Könyvvizsgálói pályázat
A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár (1145 Budapest, Columbus u. 35.) pályázatot
hirdet öt éves időtartamra (a 2016. gazdasági évtől a 2020-as gazdasági évet lezáró
küldöttközgyűlés időpontjáig) független könyvvizsgáló tevékenység ellátására.
A pályázat tárgya
A könyvvizsgálói feladatokat az általános szabályok mellett az önkéntes kölcsönös
biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, az önkéntes nyugdíjpénztárak
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000.(XII.19.) és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási
szabályairól szóló 281/2001.(XII.26.)
kormányrendeletekben
foglaltak szerint a
Nyugdíjpénztár elvárásai alapján kell végezni.
A megbízás öt éves időtartamra szól, a 2016. gazdasági évtől a 2020-as gazdasági évet lezáró
küldöttközgyűlés időpontjáig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázat nyilvános. A pályázaton való indulás feltétele:






A pályázónak rendelkeznie kell a Nyugdíjpénztár feladatainak ellátásához szükséges
engedélyekkel és jogosítványokkal, pénztári minősítéssel, amelyet igazolnia kell.
Ha a pályázó könyvvizsgáló társaság nevében pályázik, nyilatkoznia kell arról, hogy
fennállása során nem indult ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás.
A könyvvizsgálatot ellátó magánszemély nyilatkozata a pályázat benyújtásakor a
büntetlen előéletéről, hogy nem áll könyvvizsgálói foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt és nem áll fenn vele szemben az Öpt. 20.§.(2) bekezdésének a) pontjának ac) és
ad) pontjában, meghatározott kizáró ok.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy megfelel a jogszabályokban rögzített
összeférhetetlenségi szabályoknak, különös tekintettel az Öpt. 64/A.§.(2)
bekezdésében meghatározott szabályokra.

A pályázat tartalmi követelményei:











A pályázó rövid bemutatása, amennyiben a pályázó könyvvizsgáló társaság, a
könyvvizsgálói feladatok ellátására személyesen kijelölt magánszemély bemutatása.
A társaságnál dolgozó könyvvizsgálók száma.
Az önkéntes nyugdíjpénztári gyakorlat a nyugdíjpénztárak számának felsorolásával.
Nyugdíjpénztári referenciák.
A könyvvizsgálói feladatok ellátásának programterve (ellenőrzések gyakorisága,
kötelező ellenőrzési előírásokon felül végzett ellenőrzési területek száma,
ellenőrzéseken túlmenő tanácsadás, a pályázó által fontosnak tartott egyéb szakmai
szempontok).
A könyvvizsgálói módszer ismertetése.
Adótanácsadói ismeret és gyakorlat megjelölése.
Díjazási igény, díjfizetés gyakorisága.
Felelősség biztosítására vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás.

A pályázat mellékletei:










Könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata.
Érvényes könyvvizsgálói engedély és a pénztári minősítést igazoló dokumentumok
másolata.
A pénztári minősítéssel rendelkező természetes személy könyvvizsgáló neve,
felügyeleti nyilvántartási száma, engedélyének másolata.
Felelősségbiztosításra vonatkozó kötvény másolata, vagy a felelősségbiztosítás
meglétének és összegének más módon történő igazolása.
A könyvvizsgálatot ellátó magánszemély nyilatkozata a pályázat benyújtásakor a
büntetlen előéletéről és hogy nem áll könyvvizsgálói foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt és nem áll fenn vele szemben az Öpt. 20.§.(2) bekezdésének a) pontjának ac) és
ad) pontjában meghatározott kizáró ok. Fentieket a szerződés megkötését megelőzően
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.
30 napnál nem régebbi cégkivonat (könyvvizsgáló társaság esetén).
Vállalkozói igazolvány hitelesített másolat (egyéni vállalkozó esetén).
Könyvvizsgáló társaság esetén a 2014. évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás,
kiegészítő melléklet), egyéni vállalkozó esetén a 2014. és 2015. évi adóbevallás.

A pályázatok benyújtása
A pályázatot mellékleteivel együtt 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani „Vasutas
Nyugdíjpénztár könyvvizsgáló pályázat” megjelöléssel.
A pályázat benyújtása történhet:
1.)
Személyesen a Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Budapest, Columbus u. 35.)
munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között vagy
2.) Postai úton Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1580 Budapest, Pf.133. levelezési címre.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 7. (hétfő) 14.00 óra.
A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálását a Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága végzi. A határidőn túl, illetve
nem megfelelő módon beérkező pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatokat az Ellenőrző Bizottság
rangsorolja.
Az elbírálást követően az Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz az Igazgatótanács részére, aki
dönt a javaslat Küldöttközgyűlés elé terjesztéséről, mivel a könyvvizsgáló megválasztása és
felmentése a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló személyére
vonatkozó javaslatot Küldöttközgyűlésen az Ellenőrző Bizottság terjeszti elő. A megválasztott
könyvvizsgálóval a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa nevében az Igazgatótanács elnöke köt
szerződést.
A pályázók írásban történő értesítésére 2016. május 31. napjáig kerül sor. A pályázati
anyagot a Nyugdíjpénztár nem küldi vissza.
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A Vasutas Önkéntes 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.
A pályázatok tartalmát a Nyugdíjpénztár bizalmasan kezeli, az azokban szereplő adatokat
nem hozza nyilvánosságra és a pályázat kiíróján kívüli körben nem teszi hozzáférhetővé.
Bővebb felvilágosítás:
Simonné dr. Szabó Katalin ügyvezető igazgatónál
(Tel.: 363-7716. E-mail:vasutas.simonne@t-online.hu )
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