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MEGÁLLAPODÁS A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ 

NYUGDÍJPÉNZTÁR RÉSZÉRE ADANDÓ ADOMÁNYRÓL 

 

amely létrejött egyrészről a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár (székhely: H-

1022 Budapest, Bimbó út 18., bírósági végzés száma: 11.Pk.60.285/2006/2., PSZÁF engedély száma: 

E-IV/67/2006, adószám: 18190728-1-41, bankszámlaszám: CIB 10700024-43791107-51100005, 

tel: 061-210-9770) (a továbbiakban Pénztár), 

másrészről 

Név (Adományozó)  

Pénztári azonosító -- Megadása esetén a többi azonosító adatot nem 

szükséges megadni! 

Cím:  

Telefonszám 06-- 

Bankszámlaszám -- 

Adószám -- 

(továbbiakban: Adományozó) között az alábbi feltételekkel. 

Jelen megállapodás létrehozásával az Adományozónak lehetősége nyílik, hogy a Tradíció 

Nyugdíjpénztár meghatározott tagsági körének vagy alapjainak adományt nyújtson. Az adományt a 

Pénztár Alapszabályának X. fejezet 113., és a IX. fejezet pontjaiban foglaltak szerint nyújtható.  

A támogatásban részesülők körére vonatkozó döntés (a megfelelő pont bejelölendő): 

IX. fejezet pontjai 

108. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és módon 

használhatja fel, de az adomány csak a pénztártagság egészének vagy az alábbiak szerint 

meghatározott tagsági körnek nyújtható. 

109. Adományban részesülhet (több szempont is választható): 

a. az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, 

b. az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 

c. az azonos életkorú tagok, 

d. az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltő vagy ugyanazon munkakört 

ellátó pénztártagok köre, 

e. az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a támogató 

által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok köre, 

f.   az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által 

megjelölt összegnél magasabb saját befizetést teljesítő pénztártagok köre, 
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g. az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 

h. az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) 

jogviszonyban álló pénztártagok köre, 

i.  valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakhellyel rendelkező tagok. 

j.  a szolgáltatásban részesülő pénztártagok köre, 

k. a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok köre, 

l.  az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, 

m. a nyugdíjkorhatárt az adományozó által meghatározott időn belül elérő pénztártagok köre, 

n. az azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok köre, 

o. a megváltozott munkaképességű tagok, például rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas 

pénztártagok köre. 

110. Az adományt a Pénztár köteles a támogató által megjelölt alapba, rendelkezés hiányában a 

likviditási alapba helyezni. 

Neve 
Pénztártag nyilvántartási 

száma 
Összeg 

1.   

2.    

3.   

4.    

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy – kivéve az adóhatóságot a 

pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében –, aki (amely) az eseti vagy rendszeres 

pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a Pénztár javára 

ellenszolgáltatás kikötése nélkül. 

1. Az adomány tárgya: 

Az Adományozó  adományoz a nyugdíjpénztárnak. 

Az adomány pénzbeli értéke:    Ft. 

Az adomány gyakorisága: 

Az Adományozó az adományt  eseti  rendszeres adományként adja.  

 

2. Az adomány tulajdonosa 

Az Adományozó tudomásul veszi, hogy adománya a Nyugdíjpénztár, illetve a meghatározott 

nyugdíjpénztári tagsági kör tulajdonává válik e megállapodás teljesítésének napjától kezdve. 

 

3. Az Adományozót megillető jogok 

A támogatás a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekű kötelezettség vállalásnak minősül. 

A nyugdíjpénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről tájékoztatást kap. 
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4. Záró rendelkezések 

Jelen megállapodás a mai naptól kezdődően és határozatlan időre jön létre. 

Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, illetve az Adományozó 180 

napos felmondási idő megtartásával írásban felmondhatja. 

Az adomány elfogadását a Tradíció Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa határozatban hagyja jóvá. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított 1993. évi 

XCVI. Tv. rendelkezései az irányadók. 

 

 

Kelt…………………………….201… év  ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adományozó 

(cégszerű aláírás) 

 

 
Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő 

Nyugdíjpénztár 

 

  


