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Tisztelt Ügyfelünk! 

Jelen panaszkezelési szabályzat célja, hogy a pénztári tevékenység során keletkező azon tagi 
panaszok, amelyek a napi ügyintézés során, a tag számára megfelelő módon nem intézhetők el, 
kivizsgálásra kerüljenek, és mind a tag, mind pedig az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (a 
továbbiakban: Nyugdíjpénztár) szempontjából kielégítő megoldást nyerjenek. 
 
További cél, hogy a megalapozott egyedi tagi panaszokból, általános következtetéseket tudjunk 
levonni a pénztári tevékenység működésére, és meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek 
végrehajtásának eredményeként a hasonló jellegű panaszok a jövőben kiküszöbölhetők. 
 
A Nyugdíjpénztár a pénztártagok, munkáltatók panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok 
(önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény, a 46/2018. (XII.17.) MNB rendelet) rendelkezései alapján, az 
azokban meghatározott kötelezettségek betartásával jár el. Jelen szabályzatban foglaltak 
megfelelnek az MNB 13/2015 (X.16.) sz. ajánlásának a pénzügyi szervezetek panaszkezelési 
eljárásáról. 
 
 

1. Fogalmak 
 

1.1 A panasz 
A pénztártagnak, ügyfélnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) a Pénztár – szerződéskötést, illetve a 
tagsági jogviszony létrejöttét megelőző vagy a szerződés megkötésével, illetve tagsági jogviszony 
létrejöttével, a szerződés, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatti, a Pénztár részéről történő 
teljesítéssel, valamint a szerződéses, illetve tagsági jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a 
szerződéssel, illetve a tagsági jogviszonnyal összefüggő – magatartását, tevékenységét vagy 
mulasztását érintő kifogás. 

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Nyugdíjpénztárról általános tájékoztatást, véleményt vagy 
állásfoglalást igényel. 

1.2 A panaszos 
Panaszos lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki/amely a Nyugdíjpénztár szolgáltatását 
igényli, igénybe veszi, vagy az iránt érdeklődik, továbbá aki a Nyugdíjpénztár szolgáltatásával 
kapcsolatos tájékoztatás, ajánlás címzettje.  

1.3 Meghatalmazott 
A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Nyugdíjpénztár vizsgálja 
a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. A meghatalmazáshoz a 
Nyugdíjpénztár mintát tesz közzé és elérhetővé (3. sz. melléklet), de a meghatalmazást bármely más 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva elfogadja, amennyiben az a 
szükséges adatokat tartalmazza. Bejelentésre szolgáló nyomtatványon, a panaszos neve mellett fel 
kell tüntetni a panaszos – törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó 
természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). 
Meghatalmazás hiányában a Nyugdíjpénztár közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés 
gyorsítása érdekében.  

1.4 Panaszlevél 
A panaszos által a Nyugdíjpénztár részére eljuttatott írásos dokumentum. Írásbeli panasznak tekinti a 
Nyugdíjpénztár a személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus 
levélben benyújtott panaszt. 

A Nyugdíjpénztár lehetővé teszi, hogy a pénztártag az írásbeli panasz benyújtásához 
formanyomtatványt alkalmazhasson. A Nyugdíjpénztár honlapján (www.erstenyugdijpenztar.hu) a 
pénztártagok számára a formanyomtatvány elérhető. A Nyugdíjpénztár egyéb formában benyújtott 
írásbeli panaszt is befogad. 

https://www.erstenyugdijpenztar.hu/
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A Nyugdíjpénztár honlapján felhívja az ügyfelek figyelmét az MNB honlapjára és biztosítja az oda 
átlinkelési lehetőséget, továbbá közzéteszi azt a linket, ahol az MNB „Fogyasztói panasz” elnevezésű 
formanyomtatványa elérhető és egy nyomtatott példányt az ügyfélszolgálatán kifüggeszt. 

 

1.5 Ügyfél levél 
A panaszos részére küldött egyedi levél, amelyben értesítjük a panaszával kapcsolatban tett 
intézkedéseinkről. 

2. Panaszbenyújtási lehetőségek 

A panaszos a panaszát több módon juttathatja el a Nyugdíjpénztárhoz: 

 

A panasz felvétele 

Szóbeli panasz esetén: 

 személyesen az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálati irodájában (cím: 1138 
Budapest, Népfürdő utca 24-26.), hétfői napon 8-18 óráig, keddtől-csütörtökig 8-16 óráig, 
pénteken 8-15 óráig 

 telefonon (telefonszám: 06-1-411-3200); hétfői napon 8-20 óráig, keddtől-csütörtökig 8-16 
óráig, pénteken 8-15 óráig. 

Írásbeli panasz esetén: 

 személyesen vagy más által átadott irat útján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 
Ügyfélszolgálati irodájában (cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.), hétfői napon 8-18 
óráig, keddtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.  

 levélben postai úton (cím: Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 1385 Budapest, Pf.: 846. címre), 

 faxon (fax száma: 06-1-411-2140) 

 elektronikus levélben (e-mail cím: office@erstenyp.hu címen. (A Nyugdíjpénztár az ügyfelek 
biztonsága érdekében elektronikus levél útján kizárólag pénztártitkot nem tartalmazó, 
általános választ tud adni.) 

A pénztártag eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a pénztártag meghatalmazott útján jár el, 
úgy a Meghatalmazás minta letölthető a Nyugdíjpénztár honlapjáról (www.erstenyugdijpenztar.hu), 
vagy a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Amennyiben a pénztártag az írásbeli panaszát nem a fenti elérhetőségekre küldi meg, vagy ha az 
írásbeli panaszt a Nyugdíjpénztár valamely ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a 
panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, úgy a panasz - a beérkezést követően - haladéktalanul 
továbbításra kerül a panaszkezeléssel foglalkozó ügyintéző részére. 

  
3. A panasz kivizsgálása 

Amennyiben az érkeztetett panasz kivizsgálásához a Nyugdíjpénztárnak a pénztártagnál 
rendelkezésre álló további – így különösen a pénztártag azonosításához, a panasszal érintett 
jogviszonnyal kapcsolatos – információra van szüksége, úgy haladéktalanul felveszi a pénztártaggal 
a kapcsolatot, és beszerzi azokat. 

A Nyugdíjpénztár a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a pénztártagtól: 

a) neve; 
b) pénztári azonosító; 
c) lakcíme, levelezési címe; 
d) telefonszáma; 
e) értesítés módja; 
f) panasszal érintett nyugdíjpénztári szolgáltatás; 
g) panasz leírása, oka; 
h) panaszos igénye; 
i) a panasz alátámasztásához szükséges, a pénztártag birtokában lévő dokumentumok másolata, 

amely a Nyugdíjpénztárnál nem áll rendelkezésre; 

file:///C:/Users/Mohr/AppData/Local/Microsoft/group/Cég/group/Documents%20and%20Settings/simon/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M6XW603I/office@erstenyp.hu
https://www.erstenyugdijpenztar.hu/
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j) meghatalmazott útján eljáró pénztártag esetében érvényes meghatalmazás; 
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

A Nyugdíjpénztár a panaszt benyújtó pénztártag adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat a Nyugdíjpénztár nem számol fel. A panasz 
kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 

a. Szóbeli panasz: 

A Nyugdíjpénztár – ideértve a személyesen és a telefonon tett – panaszt azonnali kivizsgálja, és 
szükség szerint orvosolja. A Nyugdíjpénztár a telefonon közölt szóbeli panasz esetén, az indított 
hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése 
érdekében úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali 
kivizsgálása nem lehetséges, a Nyugdíjpénztár jegyzőkönyvet vesz fel. 

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Nyugdíjpénztár és a pénztártag közötti telefonos 
kommunikációt a Nyugdíjpénztár hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről a 
pénztártagot a Nyugdíjpénztár az ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. A pénztártag kérésére a 
Nyugdíjpénztár biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátja a hangfelvételről készült hitelesített jegyzőkönyvet. 
Ha a panaszos a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Nyugdíjpénztár a panaszról és az 
azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel (Panaszfelvételi jegyzőkönyv 1. sz. melléklet). 
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a pénztártagnak 
át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a 
pénztártagnak meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott indokolással ellátott választ a 
közlést követő 30 naptári napon belül kell megküldeni. 

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza: 
a) a pénztártag neve; 
b) a pénztártag lakcíme, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d) a pénztártag panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 

rögzítésével, annak érdekében, hogy a pénztártag panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes 
körűen kivizsgálásra kerüljön; 

e) pénztári azonosító; 
f) a panasz egyedi azonosító száma (iktatószám) 
g) a pénztártag által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
h) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz 

kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és a pénztártag aláírása; 
i)  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje  
j)  a panasszal érintett szolgáltató neve és címe 

b. Írásbeli panasz: 

A Nyugdíjpénztár segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek 
érdekében a panasz benyújtásához, illetve a panasz minél gyorsabb és szakszerűbb kezelése 
céljából megfelelő panaszbejelentő nyomtatványt biztosít (Panaszfelvételi jegyzőkönyv 1. sz. 
melléklet), amely elérhető a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatánál és honlapján. Amennyiben 
lehetséges, kérjük, hogy a panaszát alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelje a 
panaszához. 

A Nyugdíjpénztár az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz 
közlését követő 30 naptári napon belül megküldi a pénztártagnak. 

A Nyugdíjpénztár az Öpt. 29/A.§ (5)–(6) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet oly módon küldi meg a 
pénztártag részére, amely alkalmas annak igazolására, hogy a szolgáltató a küldeményt kinek a 
részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és 
időpontját is. 
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4. A panasz Nyugdíjpénztáron kívüli kezelésének, orvoslásának lehetőségei 

Elsődleges célunk, hogy mindkét fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült 
panaszügyeket. Ezért kérjük, hogy elsősorban panaszkezelést végző ügyfélszolgálatunknak jelezze 
azon észrevételét is, ha a panaszára adott válaszunkat nem tartja kielégítőnek, megfelelőnek és 
megnyugtatónak. 

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén a pénztártag az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: 
 

 Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, 
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 
kapcsolatos jogvita esetén (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.172., telefon: 06-80-
203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu); 

 fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz esetén a 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál (Cím: Levélcím: 1534 
Budapest BKKP. Pf. 777; telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) 
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Bírósághoz fordulhat a Polgári perrendtartás 
szabályai szerint. 

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos határidő elteltét követően 
igényelheti a Nyugdíjpénztártól a Pénzügyi Békéltető testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését. Igényét 
bejelentheti személyesen, telefonon, e-mailben vagy postai úton. A Nyugdíjpénztár a kért 
nyomtatványt az igény beérkezésétől számított kettő munkanapon belül, költségmentesen megküldi. 

5. A panasz nyilvántartása  

A Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálata a pénztártagok panaszairól, valamint az azok rendezését, 
megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás tartalmazza 

a) a panaszos nevét, pénztári azonosítóját, tagviszony sorszámát 
b) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését; 
c) a panasz benyújtásának időpontját; 
d) a panasz egyedi azonosítóját (iktatószám) 
e) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén 
annak indokát; 
f) a panasz kiváltó okát 
g) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését; 
továbbá 
h) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát 

A Nyugdíjpénztár a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg. 

Jelen Panaszkezelési Szabályzat megtekinthető a Nyugdíjpénztár hivatalos honlapján 
(www.erstenyugdijpenztar.hu), valamint kifüggesztve a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán.  

Köszönjük, hogy panaszkezelési szabályzatunkat elolvasta. 

 

 
Tisztelettel: 
 
 
ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 
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