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I. BEVEZETÉS 
 
I.1. Jelen szabályzat személyi hatálya a OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárra (továbbiakban: 

Pénztár), a pénztári tagságra, a küldött- és pótküldöttjelöltekre, a küldöttekre és pótküldöttekre terjed ki, tárgyi 
hatálya a küldöttválasztás folyamatára, területi hatálya a Pénztár működési területétre terjed ki. 

 
I.2. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, valamint a Pénztár Alapszabálya 

és Szervezeti Működési Szabályzata szerint a Pénztár legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. 
 
I.3. A pénztártagok a küldöttközgyűlés tagjait, a küldötteket, illetve a tisztségük megszűnése esetén helyükbe 

lépő pótküldötteket (továbbiakban együtt: küldöttek) az Alapszabály és a jelen szabályzat szerint választják 
meg. 

 
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
II.1. Alapelvek 
 
II.1.1.  A küldöttek választásakor is érvényesülnie kell az önkormányzati működés, az önkéntesség, az egy tag egy 

szavazat és a többségi döntés alapelvének. 
 
II.1.2.  A küldöttek választása során a választójog általános és egyenlő, a választás közvetlen és titkos. 
 
II.2. A küldött és a küldöttválasztó gyűlés 
 
II.2.1 A választási körzeteken (továbbiakban: körzet) belül szavazókörök kerülnek kialakításra. A körzetekben 

(szavazókörökben) megválasztható küldöttek/pótküldöttek számát a választási körzetekkel, szavazókörökkel 
együtt az Igazgatótanács határozza meg. Egy küldött mellé egy pótküldött választandó. A megválasztható 
küldöttek/pótküldöttek számának meghatározásakor az Igazgatótanács az arányosság, és egyenlő képviselet 
elvének figyelembe jár el, a körzetek meghatározásakor a lehető legújabb (az igazgatótanácsi előterjesztés 
készítésekor rendelkezésre álló) tagsági létszámadatokat kell figyelembe venni. 

 
A körzetekben- figyelemmel az Alapszabály 91. § (5) bekezdésére – legalább körzetenként két küldöttet kell 
megválasztani, és a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy szavazókörönként egy küldött/pótküldött 
választható meg. 

 
II.2.2 A küldöttválasztó gyűlések megszervezése területi és/vagy munkahelyi alapon történik. Minden választási 

körzetben (szavazókörönként elkülönítve) egy küldöttválasztó gyűlés kerül megtartásra, amelyen a II.2.1. 
pont alapján megállapított számú küldöttet és pótküldöttet választanak meg a megjelent (vagy 
meghatalmazás útján képviselt) tagok. 

 
II.2.3 A küldöttválasztó gyűlések időpontját és helyét, valamint azt, hogy egy pénztártag melyik küldöttválasztó 

gyűléshez tartozik, valamint a jelöltállítás határidejét az Igazgatótanács – a Pénztár ügyvezetésének 
javaslatára – a pénztári tagok területi és/vagy munkahelyi elhelyezkedésére tekintettel úgy határozza meg, 
hogy azon valamennyi jogosult részt vehessen. Az Igazgatótanács ennek megfelelően a választókörzet 
(azonbelül szavazókör) földrajzi elhelyezkedését határozza meg.  

 
II.2.4 A választásra valamennyi pénztártag jogosult. 
 
II.2.5 Küldöttnek az a pénztártag választható, aki: 

 16. életévét betöltötte, 

 büntetlen előéletű. 
 
II.2.6 Nem választható küldöttnek az, aki: 

 a Pénztár alkalmazottja, 

 az Országos Jelölő Bizottság tagja, 

 a Pénztárral szemben perben áll, 

 egyéb érdekeltsége vagy tevékenysége ellentétes a Pénztár biztonságos működésének követelményével. 
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III. VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS 
 
III.1.  Jelölés 
 
III.1.1.  A küldött megválasztására jelölés alapján kerül sor. 
 
III.1.2.  A jelölés és a választás lebonyolítására az Igazgatótanács a választásra jogosult pénztártagok közül 

Országos Jelölő Bizottságot (továbbiakban: Jelölő Bizottság) hoz létre. A Jelölő Bizottság kéri fel a 
választásra jogosult pénztártagok közül ki a körzeti koordinátorokat, akik a választási körzetben szervezett 
küldöttválasztó gyűlések lebonyolításának előkészítésében segítik a Jelölő Bizottság tevékenységét. A Jelölő 
Bizottság jogosult úgy dönteni, hogy körzeti koordinátorok igénybevétele nélkül készíti elő a küldöttválasztó 
gyűléseket. 

 
III.1.3.   A Jelölő Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt a Jelölő Bizottság tagjai maguk közül választják. 
 
III.1.4. A Jelölő Bizottság: 

 gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének megőrzéséről 

 ellátja a jelen szabályzatban meghatározott feladatait. 
 
III.1.5. A választásra jogosult, valamint a választható pénztártagok jegyzékét a Pénztár ügyvezető igazgatója 

bocsátja a Jelölő Bizottság rendelkezésére (a választókörzetek IT általi meghatározását követő tizenöt 
munkanapon belül). A Jelölő Bizottság a jegyzék megismerésének lehetőségét a pénztári tagság részére 
előzetes időpont egyeztetés alapján, a Pénztár székhelyén biztosítja. A névjegyzék papíralapon nem kerül 
előállításra, a névjegyzék informatikai úton, választókörzetként (és azonbelül szavazókörönként) elkülönített 
adatbázisként kerül kialakításra, minden érdeklődő pénztártag a saját lakcíme szerinti választókörzeten belül 
a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékének megismerésére jogosult. Az adatbázis a választásra jogosult 
pénztártagok nevét, tagsági okiratszámát és lakcímét tartalmazza. A névjegyzéket a választást követő 30 
napon belül a Pénztár megsemmisíti. 

 
III.1.6.  Jelöltet állíthat  

 a küldöttválasztó gyűléshez tartozó, választásra jogosult pénztártagok 5 %-a (szavazókörönként és 
jelöltenként). 

 a Jelölő Bizottság  
Amennyiben a választásra jogosult pénztártagok jelöltet nem állítanak, jelöltet a Jelölő Bizottságnak 
mindenképpen szükséges az adott választási körzetben jelöltet állítania. 

 
III.1.7. Jelölt lehet – a III.1.6. pontban foglaltakon túlmenően – az a pénztártag, akit olyan munkáltató támogat, 

amelynél a bármely egészségpénztárba belépő munkavállalók legalább fele a Pénztár tagja és a 
munkavállalók összlétszáma éves átlagban a 2000 főt meghaladja. 

 
III.1.8. Nem lehet jelölt az a pénztártag, aki  

 a Pénztár alkalmazottja, 

 a Jelölő Bizottság tagja, 

 aki nem vállalja, hogy a jelöltsége (illetve megválasztása esetén küldötti/pótküldötti tisztsége) okán neve, 
okiratszáma és lakcíme a Pénztár honlapján közzétételre kerül, ezen adatait a Jelölő Bizottság 
előzetesen megismeri, 

 a Pénztárral szemben perben áll, 

 egyéb érdekeltsége vagy tevékenysége ellentétes a Pénztár biztonságos működésének 
követelményével. 

 
III.1.9. A jelölést a támogató pénztártagok, illetve munkáltató nevével és aláírásával írásba kell foglalni, és el kell 

juttatni a Jelölő Bizottsághoz. A Jelölő Bizottság megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e a II.2.5., illetve a 
III.1.7. pontokban megfogalmazott követelményeknek, azaz választható-e, illetve nem áll fenn vele szemben 
a II.2.6. és III.1.8. pontokban meghatározott kizáró ok.  

 
III.1.10. A Jelölő Bizottság a küldöttválasztógyűlések időpontját megelőzően legalább öt nappal összeállítja a jelöltek 

listáját, amelyet a Pénztár a honlapján tesz közzé. 
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A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A jelölőlista akkor tehető közzé, ha a jelöltállítás 
érvényes volt és a jelölt elfogadta a jelölést. A jelöltállítás akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább a 
választható küldöttek és a pótküldöttek – szavazókörönkénti – együttes számának megfelel. 

 
III.1.11. A Jelölő Bizottság a jelölőlistának megfelelően elkészítteti a szavazólapokat. A szavazólapra a jelöltek nevük 

szerint abc sorrendben kerülnek fel. A Jelölő Bizottság gondoskodik a szavazás megszervezéséről, a 
küldöttválasztó gyűlésen a megjelent tagok választják meg a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, a 
jegyzőkönyv hitelesítői, illetve a Szavazatszámláló Bizottságot vagy a szavazatszámláló biztost (amennyiben 
a gyűlésen jelenlevők száma nem teszi indokolttá bizottság létrehozását). A küldöttválasztó gyűlésen – a 
tagság fennálltának feltétele ellenőrzése érdekében – a Pénztár egy alkalmazottja részt vesz. 

 
III.1.12. A jelölés időtartamára legalább húsznapos időtartamot kell biztosítani. 
 
III.1.13. A Jelölő Bizottságnak jelen szabályzat szerinti feladatainak ellátásához a szükséges adminisztratív 

feltételeket a Pénztár ügyvezetése biztosítja. 
 
III.2. Választás 
 
III.2.1. Küldöttválasztó gyűléseket ötévenként kell összehívni, valamint akkor, ha a küldött tisztségének megszűnése 

vagy más ok miatt szükséges. 
 
III.2.2. A küldöttválasztó gyűlés a küldöttet ötévi időtartamra választja. Ha egy körzet küldötti tisztsége ezen 

időtartamon belül szűnik meg, és a III.2.1. pont alapján szükséges az adott körzetben (azon belül 
szavazókörben) küldöttválasztó gyűlés összehívása, az újonnan választott küldött megbízatása addig tart, 
amíg az eredetileg megválasztott küldött megbízatásának időtartama tartott volna. 

 
III.2.3. A küldöttválasztó gyűlésen az adott választókörzetbe (azon belül szavazókörbe tartozó) pénztártagok 

jogosultak részt venni, akik meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat. A meghatalmazást közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Egy személy részére több pénztártag is adhat 
meghatalmazást. A küldöttválasztó gyűlés megnyitása előtt a gyűlésen jegyzőkönyvvezetőként résztvevő 
pénztári alkalmazott a megjelent, illetve a meghatalmazást adó pénztártagok tagsági jogviszonyát ellenőrzi, 
ennek érdekében jogosult az adott szavazókör tagságára vonatkozó névjegyzékhez – részére a Pénztár által 
biztosított számítástechnikai eszköz útján, távoli eléréssel – hozzáférni. 

 
III.2.4. A szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelműen kell megjelölni. 
 
III.2.5. Érvénytelen a szavazat, ha azt nem a szavazólapon adták le, vagy nem állapítható meg, hogy a szavazatot 

kire adták le. 
 
III.2.6. Megválasztott küldöttnek azt a jelöltet kell tekinteti, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbb 

szavazatot szerezte.  
 
III.2.7. A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a választásra jogosult pénztártagok legalább 50%-a 

részt vett, akár személyesen, akár meghatalmazott útján.  
 
III.2.8. Határozatképtelen küldöttválasztó gyűlés esetén a választást tizenöt napon belül meg kell ismételni. 

Amennyiben az eredeti küldöttválasztó gyűlés hirdetménye ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a 
megismételt küldöttválasztó gyűlés egy napon is – legalább 15 perces időközzel – megtartható. 
A megismételt küldöttválasztő gyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.  

 
III.2.9. A szavazó urnák kizárólag a választást követően bonthatók fel. A szavazatokat a Szavazatszámláló 

Bizottság/biztos számolja össze és közli az eredményt a küldöttválasztó gyűléssel. 
 
III.2.10. A küldöttválasztó gyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a Pénztár nevét, székhelyét, 

 a választási körzet (azon belül szavazókör) megnevezését, 

 a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét, 

 a tagsági jogviszony ellenőrzésének tényét, 
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 a küldöttválasztó gyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítőinek 
(hitelesítőjének) nevét (amennyiben a személyesen résztvevők száma 50 fő alatt marad, elégséges 
egy hitelesítő választása), 

 a gyűlésen elhangzottakat, 

 a szavazó urnák felbontását tényét, 

 az összes leadott, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

 az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 

 a megválasztott küldött és pótküldött nevét. 
 

A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítő(k)nek kell 
aláírni. 

 
III.2.11. A megválasztott küldöttek listáját a Pénztár honlapján közzé teszi. 
 
III.2.12. A küldött megbízatásának időtartama alatt, a körzetébe tartozó pénztári tagokkal a kapcsolatot oly módon 

tartja, hogy a Pénztár honlapján kialakított elektronikus üzenetküldési lehetőségen (vagy a Pénztár honlapján 
közzétett e-mail címen) keresztül a pénztártag részéről a küldöttnek címzett és hozzá – a következő 
bekezdésre figyelemmel – eljuttatott levélben foglaltakkal kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységet ellátja. 

 
A küldött részére címzett pénztártagi leveleket a Pénztár ügykezelője előminősíti. Az előminősítés során a 
Pénztár a tag által felvetett kérdés, probléma mielőbbi megválaszolása, orvoslása érdekében, amennyiben a 
levél tartalma alapján úgy ítéli meg, hogy gyorsabb és hatékonyabb eljárás valósítható meg a Pénztár 
ügyfélszolgálata, egyéb szervezeti egysége részéről, akkor a levelet közvetlenül az ügyfélszolgálatnak/egyéb 
illetékes szervezeti egység részére küldi meg. Erről a tényről a pénztártagot a küldöttnek szóló elektronikus 
levél megírását megelőzően, a Pénztár honlapján tájékoztatni kell. 
 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
IV.1.     A tisztség megszűnése 
 
IV.1.1.  A küldötti tisztség megszűnik: 

 a határozott idő lejártával, 

 a küldött lemondásával, 

 a küldött visszahívásával, 

 a pénztártagság megszűnésével, 

 bármely kizáró ok bekövetkezésével, 

 a Pénztár jogutód nélküli megszűnésével. 
 

IV.2.  A küldött visszahívása 
 
IV.2.1. A küldött visszahívását az általa képviselt pénztártagok legalább 50%-a a Pénztár Igazgatótanácsánál 

írásban kezdeményezheti. 
 
IV.2.2. Az Igazgatótanács a visszahívás kezdeményezésének tényét 15 napon belül közli a választásra jogosult 

pénztártagokkal a Pénztár ügyvezetése útján, megküldve egyúttal részükre a visszahívási indítványt is. 
 
IV.2.3. A visszahívásról a pénztártagok írásban listán szavaznak, a szavazatokat az Igazgatótanács részére küldik 

meg. Ha a választásra jogosultak többsége a visszahívás mellett szavaz, a visszahívás megtörténik. A küldött 
megválasztását követő egy éven belül, illetve, ha a visszahívás sikertelen volt, 6 hónapon belül új 
visszahívási indítványt nem lehet előterjeszteni. 

 
IV.2.4. A visszahívás attól a naptól hatályos, amikor az Igazgatótanács a visszahívást eredményező szavazás 

eredményét megállapította. 
 
IV.2.5. Ha a küldötti tisztség a megbízás időtartamának lejárta előtt bármely okból megszűnik, a pótküldött lép 

helyébe. A küldöttváltozást a Pénztár ügyvezetése dokumentálja. 
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Záradék: 
 
Jelen Küldött és Pótküldött Választási Szabályzatot az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
Igazgatótanácsa a(z) 11/2022. (III. 11.) IT számú határozatával fogadta el, rendelkezéseit 2022. március 11. napjától, 
az újonnan megválasztandó küldöttekkel kapcsolatosan kell alkalmazni. 
 
     
    
 

     OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
 


