Küldöttközgyűlés
2018.05.24-én a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár megtartotta évi rendes közgyűlését.
A Küldöttközgyűlés az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendek:
1. a) Igazgatótanács 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
b) Ellenőrző Bizottság 2017. novemberi küldöttközgyűlés óta végzett tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadása
2. A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2017. évi beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása
a, Mérleg, Eredmény-kimutatás, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés, Kiegészítő
melléklet
b, Könyvvizsgálói jelentés a 2017. évi pénztári beszámolóról
c, Üzleti jelentés
3. Szolgáltatási szabályzat módosításának megtárgyalása és elfogadása
4. Döntés könyvvizsgáló újraválasztásáról
5. Döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő
kiválásról /ÖPOSZ-ba való átlépésről/
6. Egyebek (Tájékoztató az új vagyonkezelőkről, és a folyamatban levő MNB Felügyeleti
ellenőrzésről)
A pénztár vezetése beszámolt az előző év sikereiről. Elmondták, hogy a pénztár vagyona 2017ben közel 14 Mrd Ft, ami az előző évhez képest 10%-os növekedést mutat.
Új ügyvezetője lett a pénztárnak, mely az apparátus életében jelentett változást. A
vagyonkezelők köre is változott, melynek lebonyolítása komoly feladatot jelentett a Pénztár
dolgozói számára. A Raiffeisen Alapkezelő Zrt jelezte, hogy kivonul a nyugdíjpénztári
vagyonkezelői

piacról, így pályázatot írt ki a Pénztár. A továbbiakban Pénztárunk a

következő 4 vagyonkezelővel kötött együttműködési megállapodást 2018 évre. (Allianz
Alapkezelő Zrt, Budapest Alapkezelő Zrt, Generali Alapkezelő Zrt és a HOLD Alapkezelő
Zrt)

A létszámváltozás Pénztárunk esetében igen csekély mértékű csökkenést mutat, ez nagyjából
megegyezik az országos átlaggal. Ez tükrözi tagjaink elégedettségét pénztárunk
eredményességével, valamint azt, hogy a dolgozók egyre jobban belátják a nyugdíjas korra
való felkészülés szükségességét. A nyugdíjpénztár vezetésének célja, hogy a tagok hasznára
működtesse a nyugdíjas évek anyagi biztonságát segítő konstrukciót .
Befektetéseink hozamával nagyon szép eredményt ért el pénztárunk. Átlagosan 5,97%-os
bruttó hozamot értünk el a tagok egyéni számláján összegyűjtött megtakarításokkal.
Mindezt egy kockázatmentes befektetési politika mellett érték el a vagyonkezelők. A
pénzpiac jelenlegi alakulása tárgyalásra késztette a Pénztár vezetését a vagyonkezelőkkel a
jelenlegi befektetési politika megváltoztatásáról annak érdekében, hogy a továbbiakban is
értékelhető nagyságú hozamokat tudjanak elérni a vagyonkezelők.
A kifizetési igények nagysága részben megegyezik a 2016. évivel. A működési költségek terén
jelentős megtakarítást értünk el. Hosszú évek elteltével a tavalyi évben pozitív eredménnyel
zártuk az évet.
A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2017. évi beszámolót, amely a
könyvvizsgáló szerint megbízható és valós képet nyújt a pénztár 2017. december 31-én
fennálló vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
Az elmúlt években megváltozott a nyugdíjpénztárak érdekképviseleti szövetségeinek
tevékenysége, ezért Pénztárunk az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségébe (ÖPOSZ)
való átlépés mellett döntött.
A pénztár vezetése beszámolt a 2018. március 2-től kezdődő MNB Felügyeleti ellenőrzésről,
amit a törvény szerint 5 évente kell a felügyeletnek elvégezni.
Az ülés végén a Budapest Alapkezelő Zrt. munkatársai elemezték a 2018. évre várható piaci
tendenciákat és elérhető hozamokat.

