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MEGÁLLAPODÁS 

(TÁMOGATÓI ADOMÁNYLEVÉL) 

önkéntes nyugdíjpénztári adomány tárgyában 

  

amely létrejött egyrészről 

név :  

rövidített név :  

székhely :  

Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi székhelyű társaság esetén): 

 

főtevékenység :  

cégjegyzékszám/nyilvántartási száma :  

adószám :  

bankszámlaszám :  

képviseletre jogosultak neve, beosztása :  

kézbesítési megbízott adatai (ha van ilyen) :  

kapcsolattartó személy neve :  

telefon :  

e-mail cím :  

fax :  

adószám :  

 - továbbiakban Támogató, 

másrészről 

név : PANNÓNIA Nyugdíjpénztár 

rövid név : Pannónia Nyugdíjpénztár 

székhely : 1068 Budapest, Benczúr u. 11. 

levelezési cím : 1441 Budapest Pf. 50. 

főtevékenység : nyugdíjpénztári tevékenység 

nyilvántartási száma : 01-04-0000052 

adószám : 18067879-2-42 

bankszámlaszám : UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-05831007 

képviseletre jogosultak neve, beosztása : Folkmayer Tibor helyettes ügyvezető,  

  Müller István helyettes ügyvezető 

kapcsolattartó személy neve : Bedő Györgyné, Balatoni Kinga 

telefon : (1) 478-4000 

fax : (1) 322-2675 

e-mail cím : munkaltato@pannonianyp.hu 

- továbbiakban Pénztár 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
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1. Pénztár kijelenti, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 

törvény (továbbiakban Öpt.) és a tagjai által elfogadott Alapszabály hatálya alá tartozó nyílt 

országos nyugdíjpénztár, mely tagjai részére kiegészítő nyugdíjszolgáltatást biztosít. 

2. Támogató jogi személy, aki az Öpt. előírásai szerint a Pénztár Alapszabálya 3.8.2.2. pontjában 

meghatározott tagsági kör részére pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a 

Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. 

3. Támogató a jogosult az Öpt. és az Alapszabály szerint támogatni az alábbiakban megjelölt tagokat 

(a megfelelőt aláhúzással kell jelölni): 

a) a tagok összessége, 

b)  egy adott munkáltatónál, továbbá annak leány- vagy anyavállalatánál munkaviszonyban álló 

vagy vezető (illetve egyéb választott) tisztségviselői posztot betöltő pénztártagok 

összessége, 

c) a nyugdíjkorhatárt 10 vagy kevesebb éven belül elérő pénztártagok összessége, 

d) a nyugdíjkorhatárt 10 vagy kevesebb éven belül elérő pénztártagok korcsoportonként, 

e) egy adott munkáltatónál, továbbá annak leány vagy anyavállalatánál munkaviszonyban álló 

vagy vezető (illetve egyéb választott) tisztségviselői posztot betöltő és a nyugdíjkorhatárt 

10 vagy kevesebb éven belül elérő pénztártagok összessége, 

f) egy adott munkáltatóval, továbbá annak leány vagy anyavállalatánál munkaviszonyban álló 

vagy vezető (illetve egyéb választott) tisztségviselői posztot betöltő és a nyugdíjkorhatárt 

10 vagy kevesebb éven belül elérő pénztártagok korcsoportonként, 

g) a munkáltatói tagoknál, illetve annak leány- vagy anyavállalatánál 10, 20, 30 vagy 40 éve 

munkaviszonyban lévő vagy vezető (illetve egyéb választott) tisztségviselői posztot betöltő 

pénztártagok, 

h) egy adott munkáltatói tagnál, továbbá annak leány- vagy anyavállalatánál 10, 20, 30 vagy 40 

éve munkaviszonyban lévő vagy vezető (illetve választott) tisztségviselői posztot betöltő 

pénztártagok, 

i) egy adott munkáltatói tagnál, továbbá annak leány- vagy anyavállalatánál munkaviszonyban 

állók, vagy vezető (illetve választott) tisztségviselői posztot betöltők a munkaviszony 

időtartama vagy választott tisztségviselői poszt időtartama szerinti csoportonként, 

j) a munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződésben vagy ezzel egyenrangú 

szabályzatban biztosított jóléti és szociális rendszer keretei között juttatásban részesülő 

tagok,  

k) egy adott munkáltatói tagnál, továbbá annak leány- vagy anyavállalatánál munkaviszonyban 

állók vagy vezető (illetve egyéb választott) tisztségviselői posztot betöltő a Pénztártag 

nyugdíjba vonulása alkalmából többlet-juttatásként felajánlott összeget munkáltatói 

adományként választók köre.  

l) azonos jogelőd önkéntes nyugdíjpénztárhoz tartozó pénztártagok vagy ezen pénztártagok 

fentiek szerin meghatározott része. 

A Támogató által támogatni kívánt tagsági kör az (a) – (l) pont szerinti feltételek közül egy vagy 

több feltétel együttes alkalmazásával is meghatározható. 

4. Támogató a támogatást az alábbi időszakban és módon nyújtja: 

a) eseti jelleggel, egyszeri alkalommal 

b) rendszeresen, határozott időre, 202__. __. __. - 202__. __ .__. időszakra 

c) rendszeresen, határozatlan időre, 202__. ___. hónaptól kezdődően folyamatosan 

5. Támogató az adomány összegét a 4. a) esetben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, 

a 4. b) és 4. c) esetben havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig utalja át a Pénztár 

UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000129-05831007 számú számlájára. 
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6. Támogató az adomány összegét átutalja a Pénztár bankszámlájára és az átutalással egyidejűleg a 

Pénztár részére megküldi az adományban részesült tagok azonosításához szükséges adatokat (név, 

adóazonosító jel / pénztári azonosító) és az adomány tagonkénti összegét. 

7. A 4. pont szerinti adatszolgáltatás tartalmáért és a téves adatszolgáltatásból fakadó, pénztártagot 

érintő kár megtérítéséért a Támogató felel. 

8. Az Öpt. és Alapszabály szerint a Támogató a következőképpen rendelkezik az adomány összegének 

jóváírásáról (a megfelelőt aláhúzással kell jelölni): 

a) a tagdíj jóváírás (tartalékok közti felosztás) elvével azonosan a tagok egyéni számláján és a 

működési és likviditási tartalékba, 

b) az adomány összegének 3%-át a Pénztár működési tartalékába, a 97%-át az érintett tagok egyéni 

számláján. 

 

9. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult írásban, 3 hónapos felmondási 

idővel egyoldalúan megszüntetni.  

10. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az Öpt. valamint a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadók. 

11. Támogató vállalja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében a megállapodás megkötéskor a 

Pénztárnak bemutatja és átadja 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén az 

adószámát igazoló okiratot, bejegyzés alatt álló munkáltató pedig a bejegyzés iránti kérelmét ill. 

alapító okiratát, továbbá a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Pénztárnak írásban 

bejelenti a jelen megállapodásban rögzített saját adataiban történő változásokat. 

12. Felek kijelentik, hogy mind a Pénztár, mind a Támogató az európai parlament és a tanács (EU) 

2016/679 rendeletének (GDPR) 24. cikke szerinti adatkezelőnek minősül a munkavállaló 

pénztártagról nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A jelen Megállapodás 

teljesítése érdekében, a pénztártag jelen Megállapodásban személyes adatainak egymás között 

történő átadására, mindkét fél a Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult. 

A Pénztár és Támogató közötti adattovábbítással kapcsolatban rögzíteni kell, hogy egyrészt az nem 

minősül a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésnek, másrészt a Pénztár nem tekinthető a 28. 

cikk szerinti adatfeldolgozónak. 

A Pénztár a jelen Megállapodásban feltüntetett támogatói kapcsolattartók, képviselők személyes 

adatait is kezeli a jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben. Az adatátadással kapcsolatban 

az érintettek megfelelő tájékoztatása szintén a Támogató felelőssége és feladata a 

munkaviszonyhoz fűződő adatkezelési tájékoztatóban. 

Ezen túl természetesen a Pénztár hangsúlyozza, hogy mindent megtesz GDPR-nak való megfelelés 

érdekében, a felkészülés során meghozott számos intézkedést az általa kezelt személyes adatok 

védelme érdekében. 
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A Pénztár tájékoztatja Támogatót, hogy az „Adatkezelői nyilatkozata a támogatók részére” 

tájékoztatóját folyamatosan elérhetővé teszi a www.pannonianyp.hu internetes honlapján. 

 
 

 

Budapest, 202. …………………. 
 

 

 

_______________________________ 

 

 Adományozó 

 

 

 

Az adományt a Pénztár nevében elfogadom. 

 
 

Budapest, 202. …………………. 
 

 

 

______________________________________ 

Pannónia Nyugdíjpénztár 

 

 

 

 

 

 


