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NYILATKOZAT  

önkéntes pénztári küldötti/pótküldötti tisztség  
betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről 

 (Kérjük, kézi kitöltés esetén nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.) 

1. A JELÖLT ADATAI  

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Pénztári azonosító 

       

Anyja születési neve  

Születési hely Születési dátum Adóazonosító jel 

     év   hó   nap           

Elérhetőségek 

e-mail cím:  telefonszám: 0 6 -   -        
Levelezési címe 

    irányító- 
szám 

 Település  utca,házszám 

2. NYILATKOZAT KÜLDÖTT/PÓTKÜLDÖTT TISZTSÉG BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÖSZEFÉRHETŐSÉGRŐL 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt. Tv.) 20. § és 20/B §-ának és a Pénztár 
Alapszabályának ismeretében kijelentem, hogy   
• büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár vagyok  
• tagja vagyok a Pénztárnak és tagsági jogomból származó kötelezettségeimnek eleget tettem 
• velem szemben az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben vagy a Pénztár Alap-

szabályában meghatározott - összeférhetetlenségi ok nem áll fenn; 
• más önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál nem töltök be tisztséget (küldött, Igazgatótanács vagy Ellenőrző 

Bizottság tagja vagy elnöke) és/vagy ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármely összeférhetetlenségi ok felmerül, úgy azt 3 munkanapon belül köteles va-
gyok írásban jelezni a Pénztár ügyvezetőjének. 

3. NYILATKOZAT TISZTSÉG VÁLLALÁSÁRÓL 

Megválasztásom esetén a VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR küldötti/pótküldötti tisztségét vállalom, 
abból eredő kötelezettségeimnek eleget teszek. Hozzájárulok nevem jelöltként való közzétételéhez, illetve hogy megválasz-
tott küldöttként/pótküldöttként a Pénztár a körzetembe tartozó pénztártagok részére nevem és e-mail címem elérhetővé 
tegye. Nyilatkozom, hogy a Küldöttközgyűlés döntéselőkészítő anyagát elektronikus úton, pdf formátumban kérem eljuttat-
ni az általam fent megadott e-mail címre. 

4. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazottak szerint kötelezettséget vállalok arra, hogy a Vi-
tamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban Pénztár) választott küldöttjeként annak működésével és gazdálko-
dásával kapcsolatos információkat, pénztártitkokat mind tisztségem fennállása alatt, mind pedig annak bármely okból tör-
ténő megszűnését követően megőrzöm. 
Amennyiben adott feladatom nem kifejezetten adat továbbítására vonatkozik, a tisztségem betöltése során felhasznált, 
vagy tudomásomra jutott adatokról sem papír alapon, sem elektronikus adathordozón másolatot nem készítek, azokat 
semmilyen módon nem továbbítom, azokról szóbeli felvilágosítást harmadik fél részére nem adok. 

 
Keltezés  

 
 

Jelölt saját kezű aláírása 

 Település 

    év   hó   nap 

5. TANÚK 

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

 1. TANÚ 2. TANÚ 
NÉV:   

CÍM:   
 

ALÁÍRÁS:   

 

 
 

Érkeztető bélyegző helye 
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