Ismételt pályázati felhívás
Az MKB Nyugdíjpénztár 2021. március 10-i pályázati felhívására beérkezett pályázatok érvényes
benyújtása és elfogadása mellett, lehetőséget adva újabb pályázati anyagok benyújtására,
ugyanazon feltételek mellett ismételten nyilvános pályázat kerül kiírásra.
Az MKB Nyugdíjpénztár 2020. december 31-én 77,4 ezer önkéntes, 3,6 ezer magánnyugdíjpénztári
taggal rendelkezik. A Pénztár tagjai magas átlagbefizetést teljesítenek, ennek megfelelően a Pénztár
vagyona közel 160 Mrd Ft. A Pénztár mindkét ágában válaszható portfoliós, elszámoló egységes
rendszer működik. A Nyugdíjpénztár jelenlegi könyvvizsgálójának mandátuma lejár, ezért a
Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói feladatok ellátására ezúton nyilvános
pályázatot ír ki a 2021-2025. gazdasági évekre vonatkozóan.
A könyvvizsgáló feladata az önkéntes nyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvényben, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben
(Öpt.), az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben a
könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.
A könyvvizsgáló feladata a magánnyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben, a magánnyugdíjról és a magánpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (Mpt.), a
magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak
tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a
szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.)
Korm. rendeletben a könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.
A pozíció betöltéséhez szükséges feltételek: érvényes könyvvizsgálói engedély, kamarai bejegyzés,
pénztári minősítés, valamint magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári területen szerzett
könyvvizsgálói tapasztalat, önkéntes- és magánnyugdíjpénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak
együttes vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 5. 13 óra
A megbízás időtartama:
2021. üzleti évtől a 2025. üzleti évet lezáró közgyűlés
időpontjáig
A pályázat benyújtható:
postai úton: MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38.
személyesen: az MKB Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán
1134 Budapest, Dévai u. 23.
A pályázatot lezárt borítékban 2 magyar nyelvű példányban papír alapon kell benyújtani, 1 példányt
„EREDETI” megjelöléssel kell ellátni, amely irányadó változatként szolgál. A pályázatok beérkezéséről
személyes leadás esetén az MKB Nyugdíjpénztár átvételi elismervényt állít ki, postai úton történő
benyújtásnál tértivevénnyel kérjük feladni.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiak bemutatását:
a.) Önkéntes- és magánnyugdíjpénztári referenciák;
b.) az önkéntes- és a magánnyugdíjpénztári ágazat ismerete;
c.) könyvvizsgálói munkaprogram, standard-ek;
d.) díjazás;
e.) * a könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok és engedélyek, minősítések másolata;
f.) *a vonatkozó jogszabályok, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai szabályzata szerinti
összeférhetetlenségre és kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
g.) felelősség biztosításra vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás.
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) azt a határidő lejárta után nyújtották be,
b.) a c - g pontokban előírt kötelezően benyújtandó dokumentumok valamelyike hiányzik,
c.) nem mindkét pénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak ellátására szól.
A pályázat eredményéről az MKB Nyugdíjpénztár a nyertes pályázót értesíti. A nyertes pályázót: az
MKB Nyugdíjpénztár Közgyűlése várhatóan a következő közgyűlésen választja meg könyvvizsgálónak,
s ezt követően kerül sor szerződéskötésre.
A pályázati anyagokat az Ellenőrző Bizottság titkos iratként kezeli, kívülálló harmadik személy részére
nem szolgáltatható ki.
Az MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
minősítse, és új pályázatot írjon ki. A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a jelen felhívásban
foglalt valamennyi feltételt.
Jelen felhívással kapcsolatban további információkat Mezei Katalin ad a 06-30-99-24-643
telefonszámon.

Budapest, 2021. április 23.
MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága

* Az e - f pontok vonatkozásában könyvvizsgáló társaság pályázata esetén az Öpt. 64/A.§ (1)-(4)
bekezdése és az Mpt.46.§ (1)-(5) bekezdése szerint a könyvvizsgálatért személyében is felelős
természetes személy megfelelő dokumentumai.

