
A Tempo Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár tagjai részére! 

 

Kedves Pénztártag! 

Ezúton tisztelettel meghívom a Tempo Nyugdíjpénztárnak soron következő 

küldöttközgyűlésére, melynek helye és időpontja: 

Tempo Nyugdíjpénztár 

1022 Budapest, Bimbó út 18. 

2021. október 15. (péntek), 16.
00

 óra 

 Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés helye és ideje: 

Tempo Nyugdíjpénztár 

1022 Budapest, Bimbó út 18. 

2020. október 15. (péntek), 16.
30

 óra 

 

Tisztelt meghívottak, a koronavírus 2020. március elejére olyan mértékben terjedt el 

világszerte, hogy a járvány megfékezése érdekében számos országban, így hazánkban is 

nagyon komoly, a mindennapi életet korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni. A Pénztár 

vezetése a küldöttközgyűlést a 40/2020 (III.11.) kormányrendelet által elrendelt 

veszélyhelyzet, továbbá a 71/2020 (III.27.) kormányrendelet 4. paragrafus (1) bekezdésében 

írt kijárási korlátozások, megszüntetését követően hívta össze. Amennyiben azonban a 

tervezett küldöttközgyűlés időpontjáig újból rendkívüli intézkedések kerülnek bevezetésre 

lehetséges, hogy küldöttközgyűlés további elhalasztásra kerül, amely tényről értesítjük a 

küldötteket. A korlátozások megszüntetését követően is fontosnak látjuk azonban a vírus 

terjedése elleni magatartási szabályok betartását. Ezért kérjük a küldötteket, hogy lehetőleg 

egyedül érkezzenek a gyűlésre és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket előzetesen 

tanulmányozzák át, segítve ezzel a küldöttközgyűlés minél rövidebb idő alatti lebonyolítását. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Tempo Nyugdíjpénztár 2020. évi tevékenységéről 

2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a Tempo Nyugdíjpénztár 2020. évi gazdálkodásáról 

3. Döntés alapok közötti átcsoportosításról  

4. Független Könyvvizsgálói vélemény ismertetése a Tempo Nyugdíjpénztár 2020. évi 

mérlegéről és beszámolójáról 

5. A Tempo Nyugdíjpénztár 2020. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása 

6. Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményének ismertetése a Tempo 

Nyugdíjpénztár 2022.01.01-2024.12.31 Pénzügyi Tervéről 

7. A Tempo Nyugdíjpénztár 2022.01.01-2024.12.31 Pénzügyi Tervének elfogadása 

8. Befektetési Politika módosítás ismertetése 

9. Döntés az Allianz Nyugdíjpénztárba való beolvadásról (átalakulás módja, oka, célja, 

következménye, várható költségekről, tájékoztatás a tagsági viszony folytatásának 

lehetőségeiről), 

10. Döntés a vagyonmérleg tervezett fordulónapjáról, 



11. Döntés az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek, végleges vagyonmérleg- 

és vagyonleltár könyvvizsgálójának személyéről és díjazásáról, 

12. Egyebek 

A napirendi pontok tárgyalásához szükséges egyéb iratokat a Pénztár székhelyén lehet 

megtekinteni, hétköznaponként 9 
00

 és 16 
00

 között. 

 

Budapest, 2021. szeptember 29. 

 

Számítva megtisztelő jelenlétére: 

Nagy Sándor sk. 

Az Igazgatótanács elnöke 

Tempo Nyugdíjpénztár 
 


