülve ezzel a véletlenül elküldött üzenetet, ezután a szavazat 

már nem javítható, nem módosítható.  
h.) amennyiben a Pénztártag minden adatot helyesen adott meg, a program megjeleníti a sikeres 

szavazat leadásról szóló értesítést. Ha a program valamilyen hibát észlel (pl. kommunikációs 
hiba, helytelen ellenőrző kód, bejelentkezés elévülés,stb.), megjeleníti a hiba okát és a teen-
dőket a hiba javításához. 

i.) a szavazási határidő lejártát követően az EVR rendszerből az összesített ered-
mény lekérdezhető, erről a Választási és szavazatszámláló Bizottság 8 munkanapon belül 
jegyzőkönyvet készít,  

j.) a választás eredményét a Pénztár a honlapján teszi közzé a jegyzőkönyv elkészültét követő 8 
munkanapon belül, 

 
3.15. Abban az esetben, ha a választás egy körzetben eredménytelennek bizonyul, mert az adott 

körzethez besorolt pénztártagok legalább 50%-a azon nem vett részt, megismételt választásra 
kerül sor az Alapszabály 13.1.2.5. pont szabályai szerint. A választás II. fordulójáról a tagok a 
Pénztár honlapján keresztül kapnak tájékoztatást. A választás menete megegyező az I. fordu-
lóéval. 

3.16. Megszűnik a küldött megbízatása:  

o a megbízatás időtartamának leteltével,  
o visszahívásával,  
o lemondással,  
o halálával,  
o pénztártagsági viszonyának megszűnésével,  
o összeférhetetlenségi helyzetbe kerülés miatt.  

3.17. Küldött (pótküldött) kizárólag az ezen megbízatásával összefüggő ok miatt hívható vissza, így 
különösen; ha indokolatlanul nem vesz részt a küldöttközgyűlésen; ha sorozatosan elmulasztja 
a hozzá tartozó tagok megfelelő tájékoztatását; ha nem megfelelően képviseli a hozzá tartozó 
tagok érdekeit. A küldött (pótküldött) visszahívását a képviseleti jegyzékben szereplő pénztár-
tagok 10%-a, de legalább 10 fő kezdeményezheti. A visszahívási kezdeményezést írásban, az ok 
megjelölésével kell benyújtani az ügyvezetőnek. A visszahívás lebonyolításának módja meg-
egyezik a küldöttválasztás szabályaival.  

3.18. A küldötti megbízatásról való lemondást írásban kell benyújtani az ügyvezetőnek.  
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3.19. Abban az esetben, ha a küldött megbízatása nem a megbízatás leteltével szűnik meg, helyébe a 
pótküldött lép. Ha az ő megbízatása is megszűnik, a Pénztár 180 napon belül rendkívüli küldött-
választást szervez. Az így megválasztott küldött megbízatása az eredeti 5 éves választási cik-
lushoz igazodik. Ha a Küldöttközgyűlés idején nincs küldött, a körzetben lévő taglétszámot a 
körzetek képviseleti jegyzékében szereplő pénztártagok számának arányában szét kell osztani 
a többi körzet között.  

4. JOGORVOSLAT 

4.1. A jogorvoslatok általános szabályai 

A jogorvoslat formája a kifogás.  
Kifogással lehet élni a választási eljárásban érintett szervek, személyek tevékenységével szem-
ben, a választási bizottság döntései ellen (pl. választási eredmény megállapítása). 
A puszta érdeksérelem nem alapozza meg a jogorvoslatot, a jogorvoslati eszköz csak törvény- 
vagy belső szabályzat megsértése esetén érvényesíthető.  
A jogorvoslati határidőket naptári napokban kell számolni. Tekintettel a határidők jogvesztő 
voltára, elmulasztásuk esetén igazolás benyújtására nincs mód. Az elkésett kifogást a választá-
si bizottság vagy a vezető testületek érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. 

4.2. A jogorvoslati fórumok 

A szavazás levezetése, a választás rendjének fenntartása körében, illetőleg a szavazás folya-
mán felmerülő vitás kérdésekről a választási bizottság dönt. A bizottság döntése elleni kifogást 
az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság együttes ülésén bírálja el.  

4.3. A kifogás benyújtása 

A kifogást a választási bizottsághoz kell benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az leg-
később a sérelmezett tevékenységtől, illetőleg döntés meghozatalától számított három napon 
belül megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a törvény- vagy belső szabályzat megsérté-
sével kapcsolatos bizonyítékok megjelölését és a kifogás benyújtójának értesítési címét. A hiá-
nyosan benyújtott kifogást a választási bizottságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania. 
A választási bizottság a beérkezett kifogást az ügyhöz kapcsolódó iratokkal együtt legkésőbb a 
beérkezését követő 5 napon belül felterjeszti az elbírálására az Igazgatótanács és Ellenőrző 
Bizottság elé. A kifogásról a két választott testület együttes ülése a beérkezésétől számított 5 
napon belül dönt. A vezető testületek a kifogás előterjesztőjét meghallgathatják. Ebben az 
esetben az ellenérdekű fél számára is lehetővé kell tenni a személyes nyilatkozattételt. A testü-
letek a bizonyítékok mérlegelése után a kifogásról többségi döntéssel határoznak, a jelenlévő 
bizottsági tagok a szavazás során nem tartózkodhatnak. Szavazategyenlőség esetén az Igazga-
tótanács Elnökének szavazata dönt. A testületek a döntést indokolással ellátott határozatba 
foglalják. 
A választott testületek a kifogásnak helyt adó döntésükkel a törvényt vagy belső szabályzatot 
sértő döntést  

• megváltoztathatják, 
• megsemmisíthetik és a választási eljárás egészét vagy annak egy részét megismételtet-
hetik. 

A testületek együttes határozatát - annak meghozatala napján - az érintettekkel és a választási 
bizottsággal közölni kell.  
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4.4. A testületek döntése elleni jogorvoslathoz kapcsolódó szabályok 

A kifogás elutasítása esetén a Pénztár válaszában tájékoztatja a pénztártagot arról, hogy, a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) szerinti 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást 
kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűné-
sével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bíró-
sághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 

4.5. A választási eljárás alapelveinek érvényesítése a jogorvoslati eljárásban 

A jogorvoslati eljárás gyorsasága, a jogvesztő határidők alkalmazása nem veszélyeztetheti a 
jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos alapjog gyakorlását.  
A jogorvoslati határidő jogvesztő jellege miatt nem mellőzhető a kifogás érkeztetése nap, óra, 
perc megjelöléssel, amelyet mind az átvett, mind az ügyfélnél maradó esetleges másodpéldá-
nyon az átvétellel egyidejűleg fel kell tüntetni.  
 A választási bizottság, illetve a testületek határozatának kézbesítésekor igazolni kell az átvé-
telt, illetve jegyzőkönyvet kell készíteni a sikertelen kézbesítésről. 

 

5. BIZTONSÁG, TITOKVÉDELEM  

5.1. A választással kapcsolatos adatokat külön adathordozóra kiírva, a Választási és Szavazatszámlá-
ló Bizottság által aláírt és lebélyegzett borítékban, a választást követő 120 napig kell megőrizni.  

5.2. A titkos szavazásoknál a kimutatásokat úgy kell megszerkeszteni, hogy azokból a szavazók 
személyét közvetlenül ne lehessen megállapítani.  

5.3. A titkos jelszavak generálása, borítékolása az informatikai megbízott feladata.  

5.4. Elveszített, elfelejtett jelszó esetén a pénztártag írásban fordulhat a Pénztár informatikai meg-
bízottjához új jelszó generálása érdekében. 

5.5. A választási adatbázis (jelszó, képviselt tagok száma) feltöltése az informatikai megbízott fel-
adata.  

5.6. Az EVR rendszer zártságát a Pénztár teszteli, a Választási és Szavazatszámláló Bizottság a sza-
vazás I. fordulójának megkezdése előtt ellenőrzi.  

5.7. Az internetes szavazás folyamán a biztonságos csatlakozáshoz szükséges hitelesítést a Pénztár 
biztosítja. 

5.8. A szavazatok elkülönített adatbázis táblában találhatók, ami semmilyen felhasználóhoz köthető 
információt nem tartalmaz, tehát a szavazók, illetve az általuk leadott szavazatok összekötése 
nem lehetséges.   

5.9. A választás elindítására, lezárására, a jelöltek adatainak az elektronikus szavazólapra történő 
felvitelére, illetve az eredmények letöltésére csupán a Választási és Szavazatszámláló Bizottság 
elnöke jogosult, mivel ezt a rendszer más felhasználónak nem teszi lehetővé. A szavazás admi-
nisztrátorainak (informatikai megbízott, ügyvezető, számviteli-pénzügyi vezető) tevékenysége 
a jelölési és választási folyamat egésze során ,loggolásra” (rögzítésre) kerül, így a rendszeren 
történő bármely módosítás visszakereshető és nyomon követhető.  

5.10.  A Választási és Szavazatszámláló Bizottsági elnök adminisztrátori jogkörrel való felruházását a 
Pénztár informatikai megbízottja végzi. 
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6. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Öpt. és az Alapszabály vonatkozó előírásai 
szerint kell eljárni. 
Ez a Szabályzat 2017. február 01. napjától lép életbe, mellyel egy időben az Igazgatótanács a 
2016.december 1-én elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi.  



 1. számú melléklet Nyilatkozat küldött/pótküldött tisztséghez   
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2. számú melléklet A jelölés és választás folyamata 
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