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A módosításokka|
I.

egységes szerkezetben

Altalános rendelkezések

i. A

pénztrír elnevezése: Helyiipari és Településüzemeltetési Onsegélyező Pénztrír.
A pénztár rövid neve: HEToP

2. Székhelye: 1141 Budapest, Cinkotai út 97la.
3.

A pénztárjogi személy.

4.

A pénztár típusa: önsegélyező pénztár '(továbbiakban pénztrír).

5.

A

6.

A pénztár területi elv alapján szeweződő'

pénztáLr zÍLrt. A továbbiakban mindazok csatlakozhatnak, akik a törvény szabta tagsági
előírásoknak megfelelnek és az alapszabá|y rendelkezéseit elfogadjrík, továbbá a HVDSZ
2000 szakszervezet aktív munkavállaló tagjai.

tevékenységét.

és az egész ország területére kiterjesztheti

7.

A pénzÍár határozat|an időre alakul.

8.

A pénztár törvényszéki nyilvántartási szÍnta: 214

9.

A pénztár statisztikai

j

elző szÍma: 18161447 9499 529 01

A pénztár gazdálkodását

10.

jogszabályokban, és ajelen Alapszabályban
meghatározott módon folytatj a. Az A|apszabá|yban nem érintett kérdésekbenaz Önkéntes
Kölcsönös
Biztosító Pénztiírakól szóló 1993.évi XCVI. törr'lény. a Polgríri
Törvénykönyvről szóló 20l3. évi V. töflény. és az onkéntes Kölcsönös
Biztosító
Pénztarakra vonatkozó kormányrendeletekben |oglalt rendelkezések az irrínyadók.

11.

A Pénztar célja: Az onsegély ező Pé|utár cé|ja' hogy azönkéntesség,

a vonatkozó

a fiiggetlenség, a

ktilcsönösség és a szolidaritás alapj án a tagjaitól szedett tagdíjból és a támogatóktól kapott
adományokból az Alapszabá|y szolgáltatási szabá|yzatában megjelölt segélyeket és
szolgáltatásokat biztoSítja tagiainak.

TI.

A

A pénaár Szolgá|tatáSai

pénztár tagok javára a megtakarítások eredményeként rendelkezésre álló fedezet terhére a
kö1csönösség és a szo1idaritás elvén szociális ellátásokat szervez. és nyújt.
A pénztár szo|gáltatásait kizrirólag közösségi számláról nyújtja'
A közösségi szolgáltatásokat a fedezeti tartalékon belül létrehozott tartalék terhére teljesíti
úgy' hogy a fedezeti alapra befolyt tagdíj teljes összegét elkülöníti er'e az a|apra.

3

Fe| kell függeszteni a szolgá|tatások folyósítását, ha az elkü|önített tarta|ékon az
egyenleg az éves ter.vezett bevétel 2 oÁ-a a|á süllyed. Ha ez bekövetkezik, akkor az IT

soron kívü|i intézkedésitervet készít,melyben minden lehetséges megoldást Íigyelembe
vesz, és ez a|apján, szükség esetén javaslatot tesz a Pénztár küldöttközgyűIése részére.

A

pénztár csak olyan szolgáltatási igényt tekint az önsegélyező pénzÍárra vonatkozó
jogszabály alapján finanszírozhatónak, amelynek felmerülését kiváltó esemény a pénzÍártag
tagsági jogviszonya létrejöttét követően következik be. A tagsági jogviszony létrejöttét
megelőző időszakra viszonyuló esemény ftnanszírozását a pénztár nem vállalja' A pénztát
Íagok az Alapszabályban meghatarozott. a pénztríÍbanlétesített tagsági jogviszonyuk
kezdetétől Számított hat hónap várakozási idő leteltével aZ egyes szolgáltatásoka előírt
feltételek meglétéhezkötötten saját jogon jogosulttá válnak a pénztár á|ta| nevesített
szolgáltatásokra.
1.

A szolgáltatás jogosultja:

a) Az l.

b)

sz. melléklet táb|ázatának I. oszlopa szerinti szolgáltatások vonatkozásában a
HVDSZ 2000 minden olyan tagja, aki a pénzt.ír tagjai sorába j elentkezett' jelentkezését
a pénztár visszaigazolta. illetve alapszeruezete és a HVDSZ 2000 az éves rendes
közgyűlésen megállapított méfiékűtagdíjat a tárgyhóig rendszeresen megfizette.
Az1. sz. melléklet táblázatrínak II. oszlopa vonatko zásában' aki megfelel az e|őző

és az éves közgyűlésen megállapított
tagdíjvállalás aktuális havi összegét a tárgyhóig rendszeresen megfiZette, valamint az a)
és b) bekezdés esetében _ a pénztarba való belépéseóta legalább hat hónap felhalmozási
időszak eltelt.
bekezdésben loglalt követelményeknek

2' A szolgáltatások forrása:

A szakszen'lezeti alapszervezetek

és a

fedezeti tartalék.
3.

A szo|gáltatások kedvezmén1ezettj

HVDSZ 2000 központja által átvállalt

és megfizetett

ei:

A pénztár tagok.
APétwtÍtkizárőlag közösségi szolgáliatást végez' ezéft a
egyenleg' nincs mivel elszámolni az örökössel.

tag egyéni számláján nincs

vagy a kedvezmény ezettel.

4.

A közösségi szo1gáltatáSok sziímla terhére nyújtott szolgáltatások:

4.

1.

Betegséghez. egészségiál1apothoz kapcso1ódó segélyek:

A

kötelező egészségbiztosításrólszóló jogszabályokkal összhangban keresőképtelennek
minősül a jogosult' ha betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni.
4. 1.

1.

Keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlása

Keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlása szolgáltatás arrnak a j ogosultnak j ár, aki
keresőképtelenségétoruosi igazolással támasztja alá.
Kórházi igazo|ást csak akkor |ehet figye|embe venni' ha nem ha|adja meg a l0 napot,
nem jár rá kőrházi el|átásra szo|gáltatás.

4. 1.2, Kőrházi ellátás kiadásainak finanszírozása

Kórhazi ellátás kiadásainak finanszirozása szolgá[tatás annat< a.1ogo...ttnak jar, évente
maximum 35 nap, aki keresőképtelensége alatt kórházi ellátásban részesül(t). A kórházi
ápo1ásnak csak a kórhrízban, gyógykezelésben eltöltött idő minősül. Nem szrimít kórházi
ápolásnak az alkohol. vagy kábítószer fliggőség kezelése.

Amennyiben a fo|yamatos kórházi e||átás meghaladja a 30 napot, akkor csak a kórházi
ápo|ásra járó - magasabb összegű. szolgá|tatás számo|ható e|, a 30 napot meghaladó
keresőképtelenségre járó szolgáItatás nem.
4. 2. Nevelési-kezdési, tanévkezdési (beiskolzízási) támogatás

Tanévkezdési(beiskolázási) támogatásban részesülhet naptári évenkéntegyszeÍ- az a
pénzténtag'aki a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számiíra. a rá
tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult. az áIta|a
vásÍírolt tankönyv, taneszköz. ruhazat áranak. valamint a felsőoktatásról SZóló törvény 1.
számú mellékletébenfelsoro1t. Magyarország államilag elismer1 felsőoktatási intézményében
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévétbe nem töltött teméSzetes személy
tekintetében kifizetett költségtérítés(tandíj) térítésidíj. kollégiumi díj' albérleti díj
megtérítésetekintetében.

4. 3. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások
4.3.1 . Gyermek szü]etése örökbefogadása

Születés (szülés) támogatása szo1gáltatásban részesülhet az ajogosult, akinek gyermeke
születik. vagy gyermeket őrökbe fogad. A jogoSultSágot születési anyakőnyvi kivonattal. vagy
az <irökbefogadást igazoló dokumentummal kell igazolni.
4. 4. Túz és elemi krírokhoz kapcsolódó segély
4.4.1. Átmeneti segély

Átmeneti segély szolgáltatásban - ai Szr alapján _ az a jogosult részesrilhet, aki a
létfenntartáSt ve szé|yezÍeÍőrendkíviili élethelyzetbe kerül(), természeti kár következtében.
4.5. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ariínak támogatása

Gyógyszer támogatáS annak a pénzÍártagnak jár, akinek a rendszeres gyógyszerköltsége
meghaladja a bruttó bérének10 %-áÍ' és legalább 5.000 Ft. Kivéve a közgyógyellátáSban
részesülő pénztifu1agok.
Gyógyászati segédeszköz árénak támogatása arrnak a pénztártagnak jár, akinek a segédeszköz
ára meghaladja a bruttó bérének 20 %o.át' és legalább 20.000 Ft. Kivéve a közgyógyellátásban
része sülő p énzÍiLrÍagok'

4.6. A szoIgá|tatáS menete:

4. 6' I.

A

péruÍáLritagság alapjrín támasztott bfumely szolgáltatási igényt írásban kell
benyújtani, a helyi szakszerv ezeli a|apszewezet titkrírríLrrak a HVDSZ 2000 (illetékes) területi

)
képviselőjéhez. A segé1ykérelmet a kérelmet megalapozó esemény bekövetkezését követően
120 napon belül kell benyújtani. Erurek elmulasztása esetén a pénzÍétrannyiban mentesül a
szolgáltatási öSszeg kifizetése alól' amennyiben emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné váltak. Amennyiben ajogosult a szolgáltatási igénybejelentésénekönhibájan
kívül (baleset. kórházi ápolás. hatósági eljárás határozatrínak késedelmes elkészülte, stb.) nem
tud eleget terrni. a 120 napos határidőt a gát|ő tényező elmúlásrinak napjától kell számítanr.
A 4. 2. szo|gá|Íatást a tanév első napj át megelőző 15 napon belül. és a tanév utolsó napját
követő 15 napon belül kiállított és teljesített szám|a alapján lehet igényelni annak a
pénztártagnak, aki 3 (25 év alatti) gyermeket nevel. vagy 2 gyemeket egyedül nevel, és
lega|ább l gyermek iskoláskorú.

4.6' 2. A szolgá|tatás bizonyIatai:
A szolgáltatási tgényt az erre a célra rendszeresített igénykérő lapon kell benyújtani. Az
igénykérő|aphoz (az igény típusának megfelelően) a következő okmányokat kell csatolni:
a pénztár á|tal az e|biráIáshoz szükségesnek tartott minden irat, a szo1gáltatás igénybevétélére

szolgáló igénylőlapon |eltlintetettek Szerint'

A szolgáltatások teljesítése
pénztár a szolgáltatást az igény elbírálásához szükséges utolsó dokumentum beérkezését
követő l5 napon be1ül bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.
A teljesítéssela pénztar mentesül minden további kötelezettség alól a szolgáltatási igényt
vagy arurak következményeit illetően.
4. 6. 3'

A

Nem terheli szolgáltatási kötelezettség a pénztant
- hábotus események esetén,
- ha az eseményt a pénztártag sziíndékosan okozta,
- alkoholos. kábítószeres vagy gyógyszer hatása alatt bekövetkezett eseményekkor'
kivéve, ha utóbbi kettőt orvosi előírásra alkalmazták
. idegi' vagy elmebeli rendellenesség esetében'
- mely hivatásos sporttevékenység alatt következett be'
. mely autó. motor, vízi, vagy légi j árművel folytatott verseny vagy edzés közben
következtek be. vagy bámely hobby-repülés (srírkányrepülés. ejtőernyőzés) vagy
sportrepülés alkalmával következtek be.
- a pénztártag által elkövetett bűncselekmény közben történt balesetek következtéhen.
4. 6. 4.

A

joga|ap nélkül igénybevett szolgáltatás összegét haladéktalanul vissza kell fizetni.

III. Apénztátr tagsági viszonyai
1,

Pénztén1ag |ehet az a személy, aki:

-

magyar állampolgrír. vagy Magyarországon letelepedett. illetőleg magyarországi
munkavállalási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, ha
az a|apszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el
rendszeresen fizeÍi a tagdijaÍ és ene belépésinyilatkozatában ktitelezettséget vállal.
a HVDSZ 2000 szakszervezeÍ tag]a és munkaviszonyban ál1, vagy teljes munkaidőben
foglalkoztatott nyugdíjas, il]etve a HETÖP alapító taga, és a HVDSZ 2000 tisaeletbeli
tagja, és a szakszervezet a|apszabá|ya szerinti tagdíjat rendszeresen megfizeti.

-

2.

3.

A

tagsági viszony a pénztáthoz benyújtott belépesi nyilatkozatnak a pénzÍár á|ta||
elfogadásával kezdődik. A belépésinyilatkozatot a pénzÍÍIrnakzáradékolni és a
záradékolás tényéről a kérelmezőt értesítenikell. A záradékolt belépésinyilatkozatot és az
a|apszabáIy egy példányát a tagnak át kell adni. A záradékolás hatrírideje a pénzt"árhoz
való benyújtást (érkeztetést) követő 30 nap. A zaradékot az igazgatőtanács elnöke írja alá.
A belépésinyilatkozatnak tartalmazni kell a leendő pénzÍálrtag azonosítására alkalmas
személyes adatait, melynek érvényességéta pénzmosás és a terrorizmus ftnul'szírozása
megelőzéséről és megakadályo zásárő| sző|ó 2007. évi CXXXVI. tv. (a továbbiakban
Pmt') 7 $ (4) bekezdésénekmegfelelően az szb ' titkiLr ellenőriz. és azt aláirásáva]
igazolja.

A tagdíjfizetésikötelezettség

a belépésinyilatkozat záradékában szereplő belépés napjától

esedékes.

pénztártag választhat és választható a pénztár szerveibe. A pénztártag jogosult ' a zár1
tanácskozásról készült jegyzőkönyvek kivételével az ügyirat-kezelési szabályzatbar.
rögzített módon a pénztás irataiba és könyveibe betekinteni' a pénztár műkődésével
kapcsolatban felvilágosítást kémi előre egyeztetett időpontban a pénzÍárSzékhelyén.A
pénztártag a megszerzett információkat köteles titkosan kezelni. A pénzttrtag az
alapszabály szerint veheti igénybe a pénzÍár SzolgáltatáSait.

4.

A

5.

A

pénztártag jogosult a pénztar közgyűlésén részt venni. felvilágosítást kémi, észrevételt'
indítványt tenni. szavazni. Minden pénztáriag egy szavazattal rendelkezik, fliggetlenül az

általa fizetett tagdíj összegétől. (Kivéve a
küldöttköZgyúlés esetén.)
6.

VI. fejezet 5. és 6. pontjában

szabá|yozott

A

tag köteles az a|apszabá|yban meghatározott rend szerint a tagdij at megÍizetni, a
belépésinyilatkozatban megadott adataiban bekővetkezett változásokról a pénzÍátÍ'
értesíteni.

7.

Az egységes tagdíj havi összege 100,- Ft. (Ezen összeget fele-fele arrínyban átvállalja a
HVDSZ 2000 központja' illetve alapszervezetei.) A pénzÍár szolgáltatásait a fedezeti
tar1alékon belül létrehozott közösségi szolgáltatások tar1aléka terhére nyújtja (a

szolgáltatási csoportoknak megfeláően). Az alacsony tagdíj miatt a tagdíjbő| 60 %o
fedezeti tartalékot' valamint 40 % működési tartalékot kell képezni, likviditási tartalékot
nem képeziink (0%). Tcibblet-tagdíj havi 300.- Ft ítzetéséreminden tagnak joga van.
melynek ellenében a jelen alapszabá|y I. sz. melléklete szerinti második szolgáltatási
oszlop emelt szolgáltatásait veheti igénybe.
A többlet tagdíj at a tartalékok között ugyanúgy kell felosztani' mint ahogy az egységes
tagdíj nál az meghatározásra került.

Támogatói befizetésekre a következő
8.

9.

A

pont előíráSai szerint van lehetőség.

pénztrímakmúködésre trímogatás fizethető.
tiímogatás fej ében nem kérhet.

A

A

támogató ellenszolgáltatást a nyújtott

befizetett tagdíjak fedezeti alapra jutó réSzétteljes egészébenel kell különíteni a
fedezeti tartalékon belül létrehozott közösségi szolgáltatások tartaléka nevű főkönyvre.
Innen kell a szolgiíltatásokat teljesíteni a péne.áIra}'Ía vonatkozó sziímviteli és
gazdálkodási szabályok alapj án.

10. A Pénztuír kiziírólag közösségi szolgáltatást nÉjt,a péYlztártag egyéni számláján nincs
egyenleg, ezéft az egyéni számla állásáról egyenlegközlőt nem küldiink. A tagnak joga
van a Pénztátt székhelyén előre egyeztetett időpontbarr a saját egyéni számlá1át
megtekinteni.
11.

A tagdíj befizetése történhet

.

szám|áró| történő átutalással
postai befizetéssel
készpénzes befizetéssel a pénztárba

12.

A

13.

(A tagdíjfizetésik(itelezettséget a tag kérelme alapján egy ízben ' szüneÍeltetni
lehet és erre az időre a tagjogfenntartó tagdíjat nemfizet' A Szüneteltetés időtarlama nem
haladhatja meg a 12 hónaptlt' A |artós SzüneteltetéSt indokolni kell, amit az
igazgatótanács hagy jóvá. A szüneÍelÍetésidőtartama alatt a tagsági jogok nem
gyakorolhalóak. A szünetelés letelte után hat havi vtirakozási idő elteltéyel igényelhetőek
a szolgitltatások')

tagdíjfizetési kötelezettség a kilépésinyilatkozat átvételének napj ával szűnik meg'
kilépő taggal miyel az egyéni számlájrín nincs egyenleg nem kell elszámolni.

Törö|ve:

l4. A tagsági viszony megszűnik
aÍag kilépésével
aÍagha|á|áva|
a tag máS pénztárba való átlépésével
a tagdíjftzeÍéselmulasztása miatt. ha a tag 3 hónapos késedelmétkövetően a

-

A

PénztéLr

írásos felszólítását követő 30 napon belül nem teljesíti a kötelezettségét
a pénztár jogutód nélküli megszűnésével.

15. Bármely jelentkező, aki más pénztrir tagja vagy tag|a volt, átléphet a jelen p énztáLrba' ha a

taggá válás alapszabáIyi feltételeinek megfelel és az alapszabályt magara nézve
kötelezőnek elfo gadj a.
A másik pénztárban felhalmozott tőkéjétegyösszegű befizetésnek kell tekinteni, amely
ÓSSZeget a fedezeti tartalékba kell helyezni. Az e|őző pénztarbeli eltöltött tagsági viszony
a kötelező várakozási időbe nem számít bele.

16.

Kilépésesetén _ mivel a |edezeti alapon lévő összeg teljes egészébenelkülönítésre kerül a
közösségi Szolgáltatások tartaléka nevű főkönyvre _ a közösségi szolgáltatások tartaléka
terhére az IT által meghatározott összegű. maximum 1.500'- Ft kilépésidíj at lehet
elszámolni, melyet a működéSi tartalékba kell helyezni.

17.Ha a pér-ztar jogutód nélktil megszúnik, akkor a pénztar saját adóssággal nem terhelt
vagyonából a tagra eSő réSZt
- aÍag által megjelölt önsegélyező pénztarba utalja
- atas. részére kifizeti.

IY. Apénztári vagyon kezelésénekszabá|yai
1. A

pénztárvagyon kezelésére és befektetéseire vonatkozőan a 268|Í997. lXII.z2.l
kormányrende|et e|őírásait be kel| tartani. A szolgáltatásokra és a műkiidésre
időlegesen fel nem haszná|t pénzeszközöket a rende|et 1. sz. me||ék]et 1. pont a)-c)
a|pontja szerinti eszközökben, és az |. sz. me||éklet 1. pont d1)-d4) a|pontjában
meghatározott befektetési formákba fektetheti.

A PénzÍár befektetéseit annak mértékemiatt _ |ekötiitt betétben Törö|ve: (elkültnített
h oz

ams z ám l itn ) tartj a

nyilván.

2. A

pénztÍnaz alaptevékenységétkiegészítő vállalkozási tevékenységet folytathat' ehhez a
pénztárfelügyelet engedélye szükséges. A kiegészítő vállalkozási tevékenység a
pénztártagok szervezéséreis irányulhat.

3. A

pénztitr ügyvitelének, üzemvitelének és gazdálkodásának nyilvántartásáÍ ezen

tevékenységge1 foglalkozó szeryezeIhez (szolgáltatóhoz) kihelyezheti.

V.

A pénztár üzemviteli

és beszámolási szabá|yai

1. A pénztár három évre vonatkozó pénzűgyi tervét minden évben a

közgyűlés/küldöttközgyűlés

e1é kel1

terjeszteni és elfogadni.

2. A pénzügyi tervnek megfelelő alátámasztottsággal és kellő részletességgel tartalmaznia
a pénztár bevételeit és kiadásait meghatározó adatokat, különösen:

kell

- a várható taglétszámot,

- a tagdíj bevételeket (munkáltatói hozzáj árulásokat)
- az adományokat,
- a múködési és szolgáltatási kiadásokat, valamint

. a befektetésekeh elérendő hozamot.
3.

*

A működési költségek. továbbá

a dologi eszközök beszerzésére'valamint a felújításra
fordított ráfordítások mértékéta közgyűlés haÍtstozza meg. Ezeknek arányban kell
á|\nia a pénztár általános anyagi helyzetével.

4. A pénzngyt terv első

éve legalább negyedéves bontásban. a második és harmadik év

éves bontásban készül, kiegészítvea hosszú távú szrímításoknál használt feltételezésekkel.

5.la

A pénzúgyi ter"v időtávja

az azt elfogadó közgyűlés évétkövető három naptríri év.

eredményét _a közgyűlés hatrírozata alapj án _ kizárő|ag a szolgáltatások, a
működés színvonalának emelésére lehet felhasználni.

5.

A gazdá|kodás

6.

A gazdálkodás hasznát sem osáalék,

sem részesedés formáj ában nem lehet kifizetni.
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YI. A pénztár szery ezeÍ.e és. működése
A Pénztár Önko r'ninyzat

Az önkormríny zaÍ a|apvető tartalma. hogy a
tagság maga dtint a Pénzt:ír működését, gazdálkodását és a tagok érdekeit érintő minden
kérdésben.
A tagság az Alapszabá|yban rögzítettek szerint megválasztja a tisztségvise1őket, ugyancsak
választás utján létrebozza teStületi szerr,reit.
A tagság ellenőrzi aPénzÍár szerueinek múködését,tisaségviselőinek tevékenységét.

1. A

-

alapj rin működik.

pénztilr szervei:

ktizg1 ű|és/kü |dötLközgyűlés

részközgyűlés
igazgatótanács
elIenőrző bizoLtság.

A Pénztár legfőbb önkormányzati testületi szerve a közgyűlés/küldöttközgyűlés, mely
összességébő1, il1etve a választon küld<'ttekbő1 á1l.

2. A

a

tagok

taglétszáLtn dinamikus növekedése esetén a működőképesség fenntafiása érdekében' a

közgyűlés dőntése alapjrín, választott képviselőkkel kÚldöttköZgyűléssé alakul. A
közgyűlés és küldöttközgyúlés feladata és hatásköre mindenben megegyező.

3.

.
-

A kozgyúlés/küldöttköZgÉlés összehívásának esetei:
éves rendes közgyűlés
ha az IT szükségesnek tartja
ha a bíróság elrendeii
ha TöröIve: (az MNB) a Felügyelet elrendeli
ha az ellenőrző bizottság kéri
ha a tagok legalább 10 %-a kezdeményezi a cél megjelölésével.

a pénztártagok 10 %-anak kéréseellenére azt az IT elmulasztja. a
közgyűlés/küldöttközgyűlés összehívása iránt a tagok bírósághoz fordulhatnak.
Amerrnyiben

4. A

közgyúlést/küldöttközgyűlést * évente egyszeÍ össze kell hívni. A
közgyűlést/küldöttköZgyűlést az igazgatőtanács hívja össze. írásban értesítvea
tagokat/küIdötteket legalább l5 nappal az ülést megelőzően. A meghívóban meg kell
jelölni az ülés helyét' idejét, napirendjét, illetve azÍ a helyet és időtartamot. aho], és
amikor a napirendhez tartoző okiratok megtekinthetők.
ktizgyűlés hatarozatképtelensége esetén az összehívott új közgyűlés/küldöttközgyűlés
aZ eredeti napirendi pont tekintetében a megjelentek széLrnátó| Í'üggetlenül
hatiírozatképesnek tekintendő. Amerrrryiben az eredeÍt közgyűlés meghívója ezt
ta|lalmMz4 akkor az eredeti és a megismételt közgyűlés egy napon 30 perc elteltével is
megtaÍható.
A közgyúlésre/küldöttközgyűlésre a támogatót és Törö|ve: (az MNB) a Fe|ügyelet
kepl ise|őjét is meg keIl hívni.
A meghívottak a kozgyűléserr/küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A

5. A

közgyrilés döntése alapj án 400 főt meghaladó tagság esetén a tagok jogaikat az általuk
mesválasztott küldötteke ruháZzák át.
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6. A

küldöttek létszáma:
Minden 400 főIe 1 küldött választható.

7. A részközgyűlések tagsági összetételéről régiónként, valamint HVDSZ

2000
szakszervezeti alapszervezetenként összeállított taglétsziímok alapj án az IT dönt. A
döntésnél arra kell törekedni. hogy jelen a|apszabá|y VI. Pontjában foglaltak a lehető
legjobban teljesüljenek'

7./a

A küldöttek mandátuma - az IT vonatkozó döntésének hiányában

5 évre szól.

Az IT

azonban a taglétszám jelentős változása alapján dönthet képviseleti területek
összevonásáról. szétvá|asztásaÍőI, ezzel párhlzamoSan új küldöttek választására szóló
részközgyűlés összehívásáról, i1letve jelentős taglétszrím-csökkenés esetén a küldött

mandátumának visszavonásáról.

8. A

küldöttválasztáson (részközgyűlésen) az érintett tagság legalább 50 oÁ-ának + 1 ftjnek
jelen kell lennie és a választást titkos szavazással kell megejteni. Határozatképtelenség
esetén a részközgyűlést a meghívóban foglaltak szerint meg kell ismételni, amelyen a
megjelentek számátó1 fiiggetlenül a határozatképesség fennáll. A választás eredményéről a
teljes tagságot értesítenikell.

9. A

közgyűlés/küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele
küldöttköZgyűlésen legalább a pénztr{ttagok felét képviselő küldött . jelen van. A
közgyűlésen/küldöttközgyúlósen
a tagot meghatalmazott is képviselheti, a
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A
közgyűlésen minden tagnak 1 szayazaÍa yan' küldöttközgyűlésen minden kÍildöttnek annyi
szayazata yan, ahány pénzr'futagot képvisel.

9./a

A közgyűlés/küldöttközgyúles határozatait _ ha azÓpt..vagy az a|apszabály eltérően
nem rendelkezik ajelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével nyí|Íszavazássa| hozza.

-

A j elenlévők 2 l 3 - os szav azatÍöbbsé ge szrikséges
az alapszabály elfogadása és módosítása
az |T éves beszrímolójának elfogadása' mérleg megállapítása. döntés az eredmény
felhasználásaró1 Yagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezésérő1
'
döntés érdekképviseletiszervhez történő csatlakozásról, ille|ve az abból történő kiválásról
döntés a pénzÍÍxmegszíinéséről,szétválásiíról, vagy más pénzÍáfia| tör1énő egyesüléséről.

10.

A közgyűlés/küldöttgyűlés kizáró1agos hatásköre:

'

.
.
-

:

alapszabály elfogadása és módosítása
a tagdíj mér1ékénekmeghatározása' illetve annak felosztása az alapok között
afinanszírozhatószolgáltatásokmeghatározása
az igazgatóÍzmács és ellenőrző bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása' illetve
azok visszahívása, díj azásuk megál1apítása
az ígazgatőtanács beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása, dtjntés az
eredmény felhasználásiíról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiany pótlásáról
a pénztfu pénzügyi tervének elfogadása
a munkáltatói taggal. tagokkal tönénő szerződés(ek) elfogadása
a tevékenységi engedély előtti szerződések j óvríhagyása
a tevékenységiengedély jogerőre emelkedése e|ótt a pénztár nevében eljáró szemé1yek
(igazgatótanács, ellenőrző bizottság tagjai) elleni krírtérítésiigény érvényesítése'esetleges
bírósági ügyekben képviselő kijelölése

l1

-

határoz érdekképviselethez történő csatlakozásról. ill. abból történő kiválásról
dönt a pénztat megszűnéséről, szétváláSáról vagy más pénzt.ána| való egyesüléséről
a kiinylwizsgálói társaság és a könyl'vizsgá|ó természetes személy megvá|asztása és
feImentése.
a fentieken túl döntési kompetenciája van mindazon ügyekben. amelyet az tpt. vagy más
j ogszabály hatáskörébe rendel.

l

i. A közgyűlésen,/küldöttköZgyűlésen a megjelenteket jelenléti íven regisztrálni kell és az
üIésről jegyzőkőnyvet kell vezetni. A jelenléti ívnek tartalmazni kell a küldöttek nevét.
a képviselt pénztrírtagokszámát' valamint a meghívottak nevét. A jegyzőkönyv

Íartalmazza az elhangzott felszólalások lényegétés a hozott hatiírozatokat. A
közgyűlésről/küldöttkozgyűlésrő1
késztilt jegyzőkönyvet a közgyűléS/küldöttköZgyűlés
által választott elnök és a j egyzőktin1.rwe zető írja alá, és az erre a tisztségre
megválasztttt két tag hitelesíti. A kcrzgyűlésen'/klildöttközgyűléSen felvett jelenléti ívet
a közgyűlés/küldöttközgyűlés eln<ike és a jegyzőkönywezető a|áírásávaJ hitelesíii. A
jegyzőktinyv mellékletétképezi az igazgatótanács és ellenőrző bizottság írásos
beszímolója. Az ülést követően 30 napon belül a felsorolt dokumentumokat Tijrő|ve: (az
MNB-nek) a Felügye|etnek meg kell küldeni.
Ha a közgyűlésen/küldöttközgyűlésen az Alapszabály módosítására kerül sor' a módositott

Alapszabályt-amódosításokmegjelölésével-aközgyűlés/küldöttközgyűlésidőpontját

követő 30 napon belül meg kell küldeni a nyilvántartáSt vezető Bíróságnak és Törö|ve:
MNB-nek) a Fe|ügyeletnek'
12.

raz

A

közgyúlés/küldÓttközgyűlés határozatairól a tagságot értesítenikell. A pénztártag
kérésérea Pénztátr köte1es a köZgÉlési/küldöttkőzgyűlési jegyzőkönyvből kivonatot adni.
A közgyűlés/küldöttközgyűlés határozatairő| a tagságot az szb. tilkárnak megküldött
elnöki körlevél útj án kell tájékoztatni.

13'

A részközgyűlés lehet:
munkahelyi, ami az egy munkáltatónál dolgozó tagok összessége,
tertileti, ami a közgyűlós által jóváhagyott felosztás szerint az adott területen lakó pénztár
tagok összessége.
A teljes tagsági kört a fenti elveknek megfelelően úgy kell besorolni, hogy aZ egyes tagok
illetékessége csak egy részközgyűlésre szóljon. Részközgyűlés csak küldöttválasztás
céljából tartható.

|4.

A pénztár igyvezető szerve az igazgatőÍanács

-

(a továbbiakban IT).

A pénztar első vezető tisztségviselője az |gazgató tanács elnöke.
Az igazgatő tanács elnöke, az első vezető tisztségviselőj e: Tóth Dezső (szül.

1946' július
13. an: Erdélyi lrén. Debrecen 4033 Liget tér 21, adóazonosító jel: 8290472528)
A pénztár rigyvezető szerve az igazgatő tanács, amelynek képviseleti joga korlátlan és
jogosult eljámi valamennyi a közgyűlés/küldöttköZgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem
tartozó tigyben, vagy amit a közgyűlés/küldÓttkŐzgyűlés a hatáskörébe utal. A kÓzgyűlés/
kúldöttközgyűlé s haÍÍLtozatuszerint végzi munkáját, gondoskodik a pénztár könyveinek
szabá|yszeríi vezetéséről' az tizletpolitika kialakításaról és a pénztrír zökkenőmentes
működéséről.
AZ IT tagiainak megválasztása öt évre szól. Ha ezen időn belül azIT tagság megszűnik. a
kieső tag helyére választott új tag megbízaÍása a kivált tag eredeti megbízatáSának
|ejártáig szőI,
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16.

Az lT

|éLszáma 5 |ő

Az IT elnökének

és tagjainak dijazását a közgyűlés/küldöttközgyűlés

hat

elnök esetében egy IT tagnak) igazolásával elszámolhatják.

17,

Az

tgazgatőtanácsba az ÓPT 20 $.
rendelkező pénztafiag váIas^hatő. Az
megvá1asztani.

18.

19,

Az IT.nek munkáltatói joga van az úgyvezető felett, ennek hijárl
Az IT tiléseit legalább 3 havonként tartja.
a

közgyűlés/ktildöttközgyűlés,

eln<ikének (IT

(2) bekezdésben meghatározott feltételekkel
IT elnökét és tagjait titkos szavazással kell

alkalmazottai felett.

-

ározza meg,

A tisztségviselők pénztári tevékenységük során felmerült költségeiket az IT

a pénzÍáralkalmazottja,

Ü1ést kel] tartani akkor is, ha

vagy a Fe|Íigye|et előírta

az e||enőrző bizottság kéri

azIT tagjainak 113-avagy

az igyvezeÍ'ő inditv ány ozza,

Az IT ülése akkor hatarozatképes, ha

20.

azon a tagok t<ibb mint fele jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, Szavazategyen|őség esetén az e|niik szavazata diint. Az
ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a jelenlévők névsorát, a
hozzászőlások lényegét,a hozott hatiírozatokat' ill' csatolni kel| hozzá az írásos
beszámolókat' Az IT tilésre állandó meghívottként a Pénztár ügyvezetőjét és a trímogató
képviselőjét is meg kell hívni. A meghívottak az IT ülésen tanácskozási joggal vesznek
részt.

21.

Az IT feladata:
összehívjaa közgyűlést/kiiIdöttköZgyű|ést.

.
-

elkésziti és a közgyűlés/küldöttközgyűlés elé terjeszti a pénztár pénzúgyitervét
méIlegétés éves beszámolóját
gondoskodik a közgyűlési hatzírozatok végrehajtásáról
adaÍszolgá|tatiLsi kötelezettségét teljesíti
gondoskodik a tagok rendszeres tr!ékoztatásáról' miközben beÍartja az adatvédelmi és
személyiségi jogokkal összefiiggő szabályokat
kialakítja a pénztar ügyviteli rendjét.

22.

A pénztárat

-

azIT elnöke önállóan,
az IT két tagia együttesen.

az Pénztár két T.órő|ve: (IT egv tagia és) képviseleti joggal felruházott alkalmazottja
Törölve: (eg,ütt kéoviseli' )
Az IT á|tal kijelöIt egy IT tag az ügyvezetővel együttesen képviseli.
igazgatótanács _ felelősségének érintetlenül hagyása mellett - hatáskcirét az
ügyvezetőre átruhazhatj a.
A pénztár cégjegyzése akként történik, hogy a pénrtár előírl. előnyomott vagy nyomtatott
neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét _ hiteles cégaláírási nyilatkozatr{nak
mesfelelően _ íria.

Az

IJ

23.

A kÖzgyűlés/küldöttkrizgyűlés köteles tagjai közül titkos szavazással ellenőrző bizottságot
(EB) választani.

24.

Az EB létszáma 3 fő.

25.

Az EB-ba megvrílasztható az a pénztártag, aki jogilag nagykoru, büntetlen előéletű és
pénzügyi-szzímviteli tapasztalatokkal bír. illetve megfelel az öPT 20 $ (2) bekezdeSében
meghatáfozott feltételeknek. A munkáltatói tag képviseletévellelruházott személyre
ugyanezek az irrínyadók. mely utóbbi esetben nem kötelező a pénztári tagság.

26. Nem lehet az
az IT taga

-

a pénztár alkalmazottj a
aki a Ptk. összeférhetetlensési szabálvai hatálva alá

27.

-

EB tagia:
esik

AzEB:
Í.elügyeli. és rendszeresen ellenőrzi a pénztÍtr gazdá|kodását
az a|apszabály betartását

apénztárkötelezettségr'állalásait
apénztár ftzetőképességét
a pénzÍ'át szzímvitelétés ügyvitelét.

28. Az EB ellenőrzéseit írásban rögzíti. Megállapításait évi rendszerességgel a közgyűlés/
küldöttközgyűlés elé terjeszti. Szükség esetén soron kívül kezdeményezheti az IT. a
közgyűlés/küldöttközgyűlés risszehívását. Az EB köteles megvizsgálni a közgyűlés/
küldöttköZgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést és a pénztár éves beszrímo1óját.
29.

Az IT a napi munka folytonosságának fenntartására ügyvezetőt alkalmazhat
munkaviszonyban. Az ügyvezető munkaviszonyára az Öpt.-ben foglalt eltérésekkel a
Munka Töruénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A pénztár köteles ügyvezetőjének
a|ka|mazását az MNB Pénztrírfelügyeletnek bej elenteni.
Az ijgyvezetőt tanácskozási joggal az IT üléseire és a közgyűlésre/küldöttközgyűlésre meg
kell hívni.

30. Ügyvezetőként aIkalmazható, aki
- büntetlen előéletű
- felsőfokúvégzettségti
- legalább 3 éves, a pénztÍritevékenységben hasznosítható gyakorlattal rendelkezik.
amelyet gazdálkodó szervezetnél' á||anigazgaÍ'ást szervnél vagy költségvetési
intézménynélszerzett meg.
- az öPT 20 s. (2) bekezdésben me ghaÍáLrozott feltételeknek megfelel.
3

-

l.

Az ügyvezető feladata és hatásköre:
az igyvezető felelős a közgyűlés és az igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért
a pénztár eredményes működéséért

folyamatosügyviteléért
gyakorolja a pénzÍfualkalmazottai felett a munkáltatói jogokat
az IT jogsértő haÍarozaÍa' illetve utasítása esetén aZ ügyvezető azEB-hez fordulhat és
kezdeményezheti a közgyűlés összehívását is'

T4

VII. Vesves és zárő rendelkezések
1.

2.

A pénztár tr{mogatój rínak minősül az a természetes vagy jogi személy. aki a pérwtÍr
működéséhez eseti vagy rendszeres pénzbeli szolgáltatást (adományt) jLlÍtaÍa pénztár
javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
A

tag írásbeli bejelentési kötelezettséggel bír, ha lakhelye megváltozik, vagy tartósan
lakhelyén kívül tartózkodik. A pénztárhoz a jognyilatkozatokat az alapszabá|yban
elrendelt módon. írásban kell eljuttatni. A jognyilatkozat akkor hatályos. ha az a

pénztórhoz megérkezett. Az adaÍyáIÍozások, j ognyilatkozatok elmulasztásábó|
hátr.{nyokért és krírokérta pénztár nem felelős.
J.

származő

A módosuló rendelkezések:
II' fejezet: 2. bekezdés, 4.1.1.)' 4.1.2.) pont
III. fejezet: 7.), 13.) pont
IV. fejezet: 1.) pont
VI. fejezet: 3.), 4.), f 0.), 11.), 19.), 20.),22.) pont
VII. fejezet: Vegyes és Zárő rende|kezések 3') pont

Az Alapszabály módosu|ó rende|kezéseit vastag fekete betűve| jelöItük il|etve a tiirö|t
rende|kezéseket: Törölve:

Iszoveg) je|ö|tük.

Az

egységes szerkezetbe foglalt alapszabá|yt a Pénztár a 2017. május 16.-án megtartott
ktildöttközgyúlé sén 7/20|7. (05.16.) sz. határozltáva| fogadta el és 2017. július 1.-től lép
hatályba. A hatá|yba lépéséheza Fővárosi Törvényszék jóváhagyása szükséges.
Budapest.2017. május

16.
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IgazoIom, hogy a |étesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a |étesítő
okirat módosítások alapj án hatá|yos tarta|mának.

Budapest, 2017. május 16.

Ellenjegyzem: 2017. május 1( dr. Timkó Zoltrín ügyvéd
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A He|yiipari

és Településüzeme|tetési Onsegélyező

szolgáltatásai 20l6. jú|ius |.-tő|

Megnevezés

Pénztár

Szolgáitatási

csoportok

il.

I.

Egységes tagdíj
(50+50 Fíhó)
1 . Forrás
2. Szolgáltatások

2' 3. 10 napot meghaladó, folyamatos
kórhiai kezelés esetén a kórházban
töltött napokra (évente max. 35 nap)

2. 4. Harminc napot meghaladó
keresőképtelenség esetén

2. 5. Gyermek megszületése, illetve
örökbefogadása esetén

2. 6. Nevelési-kezdési, tanévkezdési
támogatás legalább 3 gyermek
esetén' illetve 2 gyermeket egyedül
nevelő szülő esetén

2. 7' Atmeneti segély
2. 8. Gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz áriínak támogatása

Több1et befizetés
(200 Ft,t'ó)
tagi befizetés

350.- Ft/nap

500.- Ft/nap

5.000.. Ft/év

12.000.-

12.000.- Ft

5.000.- Ft

A számlák

összege,

maximum
5.000.- Ft/év

Fíév

A számlák

ösSzege,

maximum
12.000.. Ft/év

15.000.- Ft/év

40.000.- Ft/év

5.000.- Ft/év

12.000.- Ft/év

1

.

sz. melléklet

