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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A PÖKKŐP felszámolási eljárásának jelenlegi állásáról
A PÖKKÖP felszámolási eljárásával összefüggésben a PVDSz által megjelentetett 9. és 14.
számú Hírlevelekben eddig adott tájékoztatáson túlmenően – a felszámoló biztos
hozzájárulásával – az alábbiak közölhetők részemről:
A felszámoló biztos a jelen 18. számú Hírlevélhez csatolt tartalmú tértivevényes értesítő
levelet intézte, illetve intézi valamennyi érintett pénztártaghoz amelyben, mint az látszik is,
közlésre kerül, a pénztártagot a felszámolás során megillető a vonatkozó előírások alapján
számított bruttó összegű /közteher megfizetési kötelezettséggel járó/ egyenleg.
Nyomatékosan szükséges utalni arra a körülményre, hogy az értesítő levelet minden érdekelt
FELTÉTLENÜL VEGYE ÁT, mivel a kifizetésekre csak abban az esetben van módja a
felszámoló biztosnak, ha ez minden érdekelt részéről megtörténik, illetve azt egy érdekelt sem
vitat.
Ha és amennyiben bármely érdekelt részéről pl.: bankszámlaváltozás; lakcím megváltozása;
öröklési helyzet stb. – azaz a tagi adatokban vagy a jogi státuszt illetően – változás állna fenn,
azt HALDÉKTALNÚL közölni szükséges elsősorban az erre a célra megnyitott e-mailre /Bak
Terézia penztar@hfn.hu/, ami értelemszerűen nem zárja ki a megadott telefonszámon /06-30-786
6874/ vagy levélben történő kommunikációt. De a hetente egyszeri telefonügyelet, illetve a
levél útján történő kapcsolattartás mindenképpen az eljárás elhúzódását eredményezheti. Az
e-mail útján történő kapcsolatfelvétel és szükség szerinti kapcsolattartás viszont lehetővé
teszi a közvetlen válaszadást, illetve ügyintézést.
Ezúton kívánom felhívni az érdekeltek figyelmét, hogy a közölt bruttó egyenleg eltérő
összegeket mutathat az egyes tagoknál, attól függően, hogy az egyéni számlájukat korábban
részben vagy egészben lemerítették-e? Ezzel együtt is a szolidaritási alapból úgy vélem
érzékelhető összegű felosztható bruttó rész fog jutni minden egyes tagnak. Ezért javaslom,
hogy az egymással „beszélgető” tagok a közölt összegeket feleslegesen ne hasonlítgassák
össze egymással, illetve ezen összegek az egyéni részek eltérő volta miatt nem is alkalmasak
összevetésre vagy ezen az alapon történő reklamálásra.
Tehát mindazon tagok, akik tudomásul veszik a közölteket további teendőjük nincs,
amennyiben nincsen adatváltozás esetükben. Akiknek viszont közlendőjük van azok azt
haladéktalanul tegyék meg, a felszámoló felé. Ezúton azt viszont javaslom valamennyi érintett
tag részére, abban viszont segítséget nyújthatnak egymásnak, hogy azoknak, akiknek nincsen
e-mail kapcsolattartási lehetőségük, de nekik van, nyújtsanak lehetőséget, az azt igénylők
számára, illetve segítségkéréssel a PVDSz központja is megkereshető, ahol a helyi
képviselőnk útján segítséget nyújthatunk mi is.
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