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A PÉNZTÁR cÉLJAl ÉsFELADATA|

az alapItó
biztosltó pénztár egészségpénztárkénttörténö megalakitását
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"r;;;;§"

_
éJfinanizlrozása iekrnteében néiki]lözhetetjen,

az iniézményes formával kívánják öngondoskodásuká biztosífani,
pénztáí tagjai részere, az alapszabály 13, poni]ában
,qz eoeszséőénztár feladataul vállalja, hogy a
(2012, novembet 17_i mödosíiás
ffi""H:;#t ;;;;'k;;; áo erte,tér x""Éi""" " l\lagyiórszag
egés;ségOgyi beavatko7ások esetén - az
a
ervez]ietö
;r'"Yi;ÍiÖá;;,J,ilti',á,-Jrit",l"ao"", "r"Oi"ioi"
figyeiembefttéievel_veí_. és véíkészítmény
éoészséoüqvlellátás mindenkoll
a kötelezó egészségbiztosítási ellátás
"r"r.ái "iáuZtYuinur
;iüúJ ii"á"..i."_á,,""""l,;;ófebűen

A

pén^áí taglai

e.2ze|

;""],H"#J;;;j,ö,

keletében nem ínanszirozoft Klegesz,I"

"p""iáiÜ "iÉÚ"t

o,Nezi és léhetÓVe teszi a

pénztár tagjai

számárá az e tevékenység Végzésérefeljogosított egészségügyi szolgáltató szeNezetek út]án (1997
okióbe.27-i módosítés szérinti szöVeg) (2006_ november 25-i módosítás)(2o16, januáí 23-i módosltás),

lll.

A PÉNZTÁR szoLGÁLTATÁsAl

A pénztari szolgáltatások igénybevételének íéltétele,hogy az igénybevevó

a

Magyaío],ság 12012, novembeí 17-i módositás szerint) iooszabályai szelint

tarsadaIo.rbiáosItási szempontból belföldinek számit Vagy

!

passzíV jogosultsággal rendelkezik

al

igénybevételére illetve

a

magya. társadalombiztosítási

ellátásának

fentiekkel legalább egyenértékúmás biáosítással vagy olyan pénzügyi kerettél rendelkezik,
amely az adott egészségügyibeavatkozás illetve szolgáItátás során: az alábbi A,) ponton
felsoroltakon kívül - igénybévenni klvánt etlátásokat il|etvé szolgáltatások költségét'(Óinden
járu]ékos költseget is beleértve) maradéktalanul és az adott-beavatkozást végzd jlletve
szolgáltatást nyújtó fe{tétéleinek megfeleló módon fedézi, (2o1o. május 8 -i módosíiás)

A"/ pénztár szolgáltatásai:

í2,Vér- és véíkészltménymentes, Valamint idegen Vér felhásználása nélküliegészségügyiellátás
szervezése és finanszííozása és kjzárólag ezzdl összefoggésDe1:
í2,1 (2013, december J4-i módositás szerint törölve)
12,2 (2013, december 14-i módosíta§ szerint törölve)

12,3 Az egészségügyi ellátáson belül kiegé§zítő szolgáltatáskénl ennek keletében a./

§zervezi a vérszegénységkoííigálásának, ha€kony ellátásának módjail,
b./ közremúködik, hogy a tervezhető egészségügyi ellátások idejére olyan egészségi állapot
alakuljon ki, mely az éllátások idegen Vér nélküli kivitelezésétteszik lehetóVé,

c,/.amennyibén az a,/ pontban leirtak megvaló§ulása a vér- é§ Vérkészítmény
mentes
egészségüg,yl elláti§ elvégzésétnem tes}ik bhétővé, speciális kiegészító 'eljárások
a|ka|'T'azásának a biztositott saját VéréVeltöíténő, un. autotraiszfl]ziós ellá-tásának §remélyi
és tárgyi feltételeit biztosítja finanszkozza,
d /.rendkívü]i.ügyintézést igenylö esetekben, ügyfélszolgálati idón kíVüJ telefonos ogyeletet
blziosit aZ ellátásra jogosu|t iaqok leszele,
(201í- decémber 10-i módosltás szerint)
(2013, decembel 14-i módositás szerint szöVeg)

12-4 Apénztál

íéfitiszolgáltatasaival, Valamint szolgáltatási szabályzatával összhangban
finanszirozza a társadalombiztosítás által nem finanszírozoti esétekben

a:

a-l hemaiológiai szakvéleménWszakvizsgálatot,
b,/ éritropoetin

kezelést

c,/ autotranszf úziós ellátast

d,/Véízésel,enesgyóqyszeres kezelést
e,/ Vaspóiló injekciós kezelést
f,/ az ellátáshoz szorosan kapcsolódó iagnál íelmerüló közigazgatási határon kíVüli Utazási
költséget

g,/.minden egyéb olyan ellátást, ami a fentebb megjelölt Vér- és véíkészítmenvmentes,

Valamint idegen véííelhasználása nélkull egészséőugyi ellátásloz szükséges',

A,szolgáltatások jgénybevétele mlnden esetben saját felelösség.e lortén;k, A o/ c/, d/, e/ é§
g] p,ontokban
szolgáltatások igénybevételéirásos o.Voéijavaslat alaDján lehetséges
(2U]6 lanuár lelsorolt
23-i módosítás)

12.5

A pénztár által nyújtott kiegészító egészségpénztáriszolgáItatások:
A,/ A pénztár szolgáltatásainak igénybevételéVelösszefijggésben - ázaz a Vér- és
Vérkészíiménymentes, Valamint idegen véífelhasználása nélküliáóész§égügyiellátással
összeíOggésben - a éÉadalombiztosításiellátás keretében igénybe vehetó egeszségügyl
szol9áltatásokat kiegész ítheti vagy helyettes itheti a szolgáltatási szabályzatával összhang ban, Ennék
keretében a Pénztár Vállalja különösen, hogy ajelén alapszabályában foglalt szolgáltatások
igénybéVételéhezkapcsolódóan a tagjaiáltali, az egészségügyiszolgáltatást a kötelezö

d, és e pon§aiban
egészségbiztosítas ellátásairól szóló 1997. évi LXxXlll, töíVény 23, § b,
esetén
.""gh;aio.ott - o"uturó nélküli vagy szabad orvosválasztás - módján történő igénybevétele
(3)
rendelet 2, §
az igyanezen jogszabály 25, § (6), valamint a 2B4l1997 (xl1,23,) Kom,
legfeljebb 100, 000 Ft
esetenként
megfizeti
u"r.áe"eu"n .]"gnuta;ozott részleges téíiiésidíjat

összeghatári9
12 6 Az eoészséqpénztál a fenti szolgáItatás

ei

kiszélesiiése,újabb tagok belépéseérdekében közösségi

ágyéniegeszógveoelmi píogíamókat szervez és finansziíoz,

B./ a szolgáItatá§ igénybévétolimódja:

idó élteltevel
A pérztár ragla, é5 16 éV alatti élet(oíúgyermekeik részére.12 l^onapo,s várahozáslA 12 hónapos
szóveg)
szeíinti
(2001, novőmber 10-i mödosítás
jogon
"ér,"iőlqá"yu"";voriatkozik azon 16, életévi]ketbetöliött új tagokra, akik korábban szülől (2005,
iáá nem"r"lgáltatás,
nem töltötték be,
"ár"tóraii
Ü;;;;ii;i',;;tr k ; sz;ijátáas rgenyueveteérc és a 17, éleievuiet meg
'nriváulr zo-r moaosttá; szerinti ;zöVeg), illetve azon haláleseti kedvezményezéttre, aki esetében a
ioqutód halálesei kedvezményezett az
i."..jjJ.oo.urt vort szolqáltaÉs iqény-bevételérees, ahol a (2ó07
november 24-i nódositás), A 17,
"
ui"Óagi u;".onyi folytatia,
ffi;ÜÖ.ö' ;i;;""l"?",ini
hogy
a szülöi jogot megalapozó
t"te,
íótt
;leiévü,(et'be nem iottoit u1 tagox;ogfotytonossalan"'t
13,

(2012, november /-l r,oooslTas]
pénztártag szülönek tagdijtartozása ne álljon fent,
'

éídekébeniörténó
14 A Dénztáí qondoskodi\ a befizetések 9yüjtéséröl, a pén7tál Vagyonanak a Égok
szolgáltatásai
vallalt
valamini
;yilvántanái'álól,
íduti-Ó"i."b
;;áfi;§;Í;"ű'Ö,;e.i *a"láiá

te!jesítéséről,

]5 A

Dénztártaq eqveni számlá]an nyJvántartott összegek

xÉ,Í"iÜ"'t,i!iliiri8i]!,ölán-_ Éó)it á

iiötgitiátalot

- a szo,idantás, ,, a, íendszenjség éS a
t<otis"geii TagdIjháhalékkal íendehező

"áiu,ti
pélztártag íész-e,eszo|gáitatás nem nyújtharó,
a vállalt
gye,rneKei
a pe,]Ztártag beflzetett tagdi]a e'lelétékéként
A oénztá,iaq és '6 év a|attl eletko,ú
(2019
1],l
modosllas)
május
nélkülkaplák,
szblgá|ta!ásókat terités

c./ ügyfélszolgálat

palaszok kiv;zsgálásaíe es
15/A A oénztál székhelyén a tagjai belelentéselnek;ntézéséíe,
ügyfélszoqáiarot müködTeT,
Tá.ékoztatására
tasÜÖ,liL-w. ei-éiroaó ugytetek
"
tartalfazza, (2003, május
panaszkezelésl
szabályzata
"i,3.r'a'"iiJ',
pénziáí
A oanaszKivizsqélás;onbs íendjéta
,]7-i
ib:;-ffi;iÜtt úft;,%rio má;ui zs, i mooostias. 2012, noveT beí
'rödositás)
D./kiszervezés
Végelni 1ende]t olyan
5/B, A Dénzta, a téVékenységéhezkapcsolódó, illetve Jogszabály álta|

t"iá6i;éiü
!

,ln-eir";i'!Óiái

á-oiLté,"réJuágy adatf'elóolgozá! valósu'heg, kiszerve7heti,

feltételelt a jogszabálylelótíásoknak
l5/c, A Dénzla. a kiszeNezett ieve\enysege nyivántartasánaí
(ötött (ülön szel.zódés alapján íenfle7i
.ig'í"GÉ:]ri;l,i;;,,ÉáiitevéllnviéÖéinegróVe|

,15/D, A pénztár által kiszéNezeti tevékenységi kölök az
alábbiaki
vezeiés,
ó,/Vagyonkezelés,

a,/nyilvánladá§

foglalla az elektronikus levelek íizikai előállilását és boíílékolását is,
po!i,;*",
"Ín"rv.ugaban
"]
szöVeg)
szerinti
l2013 decernbe! 14-i móoositás
szöVég)
szeíintl
módosítás
i2014, áorilis 19-i
i2019 nÓVemberog-ei módositás szerinti szöVeg)

lV.A PÉNZTÁR MÚ KÖDÉSÉNEKALAPELVEI

16.

A pénáárra

Vonatkozó alapvetó döntésék meghozatálára a pénztártagok jogosultak, küldötteik
keretében. (2o16. január 23-i módositas)

útján a küldőttközgyűlés

si+ál.íodása kizárólag csak a jelen alapszabályban meghatározott szolgáltatások
1]:_1_p.é_!+!
szervezésere és teliesitéséréirányulhat,

í8,,A pénáár gazdálkodásához

tartalékokat képez, a tagok részéreegyénj számlát Vezet, és - a
- az e9yes szolóá'talások-kiadásainak k;éqvenJjtésétaz összes
egyenl szaTla egy,dejú, a szánlák terhelésekor fennálló egyenlegéVe| aránrós meoterheléséVel
b,ztositja, (2001, 1oveTber "0-i és 2oo3, nájus 1o-i módo;Ítés sáueg",) '
s7o[daíitás elVének megíelelöen

19 , A
gyújtótt és kezelt befizetésekböl az alapszabáIyban meghatározott feltételek
_pénzíál _az á|ta|a
szer;nt aZ a]áobl szolgáltatásokat nyú|thatja az egészség Védehiétszolóáló proo;amok szerve7ése és

'lnanszlrozasa. egészségügyi szo]gáltatások megvásárlása, Az egészsegpén}tár
a tagjai Észéíe
oenzbélj szo]gáltatást az éllátáshoz szorosan kapcsolódó tagnálfelm-eíülö kó;lqazgatási hááíon kívüli
Jtaz_ásl, köjts€|éíitesen kívül nem nyújthat.
eoa4. má]ui 22-i módosítás al'apján átho?Va .31-es
pontból) (2016, január 23-i módositás)
_"a"]q9!9tasaiía klzáólag
?9,,!)srJáJ
november 1U-l modositás szöVege

a pénztár tagjai és 16 éVen aluli gyermekeik jogosultak, (2o01,

)

21. A. Pénzíála pénztáNaqyon ere|éiq rnás
kötélezettséqetValÉlhat, -'
22.

.jogi, i'letve természétes személyekkel szemben

A Pénztál a taiozásaiért sajái Vagyonával felel.

23, A pontoi az 1998, augusáUs 3-i közgyűIés törölte,

íendszercs tagdljbéfizetésekből és egyéb bevételekból, a
?4:,,A . pénztáí ,.szolg_áltatásaitpenzügyi
terv alapján szervezi. hnanszirozÁ és tellesíti, A pénztár
I!§9ll|9iq4jé"
9Lt9] "]fogadott,
szolgallatasalt a mlndenkor
rendelkezésíeálló fedezeti
tartalék ercjág nyújtja, (2oí2, november 17r

módosItás)

25, A.pénaártagok közösen

teremtik meg

a szolgáltatások fedezetét, A pénztár szolgáltaiásaira
-jlbiik;;Ó, Niúáéi
g egirUÓ"

jogosuitakat az igenybevétel szempontjából;zonos jógok
tulaidonosa is a oénztárnak

§án)-á.t

26,,]\4jután teímé§zetes személyek §zabad akaralukból hozzák létle az egészségpénziárt,
illetve
csáilakoznak ahhoz, írásos nyilatkozattal minden továbbimegkötés nélkülbármik; kjlépi';tnek,
27.

A pénzíál a jogszabályok keretei között s'abadon alakitja ki szolgáltatási körét és üzlétpolitikájái,

A
?8i,
Kolrceggel

penaártagok egységes elve( a,apjál megállapított tagdüat lizetnek melY a .'nem
felmerü|ó
aíanyos tehefiTegosztás'' alapján függetlén egyéni koc]<ázatuk meítékéiól,A tagsági
feltételeknek eléget tevó természetes személy felvételi kéielme nem utasíthaió el,

l99?l'

19,
_1
meggyozooes-,

szándékozö személy íelvételekoínem alkalmazható Vallási -, +aji-, etnlkal-, politikai
koí- és nemek szerinti meqkülönböztetés,

30 A penztaí gazdálkodásának eredményét sem osztalék, sem reszesedés foímáiában
kl azt csak az alaotevékelyseg é.dekébenhasználhatja .e,,

V.

nem ipetheti

A TAGsÁGl VlszoNY

1 , Pénztártag le he,t az a személy ak l a 1 6, éleréVét
betöltótté, az alapszabá ly rendé|kezéseI ,iagá ra
nezve kötelezónek ismeri elés tagdilílzétéstVállal, (2004 májUs 22-i Óódosításl

3

31,/A,.Az önkéntes nyugdipénztárból az 1993. éVi cXVl tórvény 47,
§-a (3) bekezdése alapján átlépó
szeméiy a pénztár á lta l nyújtott szolgáltatások mindegyikérejogo;uft. ÁZ aitepest megetozóen a penziar

ííásban t4ékoztatja az önkéntes nyugdíjpénztárból átlépnikíVánó tagoté ta9sá9 feltételeirőlés az általa
ioénvbe V;he6 s;oháltatásokról, A; önkéntes nyugdljpénztárból átlépö személy taggá válásáía az
iá"l."Oaú áoá uaÍa"sal kapcsolalos szabályait kell aikalmaznl, Az átlépés a nyJgd'lpé"ztártöl kapott
rneg
iqáloÉior.,eJ áírtur,irok abpján elis.nert tagi köveielés és várakozási ldo el,smeíéséveltorténik
í2003, május 10-i beépített új pont)
belépési
32.A tagságiviszony, a tagdijfizetési kötelezettség és a várakozási idö a pénztárhoz benyújtott

nyilatkozat;ak a pénztár általi elfogadásáVal kezdődik, A pénztáí a belépési nyilatkozat elfogadását
a;nak záradékolásával tanúsítja, A belépésinyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül
pénztártagnak
záradékolni kell, majd annak egy példányát tagság i okiratként az alapszabállyal együtt a
át kelladni, (2016. január23-i módosítás)

belépő tagok tagdljfizetési kötelezettsége es.az egységesen megállapított
33, Az alakuló köZqyiilésen
-úárakozási
napján kezdödik, Amennyiben a tevékenységi
idó a meqa]aiulás
Iizénkérhónaoos
"kapná
iagdíj - alakulást megelózó

""""jerriá
<öiTségeikel

pé"rui

meg, á-tagot a befizetett
okböl nem
"ái"."l'
csökkentetT - maíadványa megilleti
arányosan

Munkáltatói taa az a természétes személy, Vagy jogi személy, aki a pénziálral köiött szezódés
(nUnkákatói
árJpi]. áiiáÉáótira*k tagoiifizetesi loietezéttse{á-egeszeben vagy részben átVéllal|a
hozzlálu|ás}.

34

hozzáiárulásl kötelezettséget Vállaló munkáliató a mulkáltatöi hozzájéíulásbó
munkáltatöi
'Ji"á-"'áltir'|,-u-.Jfriai
iám i",naía k:,-aki nála légalább 6 (hat) hónapja munkaviszonyban
"á"_.i,i'"'
rxőrjir"r.á-ttiloi".otqáiati, szolgálán jógviszonyban) áll. A munkáltatói hozzájárulás minden
oénziártao munkavállalóra nézve azonos mértékí],azonos összegű, vagy a munkabéíénekazonos
!;áz;;k; A oénztára munkáltatói hozzáiárulásról rendelkező szerződésekíől naprakész nyilvántartást
uuiái Á nvlrulntuÚ"nák tartalmaznia kéjl a szerződéseknek a pénztár működéséhez szükségesíóbb
munkáltatói hozzájárulás mértékéi,a szezódés
á;atait io,v kútönösén a munkáltatoi taq adatait, a,lo-i
módosítás szerinti szöveg) (2003, május 10-i
h;i;Ú;i, Z'""iÉF ;ódosítását, (20O 1, ;ovember
módosítás)

35 A

36'AmunkáltatóitagésapénztárközöttiszeÍzódés'aszerzódésmódosításaakilldöttközgyÚ|és
eseten, A
ÚuanugÉ.á;"l uárik é.enye;sékét§záználtöbb munkavállalót foglajkoziató munkáltatóitag
az
elégendő
esetében
munkéltató_l,tag
foglalkoztató
munkavá|lalöt
reveéeur
ánnat
i;Ür';gi
módo§ltásának
jóváhagyása
Valamlnt
a szezódés,
ellenőrző Bizottság egyúttea
iqiigátóbnáoe"

", május 10-i módosítás)
éNényességéhez,(2003,

37'Amennyibenatagaziamunkáltatótólírá§bankéri'amunká]tatÓakérélmezólagjaváraVéllalt
.unr.Jriáioi' ioriá]irilá" teljesítésétmegszüntetheti, Egyebekben. a ,munkáltató á munkáltatói
meg
nozzaiárutas telesitesel kizá,Ólaq Valámen;yi pénztártag aikalmazottlá€ kiteíjedöen sZOntetnetl
L20o3,.rájus 1d+nóoositás) l2016, május 21-i móoosításj

január 1{ő| 1-500,38, A tagdíj mértéke2016, január 1-től 2016, december 31-i9 13oo,- Fl]hófő, 2o17,
a Pénztár
készpénzben,
Évlrolro]nz eseooxes tagd'íjat a tárgyho Végéigkell-csekken, a házipénztárba

hónlaoián keíesztüli uaár[artvas fizetessel vágy átutalással befizetni a pénzlál számlájéla, (2014
mooositas szerinti ;zöVeg) (2o16, januál23-i módosítás) (2019, május 1'I-i módosítás)
aoritÜ

ig

jóváíri.egyéb
39, A befizetett tagdíjak szolgáltatásokra fordítható íészét,Válamint á tagok javára
számviteli és
pénztárakra
vonatkozó
a
nyilvántartani
kelI
szamtan
;"*;,9;i"i;lt;ilÉó:iz igyénr
gazdálkodási szabályok szeíint

40 A oénztánao számláián

elhelvezett osszegekíe sem a pénztár€g

J"..ali'-"iJ.iai i.,"--á,rnJiÁái

lqenvt

-n

hltelezöi, sem kivülállö

T

alí,adlk

pénztáúghalálá esetére terr.észetes sze'

ély

bdepési nyllatkozaton, közokiíalban Vagy
i"á""rÍ,e"ié.-"tr"t
"ágy
ielies bizonvitó eíeto maoánokiratban, A pénztár a kedvezményezett jelölésról a iagot a záradékolt
#;".i;;il"ii;;i;üJásiuiivaqv meoiutoesével, illefue egyéb esetben a tudomásszezé§t köveiő
ü;llji;iaofii oriát m"e.qtritjesOvet értesiti- A taósági okirai haláleseti kedvezményezett
anyja nevét,
,"LieJái*J" t",t",i"ijá.. Eg alÍ"l meg]eplt kedvezménrezett(ek) nevét, lakcimét,
_
jri."rnlr.áái
kedvézményézett
je|olés
a
A
tag
"
idópontiát,
és
a,áóát
loqó.urtta'qarir.l
"
koíábbi
tag
a
ha
a
veszti,
"iZ.á."1iiitaiii,'Á l"oueáenvezeti ielólés |-atalyát
Ü"-"i,i
kóúvezmen ye-zetie <et jelb lhet a

ii;;;;

iáii,é.di

kedVe.znényezettjelölését Visszavonja, helyette má§ik kedvézményezettetjelöJ, ha a kedvezményezett

a tag nalala élött meghal, valamint ha a tag a kedvezményezett szándekos ósebkmenve
következIében

nal meg es ezt
módosítás),

bíóság

ítélete jogerósen /negál|aplt]a 12004. .náius 22-i módosltás) (2016 január

23.

4], A penztár gazdálkodásáfól és pénzügyi helyzétérőla pénztártagokat, a munkáltatói tagokat,
és a
tárnogatókat-a pénztár honlapjára feltöltótt anyagokkal- tájékoztatnj kell, A pénztártagok
tájékoztatásának tarialmaznia kell az egyéni számla alakulását is A pénztártag(ok)
k;résére az
égyéniszámia álJásáól az Ellenőző Bizottság Elnökén keresáül év közben is-tájékoztatást
kell adni,
(20í2, november 17-i rnódosíés sze.inti szöVeg)

42 A penztáí kdte]es a pénztártag égyéniszámlájának tárgyévi alakulásárólszámlaértesítót
küldénia
penztanag reszeíe evente legalább egy alkalommaj, legkésőbb a tárgyéVet
köVető év június 30 -ig A
pénziártagnak küldött számlaértesítónek a következő adatokat kell
ü'datmazniá: áz elyeni szamTara
adományok, hozamjóVáírások, a kilepó tagok
klepe"i oD"r
9(:1!199,1!9|ir.r.9"9k,
csokkentett osszegét és a szolgáltatási szolidaritási megterhelé§ek;véséinten
"gvéniiiaÍn-láió
összesített adatait: A
számlaértesítő az elózóekén kívül tartalmazza a pé;áártag által az
adott évten igénybe vett
szolgá]tatások éVes szinten összesített adatait, a' tagsag; 'viszóny ,"g"r,l"é"é"a
kapcso]atos
"Valam:nt'az
rész]elez9,9et és a pénztáíe,érhetöségeí;,
r"r,o,ot

ilT§:i!

osszegekre, azok lekötésének és a lekötés iejálati ;döpontjáía Vonalkozó adáokat
"Ól"r.eóiiurr"n
is- {2ool, május 22imódosíés)
jogviszonyáVal kapcsolato§ minden hivatalos iratot írásban,
1:11,1P_9"i!9!
? P9lrt"rta_g reszeíe a tag i
ooslal UrcT a pelztártao
nv'lVántártDtt lákniméíe Vagi értesltésecimé,e kuldi meq, Há a pénzurtag
az
átvetelt .legtagadta, a óosíai tezlesrtes meóilierié"ú;;i;ö;"-lii;ú;;ii;il;'iieit'tli,,nteni
iratot,
ha oéd g a pénztáíhoz postaj nem keíesie' jélzesset erlezik vLszá
", arr,o,
áfién)iá.t"ltorl r,-iiroemeny,
az iaíaía Doslai kézbesiiésnásn.]i|'
iöV;Ő';Óji-t
.unx"nrpon
,me9kisér]és;"ea-;;áái
kézbesitettrek kell tekinteni {kézbesitéslvélelemi
(zolz. novemoái z6-i ,riáj"irtáii-"'

1], Pa é o_".ltá-

o9_Tod

-ehL íegs7_rl.,!a9?orané| a lago\ !ozöh
oloiag re"de réz,. 2oO.3 iá _s ;-O_;

I nondó (,]|dolllo79/L'e. v"o,

44 (2016

má]!s 21-Veltölo]Ve]

45

(2016, má]us 2,1 Veltöröive)

46

(2016 nráj!s 21_Ve]töro|Ve)

felosztasa.ol a rrég§zurésl

"J;s*;;*'

47 A pénZtádag tagságrVrszonya megszúnik
a / haláláVa]
b./

kiépéséVe

c / a pénztárjogUtód nélkú imeqszúnéséVel
d / (töröVe)

9 -as Derztélo_€_iole^o aLepéssel ,2ooJ 1 a,Js .o_, .röoosllas]
' I za-aasa (2a06 10"eToeJ 2)_, rnooolllás
2019 ná Ls ]' nooos tas

a penztártág tagság_| Vlszonya a47l ej:blel ]etve f/ pontokban rneghatározott
11j]:il.!|_":
rooon sl-nll reg é|loía negszJ,es répján d Delztd.
ro-seo elszáano,rE
'erojenel l,gVelén^bevéte'ével a.en-na,Jdo oss7egel a Iala,éíleples'es
laq-ál
'elve
leo.,e7ne.ye7elle;;.
kedvezményezelt h ányában örökösének lr t e I flzeÜ +ooo j t],
.'-l l,]odos'tás, -2a.6".ál Náqvez'e1 torint kltépes
ne"etl
2oo8
r]áJ§
J;"r;;)i.i;ooos,ta§ Fé d
:^r_r:,1.:_"^.]^d].]:i""::á
o'1ztd'tá0 lérto7asd e|é.i vao / rréoi- rlr.l,, a 18

1é!i TlloenL on eg, sé9es rago , összegel e, a pe_ztar
."11 keZeményeztL az állépésétmás k pénztárba úgy a pénztár a tagot irásbel
I:.."9:l]:f1?]]i_=f
|alalazaéval llzaí]a Az ]gézgaiotanacs rn nden naptár éV második fé|éVél'enhatároz a k:árásrÓ
A
tagsági Viszony megszúnésénekjogköVetk_ozmenye: a megszL]nés nap;atoli penrtrnagot penrta,
szo]gáltatása nem iletkmeg (2006. november 25_1 mödosiasl,
"

lzorg,'áalus lilmooosltasl

A pénztártag halála esetén a jelen alapszabály 40, pontja szerinti haláleseti kedvezményezett lelo|ése
e§elén a kedvezménvezétt(ek) a tag nalal;iá6pontjaba'ir az egyeni számla kizárolagos tU|ajdonosáVá,á
lrásbar nyilatkozik, hogy a

;;ifi6;;i;,

Á,ffi;;öivá-.éil;d"i"it"agj"ak,igazolását-liöVetöen

esó íészt:
a,/ egy összegben íelveszi

pénztárban hagyja tagdíjf]zetés
atapsra-oaty ,.naelkezésének megfelelóen saját néven a
"i
Vaqy onélkül,
folvtatásáVal
c,/ más azonos t'p,lsJ pénztáma átutaltatja,
az egyéni számla íá
Több kedvezménvezett esetén, ha valamélyik kedvezményezeti meghal_ akkoí
o t

;$",J!;j;ái ; Ö-h;iar"'libóii]u"" iléq éi"iren lévö

reove}ményezettek a jogosultságalk

arányában részesednék,

y itvány, va]amlni
,bizon
Hatjvos hé,áleseti kedvezfényézett jelö|és hiányában az örokös(ök) a halottiellárás€
jogszabályban
hagyatéki
, h.;Vltékátá.ló Vé(r7ésbemutatása eseién, ]iiáue amennyiben
és halotti
benyúitása
nyiiátkozat
ézóló
az
enól
usy
i.§Háüi#f,:;,Éi;é|.i;i"ö,"^Éú,
íende|kezés,e
íeleit
összeg
számláián,léVö
egyéni
á'ág
i]i;;;;ü;?i;e;i,i;ü;;,"""ién roqo.urttárl)
a Ielei pontlan foglalT a), b) cl lehetöségek szeíint, (2006, máJus 20r modos,Ias)
Aménnvihén á taonak hatálvosan ielölt kedvezményezettje, Valamint az öíóklés törvényben
nincs, ákkoí ;z ö.ök|és alá esö összeg a penzlálía
;§;ü;;;ii ,;"ööiniiJÁéir"t"i óioro"e egyéni
számlái és a szotgáliatás; tartaléKok javála a
tartalé\án a tagok
-)til aL ,, a oenÁar tedezeii
vélelévelkell elszámolni,(2004, május 22fiÖ5;iá;; fffi;iro "gve"l"gáa iigyetóí,be
inodosiasl ,izotz, novernber 25-i mödosltás) (2019, majus 11-i mödosl€s]

;;];:

49, A pénztártag Választhat és vá{asztható a pénztár szerveibe,

jegyzókönyvek és, az azokon tarqyali
50, A pénzürtag jogosult - a zárt tanácskozásokról készüIt
irt keíelmet követöen, a pén7táí
Flnök'éh;z
r.áLi"J"ii"Üi"Éi Íi"ételével- az Ellenórö Blzottság
á penzur irauioi és könyvejbé betekinteni, továbbá jogosult a pénztár
i,
,nüködeseve|-kapasolatban
"ái"",ii"i,"rviéiiéo""- telvilágosltást kérni,
ADénztártaoameqszeÍzett!nfoÍmációtnemhasználhaijafelapénztárérdekeit'illetveapénztár
taÖjái sjenétyes aóatai! es sze. é'yiség:jogaitsérto módon,
(amely) eseh, Vagy
minösül az a természetes vagy jogt személy, aki
a pénztáí
adományJ
Óvábbiakban:
t"tlesiiá
iena"r6Öi Ó"nzneri'uag'y nem pénzbeli .,oigaraUst
né|kül
javára ellenszolgallatas kikötése

51 A

pén7tár támogatöjának

pénztár miven céha és milyen módon
52, A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a
a
támogátás
fel
de
használhatja
- csak a pénaártagság egészének, vagy
- oénzbenr támogátasisétén a rászorultság igazolását köVetóen a|ábbiakbar
,neghatározotitagsá9i kdröknek nyújthaló,
a,/ rokkant nyugdíjas és/Vagy
b,/ munkanélküli és/Va9y

i"Ó"uuu a r.i"to,ú gl;ermekei saját háztartásában neveló nagycsaládos és/vagy
",l
d,/ átl,enetileq Fátlányos anyagi helyzetbe került és/Vagy
e,/ kiskorú gyármekét,'Vagy gyerme(eitsaját háztartásában e9yedúlneVe|ö_es/Va9y
26 életévétbe
t,/onárlo i"%""tt"r né. ádétt<ezo, rendézeres iskolai képzésbenrészesü|ö,
nem töltött

tanuló (hallgaió

i

jogviszo nyi is beleértve),

- nem Dénzbeni szolqáltatás eseién a aászorultság orvosi igazolását köVetóen
á fenriekben f;lsoíoltak, {20oi6, novembeí 25-i módosítas],

A PÉNZTÁR SZERVEZETE ÉSMÚKÖDÉSE
53, A pénztár

szeNe

a / kü döttközqYú és
b,/ az
c / az

gazgatótanács

Elenórzó B zottság

54 Az Igazgatótanács

5 fó. Va]amint

az Ellenórzó Bizotiság létszáma 3 fó,

55, Az ]gazgatótanács és az Ellenőrzó Bizoiiság tagjainak megválasztása titkos. E tisztségviselók
megbízásuk
alatt más Egészségpénztárba t]sztaégviselöi, iagy egyéb képvlselói jogos"ultság;t
_ideje
nem VáIlalhatnak, A küldóttközgyűlés az lgazgatóta nács és az Ellenóizo 6izottság tagjaiinárom évré
választja, Az lgazgatotanács és az Ellenorzo B:zottság Elnöke a megvá|asztott lgazgatótanács,, i'leüe

E|ienoízö Ellzottsági lagok köz0], t;tkos s7avazás útján ker0| mégváiásztásía
Azt a megválasztott tisztségviselót, aki saját hibájából, körülményéiből Vagy mulasztásából eredóén
-á pénztár és tagjainak
!9m k9p9s a tisztségviselói kötelezettségeinek eleget tenni, illetve
Alapszabályba foglalt céljaivalésérdekejvel ellentétesen cselekszik, az lgazgatóianács és az Ellénóíző
Bizoltság kiös inditványáía a Küldöttközgyűlés jogosult tisáségéb.-ól iisszahíVni és helyére a
-tij
t sztségvise]ö Választás jelölö
bizottságánák jelóléle abpján
tisrségviselőt Választani a
t;sztségvlselésiciklusbólfennrnaladó idötartamÉ. |2012. noveÁbel |i-i módositás)

56 Az.lgazgaiótanács a folyamatos feladatok ellátása érdekében- az egészségpénztártevékenységi

eng-éoelyeneK ]ogeíós megszelzését köVetó

halminc napon belúl- ügyvezétót alkalmazhat, akijogbsu'lt
-- a2
lgazgató. címet használni, Az ügyvezétót - a személyétéiintó kérdésekkivétélévél
lgazgatóta nác^s_ u léséiremeg kell híVni Az ügwezetó az lgaigatótanács ülésein tanácskozási joggal
Vesz íésztí1997, október 27-i módositás széíintiszöveg)

az

-

57. Az igazgatótanács és a2 ellénőrző bizottság tag]ai, Valamint az ügyvezetö (helyettes ügyvezető), (a
továbbiakban, egyutt, p-ánztán Vezetök) mindenkói az ilyen tisztsé:Öet betö|tó ézeméyiÓ' e]Váfiato
gondossággal, a tagok és a pénztár eídekeinek figyélembevétéléVeJia lájuk Vonatkozójogszabályok
szerint kötelesek eljárni, A pénztári vezetők a kötélezettségeik megszegé!éveíokozoit kárért a Ptk,nak a vezetó iisztségviselókre Vonatkozó szabályaj szeiint tebTose( akkor is, ha a pénztárra]
munkaviszonyban álltak, illetveállnak, (2017. novembel25-i módosítás)

Az igazgatótanács és az ellenőrzó bizottság, valamint az alapszabályban meghatározott más iestúleti
szérv tagja't az adott iestület döntéseiért egyetemleges felelősség teiheli. Neó teíheli felelósség azt a
személyt, akia halárczat Vagy intézkedés e]len tjltakózott, és tlltak;zását lrásban áz ilazgatotanácsnak
és,
,az ellen&zó bizottságnak, igazgatótanácsl és ellenórzó bizottsági tag;ág- esétébena
kúldöttközgyúlésnék a döntés meghozatalától Vagy tudomásáía juésától ;zámitott-8 napon belül
írásban bejelentette. (2003_ május 10-j módosítiás)
58, A7 lgazgatötanács

taga 18, életéVétbelöhött, bünlefeí e,óeietu pé.ztártaq lehet, Bültétlen
penzEnag sem lenet lgazgatótanács tagja, amennyiben büntetójogi felelósséi]ér az opt 2o,§ elóélétü
2 pontban felsoío ltak tekinte€ben jo_g_erós ítáetbén rnegállapitoita, éó ameddig ezen
!r] 9jl ]a 9:
aoatokat
iörvény szeíjnt nyilvániartásban tartiák, (2013, áorilis 2o-i möóosliás]
,

59 Az Ellenöl^zó Bizottság tagja 18, életévétbeiöltött, büntetlen elóéletű pónztártag lehet, (2o16, január
23r módositás)

céljából a Küldö:tközgyűlés éléterjeszténdő személyékre az
lgazgatótanács felkérese alépjár osszehivott Háromtagú jelölö blzottság
iavaslatot, A Jelölö
Blzonsag tég]a bármely 1agykolú pénzrártag lehet, aki nincs közügyektoleltiltva, (2o12 novembeí 17
imódo6itás)
59/a A tisztségvisélók megválasztása

iész

60

sz epte

m bé r.

1

2-

i m ódos

ítás)

61 spéciális szakiudast

1gényld oNos-szakmai kérdésekeldöntésének elősegítése érdekébénaz
lgazgatótanács 3-5 fös esetiszakértó Bizottságot hozhat létre, amely a pénztál feikéréséretestüIetként

működik A Szakértő Bizottság tagja lehet az lgazgatótanács V;gy Ellenőrzó 8izottság tagja is,
amennyiben az adott kéldéshez szükséges szákértelemmel renÓ-elkezit<, A szakértő' Bi;ttság
lgazgatótanácsbén és,EllenöEó Bizottságbán i§ tagsággal rendelkező tagjai munkájukért dijazásba;
nem reszesúlnek, égyeb tagjal munkájukat esetenként külön szerződésbei-megáIlapitott, az élvégzett
tanácsadói mulkával arálybar álló di|azásért Vég2lk,
(20i1, december,1o-i módósitás szenht)

Áz ,El]eMízó Bjzottságnak nem lehet tég]a a pénztár ügyvezetó]e. alkalmazott]a, illetve az
lgazgatotanacs
tagja, Valanint ezén szemelyek közeli hozzátartozöja,

6_2_

63. Az üqvvezetó a béíeés a kuldöttközgyúlés által jóváhagyott juttatasai kivételéVela pénzíálla|
kapcsolaÓ's tevékenységéértellenszoJgáltaüst nen fo9adhai el,
Amennyiben a pénáártag alkalmazottja a péflaámak, nem Válasáható 32 lgazgatótanács és az
Ellenőíző Bizottság tagjának. {2003, május 10-i módosítá§)

A kOldöttközgyűlés

64,

A TEST-VÉR M]agánbiztosító EgészségpénztárAlapszabályának Vl.

pontja érielmébena

Pénztál legfóbb dóntéshozó szeNe a küldöttközgyúlés, mély a tagok általválasztott küldöttekbőI áll, A
tagokat ké-pviseló küldöttközgyúlés szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabáIyokat
a; Alapsz;bá|y 64-7 4 pontja Ürtalmazza, J elen fejezet tartalmazza továbbá a kapcsolattartás szabályait
a pénitártagok és a kÜldöitek között, Valamint a küldöttközgyúlé§ jogkörét, feladatát és összetételét és
a választások lebonyolítasát (2019, novémber 09-i módosítás).

65,

Jelen pont szabályozza a küldöttek, az óket helyetiesító pótk0ldöttek mégválasztásának módját
tagjáVá olyan Pénáártag Választhaió, aki a 18, életéVétbetöltötte, és
nem tagja az lgazgaiótanácsnak, Vagy az Ellenörző Bizottságnak.

és menetét, A küldöttközgyűIés

Küldöttnek, illetve pótküldöttnék az a pénztártag jelölhetó, aki nagykorú, aki+éfiár+k z!jg}€k{é+ é5
he€]yg g]att, a pénitá. tagja, tagdíjfizetési kötelézettségének eleget tett, nem a pénáár tisztségviselöje

-

Á

jelén
küldött akadályoztatása é§etén helyette csak a vele azonos
já.hat
el, a küldöttei más
alapszábályban medhatározott - szabályok szerint megválasztott pótküldött
haiá.ozott idó léjártával,
nem helyéttesiiheti A kü|döttek, illetve pótküldöttek megbízatása
VisszahíVassal, lemondással, elhalálozással, illetve a pénztártagsági viszony megszúnéséVel,+elasiF{
szúnik meg, A küldött, illetve pótküldött megbízaiásának lejáriáVal
köuug}ékt+jl
(2oo3,
május
1o-i módosítás,) (2013, december 14-i módositás szerjntiszöVeg) (2019,
újravájasztható.
november 09-i módositás)

és á jelölést

Vállalja.

a

+al5

Az lgazgatótanács felkér egy 3 tagú JélöIó Bizottságot, A Jelöló Bizottság elnökból és 2 tagbóI áIl, Az
elnököt a Jelölő Bizottság tagjai maguk közülválasztják,

A JeIölő Bizottság meghatározza a jelöltállitás

határidejét, gondoskodik a jélölés és a Választás

töíVényes rendjének me9órzéséről.

Je{ö|tet állíthat legalább a Választásra jogosult pénztártagok 15 száza]éka, Amennyiben a Választás.a

jogosult pénztártagok jelöltet a jelöltállíiási határidón belül érvényesen nem állítanak, jelöltet a Jelölő
Bizottság állít,

A jelölést a iámogató pénztártagok nevéVel és alálrásáVal irásba kellfoglalni, és el kelljutiatni a Jelölő

Biiottsághoz, A Glölő Bizottság megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e a követelményeknek.

A Jelöló Bizottság a választást megelózően legalább egy héttel ö§szeállltja és közzéteszi a jelölték
lisiáját a Pénztár székhejyén,ügyfélszolgálatán és honlapján, amely tartalmazza a kúldöttválasztó
gyűiés helyét és időpontját és a jelöltek listájának megtekintési lehetőségét__ A jelöltek irásban
iyitat*oznák a jetotés elfogadásáról- A jelölölista akkor iehetö közzé, ha a je]öltállítás é.vényes Volt, A

jelö|tálliás az adott területi kü ldötti körzetben akkorérvényes, ha ajelöltek száma legalább a választható
küldötték és a pótküldöttek együttes számának megfelel, Küldöttjelölt (pótk0ldött-jelölt) lehet az, aki a
Pénztártagja és a jelölési vállalja, A jelöltnek kötelessége nyilatkozni, hogy küldötté, illetve pótkü]döiié
választása esetén elfogadja-e a megbízatását.
személyére vonatkozó javaslatot a küldöttválasztó közgyűlésre vo;atkozó
hirdetmény útján történó kihiídetést megelózó napig bármelyik pénztártag tehet, és ajavaslatok alapján
a jelölésére a Jelöló Bizoftság döntése alapjén kérül soí, A küldöftközgyúlés tagjait (küldötteket) é§ a

A küldött, illeive

pótkü{dött

pótküldötiétek az önkéntes Kö csönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993, éVi XcVl, tórvény
rendelkezéseinek megfelelően a tagok összehivott küldöttválaszió közgyúlésen választják meg,

A küldöttközgyúlés létszáma 8 fó, a küIdötteket - és egyidejt]leg a hélyettesítésrepóiki]ldöttekét - a
Pénztártagok kózvetlenül Választják, a küldöttek és pótküldöttek megbízatása 5 évre szól Az 5 éves

az elsó küldöttválasztó közgyúlés idópontjától kezdődik, Az 5 éV elteltéVel új, teljes körú
kü'döttválasztást kell tartani. Ha ezen idótartam alatt úresedé§ vagy visszahívás miatt egy küldött
körzetben új küldöttet kell Választani, a pótküldöti, - Vagy ha bármely okból ó is kiesik, - az újonnan
Válasáott küldött megbízatása a hátraléVó idötartamra szó]. A küldött akadályoztatása esetén helyette
kizáólag a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldöttje járh;t el, a küidöttet csak 2
]dótartam

pótküldött helyettesítheti, A küldött szavazatijogát táVolléte esetén a p;fli0ldött gyakorolja,

A küldötípótküldött jogajt az ötödik éV merlegeIfogadó küldöttközgyűlésén, de legkésóbb az ötödik
éV
llnlus 30-19 lyakorolja. Az idóközl Választással megválasztott kúldött/pótküldödmandátuma a teljes
megbízási idejének lejártával egyldejüleg szünik .neg. (2oo4, június 2/ -l módositás)
l,J11?l,<o_z9yülés
|:
59/apontban foglalt rendelkezések a küldöttválásztásra
1l:f
_1l:ltt:,ág:u_ Yonatkozó
lzu,z novemDér
] /r modosiés) í2019, rFájus 1í-imódositás)

is iíányadók,

A küldöttek és a pótküldöitek megválasáása l\,/tagyarország teri.iletének 8 réoióia részérekeíül
A küldöttközgyülesben
mindel rég ót 1_1 kLloött képv.sel, ano|,Jsz;Vazata megfelé|
:egrendezesre,,
(az
t"s9k
adott,közigazgatásj
területen élő pénztártagok) számának, lly mód;n a
-,j]Y|l§9Y,."9t
pénztádag közvetett jion gyakorolhatj; szavazal|
:"]"^9ll=ll9.,:]",Y9lamennyi
)agáí az a|Ia|a
megvalasz@tt küldöttön kelesztLll, A küldött álial képviselt taglétszámot kOjdödkö7gyü|ésl
á
megelözö
hónap í. napján a közigazgatási területen é'ó penztárt"gox siaÁJálé|j- r<eri.éjaÜpitan,,
A Választasi ré9iók (küldötti körzetek) felosztása:
1, régió: Buda közigazgaiási

területe

2, régió: Pest közigazgatási

tenjlete

3. régió: Pest mégye közigazgatási

területe (Budapest kivételéVél)
4, régió: somogy megye, Tolna megye, Baranya megye közjgazgatási területe
5, régió: Bács-Kiskun mégye, csongrád megye, Békésmegye közigazgatási
ten]lete

6.

ré9ió: Jász-Nagykun-szolnok megye, HajdU-Bihar megyé, szabolcs-szatmál-Bereg
megye

kózigazgatási terüleie

7, régió: NógÉid megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zémplénmegye
közjgazgatásiterü|eie
8, régió: Gyór-Moson_sopron megye, Vas megye, zala megye,
Veszprém

megye, Komáfom-Esztergom

megye, Fejéímegye közigazgatási

tefülete

r
bP a -neg.e,e,o válészlas,,,o,Ze-eLoe a|aldo,arcinLk
1_1T_r"]
P_9l9
ii,'9a79é(olanéc:,os7l]a
élépa|
A íefz,alL-o0 'élcf-el -o.deIe7o tagal é2 .eglooa ranozo.ar r,-os.-rnel,
h,-rdoLi
/oó{ -]dött,je,o tnek /d ó al',Lasá-a é?as aloL tenel
aZ lgazgatótanács

az Ellenórzó Bizottság
, a Pénztár bármely tagja,

és

a Jelö ő B]zottság

A Választás lebonyolitása

A Pér7lal no']|éo'ár 1l'oeTTenv

. --7Arete'e útá-_1\,Ja ossze a .(
c]ónválasZLo -o79l_ese.el
ugo<
Taóds
etsléna-éa Pe-2Lar ái eg],es'.;,i,óioi]',,to. .re,".ror
lsil]:\e__9,!e]na.
lgveeTbe,\éVe al a'anyos /eo\ seleT e'Vet ,éaíl^L-o9/ á
',::.:'1,::íj: Ko_ZgVulese'el
,"
,Ul(lotlvala5zlo
'ozq\,( esele1 a taosáo vé]eTe-yéljöl ,ep.e76-,61.r,o oönies sZJleIFessen- Az
dolt-_éf J9y, Fog/ a-z eóyes ,a as2tas' .egiói á vo-aL.ÖiJiu'ÓÓnia aszro :tese^et
|9_a_lqd_tol9-9cs

azonos

r]e

ysz nen

s

döpontban tartia meo

Á oe-7la' ^o-éo|ár .oleleTi 1l oet-ne-yDe,] a peazlar
oo^Iosa- negjelo|,az eqyes rú oottva asztö
uo79,_ése.|eboryotasalé.jeotdáIll1^ot,ajretotrnaponin-reÚ"'júirLii,:3Ó-o--ar,idoportot;
10

ü"#igg:{fÉ.Jj,"Ei-l*iiiixiH.Ji"i";a|"{íiiiit'í{É$Ej!ili"É"it',süiFmX,"i
iooponqjeióiiiozze-t,et
l*?|?i:,XáSllT f#",T,%xii"i5t[31!?;;n;T oóiiiáliiTó iölgrüréi

ienni.

való jogosultság
írásban kell megtenni a Jetölö Bizottság felé, a küldötleldlésre
a Jelö|ő
névsoraíól
A külddttjeló|tek
[;;ü",ü;;ö;j i;ll;tiézieio lgaiotas) ecyidéiű isáióláaá"at,
kOldötiválasztó
a
a7lgazgátótanács
ilaplin
il7ottsáo által összeállíIott es errenorzon íJrólii-né"viói
(ozgy;re'sre vonat|.ozo niroetmény útján tájékoztatla a pen4anagoKal

A

küldöttielölést

t]tján
kózgyúlésen minden pénztártag jogosult személyesen Vagy meghatalmazott
részt vennl, és azon szavazatot leadn]
Az lgazqatótanács a
A Küldöitválaszto közqyú|és osszehivásáíól az l9azgatótanács gondoskodik,
lasztási
kutodttvá
ioqosU ltságát, és
t
meóátiá-niiiai'pinita,t"goÍ
p.akész
tagnyitva rtatasava
Pé nztáí n a
a küldöttvalasztó
élkésziti
alapján
iv;t"áunis
i.;É;dr;'" ;;i,E;ld;Óont|át meqelözö zÖl'Öiq á
á lakciín alap|án
és
nevei,'tat,ctmet,
jelenlétl
iu
tun"riiuiáá
[eniiá,tágÓti
KózoVúlés ielénléti lvét, A
azt,'iiogy óely régió tagla
külön ke|l vzs§á'n a
A küldöttválasztó Közgyülésen az adott ter.jletek réqióUköeetek Vonatkozásában
határozat(épes, ha
aKkor
iii'ráótrvat"srtasi9yúlés
osi-zö-iiiuóú
hatáíozatkéoesséqet,A szao:rtyszeruen
közgyülés
külddttválasztó
Há,
a
péniia-,tások
van,
süii_J

A küldöttválasztö

resarl1-6,
iétén
i'íáá,ii*ii,i"",iiJ
kozgyj|és éz eledel rap'íerd
natáíozaikéotelen. úqv a másodszoíra
min-ósú], Hata,ozatkeprelerség
"iiierii-vó"rt-i:jrdótt"atáiztö
i§ittliáü!]iá i i;o"jénier, i-.}áátor tuggii-leiüi iiuóiaikepesrek
iozgyü|ések daru,nát, idóportiát és
négismeie|t
á
iéíiü"iétni
;:ilil;;;ö;j"i#iió;,i."iáóié,iir

helyszínéi is,

összehivnl, továbbá össze kell hivni akkor is, ha a küldotT
A kLldöttvalasztö közqyülést 5 evenként kell"ki'|ón-ó;án
lemondás, Visszahivás, taqsági
,gy
pótku|oött
ol,
t'sztséqe oáímely
é5
változás stb, miatt
"iilaiálozás,
beköVetkézett
kíll.!Áti kóí7el .ririiiii'oesoióúsu"n
kell,dsszehívnl, amely
xozgyúlést
iziáiuláotivataszto
;;'t.ó;ű;i
-póit
pólküldött
'#3ll.'jj"i'l, rül;liáili'ü.§;i;';
r;tootienet< u iiiiiésJbá;né,yokbóI meöézünt, A,küldött,
a
Kt]ld-öttkozgyülés lováhagyásáva|
""]};ii]laoliÉ-,,"fli"
átait,csat
e"áő,,a-o,úai
ái
s
LljiiiÜtiáiái"it,ei"",o,]ió,iirjéi
lehet megVáltoztatni,

íelúlaz
közqvülésen mlnden pénztádaonak egy szavazata Van A saját szavazatán
további ,, siavazata Van, ahánv
pb"iiártagiát<
annyi
iéi,áerr<é,áaJ;;""ö'fi;il-"i;h:Jjiiál
ietíei,diö"iiió é*iil á"ganok;ratba, Vagy kö7okilatba kel,

A külddttválasztö

iei1)iáiágói,iBói]iöi,

Áiéörratármaza.t

fogla]ni,

közqvülés levezeio elnök, jegyzókönywezeto es \et,egyzókonyv hitelesltó
ls,
uaráiziaiáuái iéraooil, tgyben ök látiak el á választasi bizottság leladala[

A

küldottvátasztó

A iéovzókönw tartalmazza
A Péilztár adatait
a kdzqvülés helvél, idejét, rapiréndjét

' ;'
.
. a réo!Ól( felsoroiását, a ielöltlistát naurozatkepésségre vonatkozö adatokét
. ÍIii"iri'*",ii-Éi-rióiáiióiása-lán a
éiá je'óyzókónw hiteles]tök_nevét és alálrását
; ;'Ü;.;E ;i"'öi,, álégfotonvw..éio
számát (méghaialmazásokkal egyutt)
. á i-r'"*-r,áiiúqqát Óni-elkezö'tagok
gy.jlés
folvamatát
és
a
. á áizotalaéo('iarta|nat
: ; ;i;iáÖ-k;],;d.iinvét, r1átál"Öióiiiia,*ji, és a megválasztott küldöttek és pótkütdöttek
nevét,

a jelöltlistái,
csatolni kell a jelenléti ívet, valamint az esetleges meghatalmazásokát,
ny,latkozatait,
elfogaoö
i;i#;Ü;t_ii;áa§;n'iüidótiek és pótküIdöttek aláirt

A léovzókönwhöz

A Választás menete:

jelenÉtüket Amennviben egv
A qVúlésena megjelent penztártagoi a jelenléti iV aláirásáVal igazoliák
a Evézeió
m'éghatalmazásokal
á
iotá,"
tug
-J'
taq több taqot meghatat.-u"""r *"pu,"éi]á],,jÖáÉl.i,
kcll vi7soáln€ a
meg
égyenient
6iiótiág-"uk
u-aiái,iáói
elnoknek átadnl, A ."gn",",."ru"o*",
tolo-tagoi is
szávazás meqíezdésétmegerozoen, am;nii]6i;'3Öyl;Ói,;Í"Xii;d"niá,'háútmazással
képvisel ennék rregfeleld szavazaEzámot ]elzo lapot xap,
kepvlselt pénztádagok 50%A kü]döttek kozé az keíülnet, akia.elenlevö, illetve meghatalmazás útján
nyili
szavazással történik,
megt"ft
3":1"á;;;i;;ök".öá, nlöioitié

"ar"Jiiaiüiröriéiel-útján
11

ÉrVényesencsak egy küldött- é§ egy pótküldöttjelöltre

adható le szavazat,

je]enléVó. Vagy kepMseltetett tagoktól a legtöbb szavazatot kapta a küldötti
o'avazalegyenloseg esetén a hosszabb;dó óta pénztán táosáooal íendelkezó táo nv6ri á
Valasaast, de,amennylben a pénztaíi ta9sá9 dátuma is megegyezik, csát a-z-enntett tet tagra TeaáháLÓ
szavazatokkal úi válasziást kéll tártáni P_ótk_ü]dött az leéz, ak; a jelenlevó Vagy képviseltetert tagoktól
a legtöbb szavazatot kapta a pótküldötti
eselen
a
hosszabb
pénztái
ldöóta
tagsággal rendetiezo ráq nyeriá
::r,::.sji
Valaszlasl :a"]_9i9l9qyenlóség
oe amennvlben á Dén7táíitádság dátuma is megégyezik, csák áirintett xet tagraTeaátrato
szavazátokkal új Válaéztást kélltartani, "
Jí_9]11t1.1,
uszlsegJe- l"_:i,_3!l_"_

A széVazatszámlá|ás Végéna számlálás eredményet a jegyzökönyvben ógzitenl kell, A levézetó
elnók
a szavazatszám,álas erédmérVétá nviilesen kjh]rdeti'é; a me§vataszto"tt
t"tleri
ettog"áo
;étóttéiát
nvilatkozatuk áláírasárá

A

megválasztott küldöttet - á kü"elhez taíIozö Pénáártagok lsyg-ának indíNányáÉ_
az
lgazgatólanács által összehivott választási gyülés a vatasriaiiá uónátróz6'iataio)atr,oiatát
moo;a
szelint Visszahivhátja, es helyete úiat VálasziÉat,
(zU] 9, november 09-i módositá§]

6g(2019

november 09-i

.ooosius;,

§a (2019, novémbe. 09-i módosítás),
legalább_egyszer össze kell híVni az éVes beszámoló iiletve a pénzügyi
98:.1í!9_o]|ö_rsyü§:!evente
terv efogadására, (2001, novembel 10-, rnódositás szerinti szöVeg) (2013.
apnhs 2o-i módoslá
összehivását irásban kelJ ,Íi"ái" iuÜott""r klhlrdetni, A
:ié:|lli szöVeg) A küldöttközgyúlés
küldötteket es a pótküldótteket is meg kell híVni, (2o1o, május 8 -l mödosíLás) A
:u]o_?1|.o.9lY]::j"
" es a küldóftközgyülés idöpontja között
megn,Vo e|Kúldese
legalább 15 na'pnak kell lennle, A
Ku|don'(olgyülés összehivásáról szóló éries|tésben_ meg kell jelölni a küldöttközbyúlés
helyet, idejét
hatá|rczatképtélenség eseten Értanaó megisméte|t ilÚ"ÓÜozgyíjiés nerfet,
l:!,l,"Tj:!^Y1:ll!!
loelei A naplrendhez ?tartozó iratokai Váqy mellékelni kell, Vagy meg kell jelölni
a megtekintésének
1elyét és idejét A oénztáI a megnivó eiiutoésevei
jöl;li-akat
;""ü;
az lnternetes
nonlap|an ls koteles kózzétenni, A küldöttkozgyú|és akKoí
"gy,;"júÉó
határozatképes, h; azon a oénztartagok
r9lu1
kUldött jelen Van, vagi-képviselete biztos'tott, Á iüid;tt ill;i;e pótküldött
á]ta]
l,1n_lF^o^?
Kepvlse[ €gok1+y1"9'o
száma minden esetben a küldöttközgyüíést megeldzó höaap elsó napjan a
-nal".
élö pénz:ianagok számával azinos, riOrÓ,
§". rroOosÜs) n
i:.,]9::,j:l*l.t_.]:!t9|,
kulooltkozgyuEsen
a küIdótt akadálvozialása esetén helyetre csak a vele é;onos szabályok szerini
megválasztott pótküldött iárhat el á'küIddttet mes nem lretyetteittrreii.'éóo';;i";
10-i módosltás)
(2016, január
23-i módositás),

69 A küldöttközgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, az MNB, vagy
az E'lenőíző
könywizsgálö jogszabályban meghatáíozott es.toón, irr.tue a
legalább tíz
lenziZÁgok
"r]r^:lii9: "
es a cél megjelöléséVe| - lrásba4 jndifuányozza rlletvá, ha az'lgazgátótanács
:::i:i1_"__-_ ir, 9k
latla
klldöttközgyülés összehívása az lgazgatótanács feiaoata, AÉreninyiben az
:_r]j_"_".9-19!
,A.
lgazqalotanacs a kÜldÖttközovúlés
ös§zÉhivása irEnt nem intézkedik, az inditványozók bí;ósághoz
'oldu hatnak, (2oo3, május 1Öjj módositásj (2oí3, december 14-i mbJ".iÜ"
"iéiinti'")o*g1
70 A,(üldóitközgyülésré az lVlNB képviseldjét, Valamint a könywizsgálót is meg
kell híVni, A z MNB
joggal vesz résit, (2oÓ3, május tb-i,nooosiras)
taúcskozási
::*,:i9,;.,?l4-1|9Lq9t9,1n_u!§sen
rzols,
uecelluer
mooosltas szennÜ szÖveg)

7'1 Amennyiben a küldöttközgyúlés hatáíozatképlelen, a megisméte|i ko|döttkozqyujes
az eredet]
naplrendl pontok tekintetében a heqelentek szambtot tuggettenút náü.*ariépáJi6i'tei,ntenoo,

Amennyiben az eredeti közgyűíés, illetve koldöttközgyűlés méghíVója ézi tartalmazza,
akkor az éredeti
es.a megisméteJt közgyúlés, illetvé küldottközgyúÉ; egy n"!on i§ Áigiárlh"iálliboa,
,alL,s rO -i

a

zz_ n tutootttozgyijtes
haíározataitáltalában a képviséltpénztártagok száma szerint számított
égyszeíúszavazattöobségéVel hozza, Kéthaímados száVazattöbbség szúisegéiá}a, pon
r a,l. o l r t,
j,/ és k,/ alponijalban írt esetekben,
73,

A küldöttközgytllés

kizárólagos hatáskörébe tartozik:
12

a,/ az alapszabály elfogadása és módosítása,

díjazásuk
t./ az lgazgatóianács Úgjainak és Elnökének megválasztása, visszahívása,
megáIlapítása,

c,/ az Eienórzó Bizottság tagjai4ak és Elnökének megválasáása,
Visszahívásá, düazásuk megállapltása,
megé,lap'tása
d / az loazaatótanács éVes beszámolójának élfogadása, a méIleg
mutaü(ozo
tadalékokban
az
egyes
dontés-az ;íedményfelhasznalásáról vagy
hiánv rendezéséról,
e,/ a Pénztár pénzügyi tervének elfogadása,

i.ia

munkáltatói taqgal kötött
e+,l pont'szerinii t<étszéznál több munkavállalót foglalkoztató

szeíződés jóváhagyása,

jóVáhagyása, h / a
tevékenvseqi enqedély jogerdre emelkedése elólt kötöit szerzódések
eljáró
személyek, az
pénztáí
nevében
Ü""i""v"JJi á"Ó"oev r"gáór; ernelkedése elótt a
káriérítesi
tgazgatotanic§ és az ettenözó Bizotiság lagjai elleni
o /a

jogosultak
i;éíivérvénvesitése,továbbá intézkedésa pénziár képviseletéíe
pénztáí
képvlseletéíö|,
pereloen
a
eiteri inaitotí
a2 abból
i-l döntés éídekképviseletiszervhez löíténő csatlakozásról, illetve
történő kiválá§ról,

j,/ döntés a Pénztár megszúnéséről,szétválásáról vagy más pénztárral töíténö

eovesülésíöl.
kj'az indulö gazdálkodasi ieN jóváhagyása
hatáskö,ébe
i,r oontes miriaazon ugyekben, amelyekel torvény vagy ]ogszabaly
jaruár
23,i
módosítás)
(2016,
módositas)
Lral, (2oo3, májUs 1o-i
jegyzőkönyvet kell \/ezetni,,A jegyzókönyv
74, A küldöttközgyúlésén jelenléti íVet kell felvenni, és
tászátáiasok tenyegat es a hozótt-Éatározátokat A jegyzókönyvhöz csatolni
i",tj;;;;;;;;i;lir"tt
egy
j;;'6;;r;i"".*"1ei eré"or.o Blz'o1tlág beszámolölanak egy példányái, A -jégyzőkönyv
ö
kel'
küldeni
meg
napo4
belü|
harminc
. .c.tóli irátókkal",eovúh - a kuldottköáyülést koveio
^A.lánv^l
li_i .iaáÁitu" ;;einti szöved. A külddttközgyúlesröl készúfi,annak
s'"ŰNiá:;;iöi:,;;
pen.tár Weboldalán kivonatosan teszi közzé, (2013, április

"iiűi
ffiü;;ri;;i,",;á.;;i"öviotonvu"t

"

2o-i módosíiás szerinti szöVeg)

Az lqazgatótanács
75, Az lgazgatótanács a pénztár ügyvezetó szerve,

76, Az lgazgatötanács

küldöfíkózovülés hatarozatainak Végíehajúsá,ól, a oé.rzrál
p*niiái ii,réínor,iita;"nai ti,ta!i?l?,_ul;" léllil.,^?y"ndrcá"ij te.

gondoskodrk

a

szabalyszetu u".","""r.o,, u

könyveinek
j
iir,'ooéáioi?.-". iuro"twá-ri

77. AZ lgazgatótaná6s gyakorolja az ügyvezetö

(lgazgató) íelett a mUnkáltatói jogokat,

Ülést kell tartania ezen az
78. AZ loazqatotanácsnak légalább háíom havonként kell ülést tartania,
penáár
felügyeletét ellátó
a
vagy
naiarozat
id;#il,ff;üi;i6;i",-r.á áZiá r.Uroottxorgyúléii
egyharmada vagy az
taqjainak
hatósáo elölfta, ltletve, ha az Ellenoíz ö Bizottság, az l9azgatótanács
T
nódositás)
ügyvezéTó keíl {2004, á,us 22-1
79,

jelen Van,
Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele

80A2loazqatÖtanácshatárczataitaje|erléVölgazgatótanács|tagok.szavazatainakegyszerÚ
iguróatóta,nác-s üles tadása nélKül táVbeszélón, teleíaxon,
,"Áná"Y;r n,,#},,Ái"niüiiái"rteió"n á,,nu,táőiáiot,
ha az lgazgatotanács tagjainak lcoalábo fele
i;,nórr,"i ervenv".
:,'ffiü;iü'J
;y"&;"Ö Üetoirnág'kijrai a pe-nzfa,
;:
iŐ;Ü
szavazatát teljes bizonyrto.,"jo ,"sanoxii"Íi]

];Gil
L

telefaxon Vagy
lgazgatótanács iagjait áz ülé§táftás nélküli szavazás eledményéról
(2OO4- május 22-i módos{tás)
e|nöke,
a2
lgazgátóiaÁács
r.uerÉenialekoaala

székhelyéíe-

iLlironi[L,i

jelenléVók nevét, az elhangzott
81, Az ü|ésíö' iegyzókönyvet kelItelvennl, amelynek tartalmaznia kella
pgyioronyvhoz
csaiolni kelI az Irá§os beszámolók
É1;;ö-|a;ő;lé;i,'eg;iéja nozott natarozaóili, Á

égy példányát,

13

82,

Az lgazgatótanács feJadata, hogy elkészítse és a kl,]ldöttközgyúlés elé térjessze a pénztál

a,/ pénzügyi tervét,

Valaminl

b./ mérlegét és éves beszámolóját.

(2016. január 23-i módosítás)

83, A pénáárat

a,/ az lgazgatótanács Elnöke ónállóan,

b,/

az lgazgatótanács Elnökön

kíVüli két tagja együttesen,

c,/ a pénztár két képviséletijoggal felruh ázótt alkalmazottja együttesen

d./amennyiben a pénztár alkalmaz ügyvezetót, az lgazgatótanács által kijelölt lgazgatótanács
lagja az ügyvezeröVe| együíesen (2ÓÓ4, május 22-imó;dositás)
képVise]i,

84, Az lgazgatótanács - felelósségének érintetlenül hagyása mellett - hatásköréból áííuházza az
ügyvezetöíe azéhalános napiteendók Végzésétes lrányiÉaát, Valamintaz eqészséopénziáíszokásos
teVékenysegéból adódó adminisztrációs teVékenységVitelét,

Az Ellenóízó Bizotiság
85,

A pénztár köteles tagjai közül 3 fős Eilenőrző Bizottságot Választani,

86, Az E enőrző Bizottság feladata, hogy a jogszabályi elöjrások, a pénztár pénzügyi ierve, aZ
a]apszabályában és
fogláitat mégvalósűlása éIdekébe; rendszéresen-Vizsgálja es
,szabalyzataiban
eléflo,Vze
pélztar
gazdálkodasár, számvtelét, ügyvitelét,
pénztár fizetöképességanek
bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és kötelezettseg-Úállalásainar,'oisznán9iát,
a pen.ai
írüködeset, A2 Ellenörzó Bizottság a jelen pontban meghatáíozolt feladatok ellátáaára éVente
ellenórzesl tervet {észit és gondoskodlk ánnak Végíeha]tásáról, (2006, novembér 25-i módositás)

a

a

87

-Az ,Ellenörzó Bizottság megá]lapitásait éVente a küldohközgyúlés elé terjesal, kérheti az
lgazgatotanacs
vagy a küldöttközgyúlés soron kivüli összehívását, hráz ellénörzés óorán iapasztaltak
szükségessé teszik,
Bizonsag

99:*_..]|9!9T9
penaaí éVes besámolójál,

,köteles ,me_gvizsgálni a küldöttközgyúlés elé terjesztett Valamennyi jelentést és a
Az Ellenólz d Bzottság által kötelezettségei leljesltése §oán készüli

beszámolólán,ak tartaimaznla kell legalább az elózó beszámoló óta lefolytatott ellenó..éseket
és azok
egy peldányát a csatolt iratokkal egyútt - a kLldóttközgyú,ésI köVetö
l1"_9:l9p]!a:9,i,1J:"gy7ökönw
harmlnc napon belüI- a pénzárnak meg kell küldeniaz MNB-nek, (2-o13, ápíilis 2o-i
mód-ósitas szeíinri

szoveg)

Az Ellenörzó Bizottság hatáskörébe tartozó kéídésekbenaz Elienoízö Bizottság jelentése

né'kül a küldöttközgyűlés

érvényesennem határozhat,

A pénáár ügyvezetóje
89_

A pénztár ügyvezetóje csak a pénztárral munkaviszonyban álló személy lehet,

90. ügyvezetóként az alkalmazható, aki
a./ büntetlen előéletú,
b,/ felsőfokú

végzettséggel réndelkezik,

c./ legalább 3 éVe, á pénztáritevékenységben hasznosltható szakmai

gyakollattal íerde|kezik, melyet gazdáiko-dó szervézetnélállanlgazgatási
szervnél Vagy költségVetési iltézménynélszel.ze meg,

91.,A pénztár ügyvezelójének alkalmaását - annak hivatalba lépésétköVetóen, a jogszabályban
elóírt
időtartam a'att - az^MNB-nek bejelenii, A pénztár ké.éséíe
az vne a so,i pont
Ei c,/ al'ponlja alól
lelmentest adhat,í2Oí3, december 14-i módositás szerinti szöVeg) (2o 14, ápíilis 19-i módosíüs
siennt,
szöVég) (2016. január 23-i módositás)

ri

é küldöttkózgyűlés és az lgazgatótanács határozatainak, Valamint az
lgazg€toEnacs Elnoke utasitásainak Végrchajtásáért, a pénztá. eíedményes müködéséért, Íolyamatos
Lgyvlte eén, gyakololja a pénztáí alkalmazottai felett a munkáItatóijogokát,
92. Az,ügwezelö felelós

74

esei én az
lgazgatotanács, Vagy annak Elnökének ioosértö határozata, illetve utasitása
összehivásál
küldöttkózgyijles
ésiázdeményezhetia
uöw"i"iBliÉliónorzo Bizúisag1_oz fordutiiát

93,

Al

is.

A muíkáltatói tagaa vonatkozó §zeívezeti szabályok

Ha a munkáltatói
tag jogosult !anácskozásijoggal a klr|dóttközgyúlésen részt venri
képvise'dje
-at,
a
munkáltatolkl
a penztái iágdljbevéteténe'-5O %
n"-jü: jr'ái
és ezen
kiie|olni
Bizottságba
az
Ellenörzö
"iJi "",'q,i-áegnalaola
ÉgiátjeOJ ezt a'napÜ,i ever t ö;veiö 5 evre
t"Óiri
kijelölt
tagnak
a
betoltésehez
A
tisztség
venni
részt
"iT*i, "Öv
a Bizoiisáo mUnIa]aban szavazar i-;qoil
kepviselöje altal
^eíesztLl
Ainunkáltató(k)
kell
teljesítenie,
tetíéÉ'léket
iranyaOO
áir;ii."áÖ;iagáiira
;;

9á A munkáltatói

ii;;;;
"elréiióirá

-küélo|t
lag risztséget á kije,ölés élfogadásával szepi meg A munkaltató{k)
e]riii;;üoá
a iisztségréa
ilr"ii"iói" tqoiJt a\alá küelö,iE'lenóá BizotÉágl tagot tisztséqéböl vlsszahlvni^es
a
B,7ottságában
Fllenöízö
A
Péí,ztáí
"'
ú,
Éqot
oáiui
;lö,;i,
;r.;fii;,;"üi"r"rá;;c,i,ö iápo" T
ajogok
ugyanazok
uní,áita"ó(k] kéPvjse|ó]e álialkijelöli tagot
r.u áoii.oiqv"re" a,t",,.egválasztott és a
ihetlk meqés kötelezettségek ielhelik, (2017, novembe, 25r mooosltas)

á.

95, Amennvioen

ái*!üir"ii!iÉii"eö

a

is az
természetes személy munkáltatól tag egy_ szemelyben pénztartag
Választható,
Blzottságba
Éilenóízó
kizáíólad,az
5Jtartr;,s" eioeieoel

"álá,ivői

A pénztár könywizsgálója

q5 /A A nénztáí a vonatkozó ioqszabálvoknak megíeleló képesítésselíendelkező könywizsgálói_vesz
'r,Jnii

ta-91a, a pénztar ügyvézetdje, igazgátötanácsanak,
vaiamlnt gazdálkodása ny vántartását Végző
a
vagyonkeiéb,
illetve
tágja,
oirott"aganuk
a nyiluánta,tást- ué gzó szewezel és a letétkezeló
"jÉn?,io
látétr."zetÓ' konywizsgatoiá
".
ilyen tevekenység folytatására
".ár"iJt
fiÖ;;"g;-'óJ;."i-iá;;|; aozzilanozója.'e könwviisgáló, feladatot
az összeférhetet|enségi
az
esetbén
Ebben
is
elláthaija
,"..i*,* *i..'.reL konvvvizsqálo tá,sasao
Kel| alkalmazni
dolgozó]ara
vegzö
tevékónységet
á
korvwizjgaroi
iii,iáii*e"i]."iá ,aü'saqnái
meg, A
A kdnvvvlzsgálö megbizatása IégfeLjebb ötéVés időtaítamra szólhai, amely nen1_hosszabbítható

ŰlírU!, 'll'J-.

*Ji,i*iIŐilo Á'pe"*r

á"

lo*,,i,i,"";"rr, .."tL"iásának léiáltát követó két év elte1tével a könyvvizsgáIói feladatokat a pénztárnál
iimeteiíen etutnatja, A könywizsgáló betekintheJ a _penztár könyveibe, az
fe|Világos|tast kérhei a
l""-""tr"á.{ e. Ellenőrzó Bizottsáq dsjaitól, a'pénáár alkalmazottalól
rnegvizsgalhatja
Jelen lehet az
"i
u.nksza-rraját. ériékpapií+l|ományát
§a--"ri"it"'áé-i"t J*"báeieit,
gi."tt"as,ijlésein,, a küldottközgyúlésen koreÉsrés/i Venni, A
ifi;;;;;i;-";"rt"r-ittOJttt<ozqyLitese- ete te4evtelt beszámolól (öteles n"egvizsgálni abból a
a iogszaba'yoh
;Ű;"k'-";lÓ; iá'atoxat tartatÁa,nal.-e, ilÉivemegfelelnek-e
nem
határozatot
érvénye§
kgldöitközgyúlés
Enáküta
ufui a!ái^ár., es kóie]es véleményétlsmerietni.
hó7hát Há á könvwzsoáló
tudomast szelez arról, hogy a pénziár vagyonának vagy a fed€zeti
'"ió"tl"néié
kóteles az Elléi,]órzó Bizottságot és az lgazgatótanécso1
i,iiiáiaill ia"itói
-r,"Úot*Ózóyjtes
"ainato,
osszenivasat kezdéményezni, és az lVNB,nek
'Öji"na"
i?lj""i""'"i.tZÜ-ilr"s io oóepiieú u'Í pontl rZ013. decenbér 1+i lllódosííás szeinti szöveg)

;iil;;"iÖ;irÜ;6

ffi;i#;;;;;;;-irr""ó.o
;;;;;tili-

;ji#i;i,

A pénztá. gazdálkodása
pérzúgyi
96 A oénztáí szoloá|tatásai szeNezeséhez, flransziíozásáI,oz és teljesiÉsehez kapcsolódó
ioytatn"
gazdá|Kodás:teVekenységet
felrételek regre.eótése érdekéoen Jo9osult

'

A Dénztár oazdálkodása keretében,

a,Ú tz,l es

ta,r ponl szerinliievékenységekel
h / a Dénztárvaovon beíektetésétés kezelését Végz',

valaáint c,/ kieóészítd vállalkozásl tevékenységetfolytal _
n pe*tjiiieöéiiiio'"áláliozási tevékenységetkiiárölag az MNB engedélyévelfolytaihet,
kötelezéttséget
nz vNa a peiáar kegészítő Vállalkozásitevékenységével kapc§olatban beszámolási
külön is megállapíthat,

meg,
Á-r.i.gésziio'ualtárko.asi tévékenységengedélyezési rendjét az lVlNB állaPítja
megszünietni, vagy
egészben
vagy
A pé;ztár köteles kiegészító vállalkozási tevékenységétrészben
vállalkozási
a
kiegészítő
íendelkezö vállalkozásba iiheiyezni, amennyiben

1.o, szemetviseooel

;i;Ő;;;;i;;,.*;;evételei
iáóol,

-át,
az adóévben meghaladják a pénzürösszes bévételének20 %
szerintiszöveg)
n'ou""*oul. ro-i ,ódositás szerinti szöVege) (2o13, december 14-i módosítás
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97 A penztár a fedezeti tartalék teíhere - a befekietésilevekenység és a szolgáltatások teljesítése
kivétélével-narmadik vemélyekkel szembél kötetezettséget neó váiialhat "
(2003 máius 10- módosltás)'
p^il:t1,l

a penztári tagság érdekébenfeKtethetó be, A pénziáI a gazdálkodása
l:,gY9l |.izárólag
oévéte]eí
kizáólag
a szolgáltatasok tedezetének biáosítására, á szolqáltaiások szinter
,e.n,
l9üe tejlesáésére, Valamint a gazdálkodás költsegeinek fedezeté.e fordíihatja ''Non-profl'
l:]F_Y?;
JenegeDol aoödoan azt sem osáalék, sem íészesedésform4ában nem fizethel k ,

:!_l
soran

a,/ es
1?:l,f9lí'9i__96rl.Pg"t
mlnosUl VallalKozasl

b./ alponfjában szerepló tevékenységeiből származó jöVedelme

]öVedeíemnek,

100, A 2001, novémber 1o_i kü ldöttközgyű

nem

lé§ határozata széíint kimarad,

200í. novembér 10-j küIdöttközgyúlés határozata szerint kimara(í,

101. A

A pénzíapénáo"galmát számlavezetésre feljogositott pénzintézetnélVezetétt számlán
bonyolítja,
Az egy hitelintézetnéIvezetett pénz,íorgalmi számla, az ott elhelyezeti betétek, Valamint
az ugyánazon
hitelintézet által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírokegyüttes
értékeném haladháija meg a
befektétett pénztári eszkőzök2Ook-áL Az egy c6oporthoz tartozó hitelintézeteknél
vezetett pénzforgalmi
száln|a, az azokná| elhelyezett betétek, valamini az ugyanazon csopoathoz
tartozó szervezetek által
kibocsátott, fo.galomba hozott értékpapírokegyüties értéke nem haladhatja meg
a befektetétt pénztári
eszközök 20o/o-áí amennyiben a Pénztár táígyéVinyitómérlegébéna fedezeii
és likviditási alapok
együttes állománya meghaladja az önkéntes kölc§önös
egészség-és önsegélyezó pénztarak egyes
gazdálkodásj szabályairól szóló 26ahgg7. (Xl|. 22.) Kormánrrenoetet
ási-oan meghatarozott
mindenkoli összeghatárt, (2005, méjus 21_imódo§ítás) (20í6, január 23-i módosiüs)
102.

A pénztár pénzügyi tervei

A pénztár három éVre Vonatkozó pénzúgyitervétminden évben közgyűlés elé kellterjeszteniés
elfogadni. A pénzügyiterv első éve légalább negyedéves bontásban,
a m;;odik és haímadik év éves
103,

bontásban készüI, kiegészítvea hosszú távú számításoknál hásznált feltételezésekkel_
A pénzügyi terv
időtáVja az éves bészámolót elfogadó közgyúlés éVétköVetö három
naptári év, (2013, április 2o-i
módositás szerinti szöveg,) (2o16, január 23-i módosíkás) (2o19. május ,Ií-i módosíÜs)

104.

Az éVéspénzügyi teíVnek tarta]maznia kell
a,/ a taglétszám Várható alakulását,
b,/ az a lapszabály élapján a szolgá]tatások meghatározását, Várható igénybevételét
és értékét
c,/ az előrelátható bevéieleket, ideértve a befeitetések hozámát is, " '
d,/ a Válható kiadá§okat,

e,/ a fedezeti tartalék alakulását,

f,/ a múködési tartalék alakulását,
g,/ a jikviditási Tartalék alakulását.

szeriniiszöVeq)
'105, A Várható bevételek közöti külön-külön
a,/ a tagok általfizetett tagdúat,

(2001, november 10-i és 2003, május

ke]l kimutatni

b / a munkáJtatól tag (munkáltatój tagokl által fizetett hozzájárulást,
c,/ a befektétések hozamál
d,/ a íendszeíes támogatóktó| befolyö öss?egét,
e,/ a Vagyon értékesltésébölszármazó összeget,

f

/a kiegészitö vállalkozási tevékenységból s;rmazó bevéte't.

g / a belepo tagok által hozott egyéni fedezetet,
h,/ a tagok eqvéb befizetéseít,
i,/

az egyéb bevételeket. (2001, november 1o_imódosítás szerintiszöVeg)
16

10-i

módosítás

106, A várható kiadások közótt külön,külön
a,/ a szolgáltatások kiadásait,

kell kimutatni

b./ a folyó működés kiadásait, ideértve a tartalékok befektetésének kiadásait,
valamint felújításála szúkséges
bészelzésére,létésítéséré,
c,/ a tárgyi e§zközök

kiadásokat,

d,/ a tagoknak V sszatérített osszegeket, {2001

szeíintiszöVe9,)

1!1

november 10-iés 2003, május

,10-i

rnódosítás

(.2a16 ]anuár 23-r módosítás)

1o8, A műkődés| köliségek, továbbá a dologi eszközök beszezéséíe,valamint a felújitásra foídított
ráfordítások méÉékét küldöttközgyűlés határozza meg, Ezeknek arányban ke]l állni a pénztár
általános anya9i helyzetéVel,

'

1€+

(2016. januáí 23-i módosítás)

,110.A pénztar
bevételeiből fedezeti, múködé§i és likviditási tartalékot hoz létle és azokat a törvény

előirásai

sze

A taÉalékokközötti

nt használja

megosáás arányai:

'e].

Fedezéii tartalékba: 70 % (2o16, január 23-i módosítá5, 2016, januál o1{ól hatályo§)
Működési tartalékba: 30 ók (2016- janu& 2!i módosíiás, 2016, januál 0,I+ől hatályos)
Likviditási tarta{ékba: 0% (2006, november 25-i módosítás)
A pénztár részéremegflzeteit élsó kéthavi egy6é9es tagd únak megfelelő összeg a N4 űkódési Tartalékon
ker01 jóVákásra, A fedezeti tartalékon belüi elkülönítetten kell kezelni az egyéni és a szolgáltaiási
sZarrlákat (200' lovembeí 10j es 2003, májlls 10-i módositás szerinti szöVég,)
A pénztár tagdíjat ténylegesen nem fizetó tagnak tekinh azon pénztáftagokai, akik legalább 9 havi
egyseges tag-díját nemiizéitek meg (meg nem Tizétett tagdíj) Aménnyiben á pénztáltag légalább 9 havi
eóységes tagd ij iadozássa l rendelkezik, a pénztára kilencedik hónapitagdíj é§édékességéneklejádát
kóvetóen f]zétésifelszólítast küld a tag részére, A legkésöbb a fizetési felszólításban meghatarozott
határidó leteltéig teljesítheti iagd ijelmaradását, A fizetési felszólításban foglalt haiáridő fószabály s_zerjnt
a fizetési felszó-lítái kézbesítésétőlszámított 30 nap. A pénztar saját belátása szerint a határjdőtól a
pénztartag javára éltérhet.(2019. november 09-i módosítás)

Azon pénztartagok ésetében,akik legalább 9 havi egységes tagdijai nem fizettek meg (ténylége§en
nem fizetó tagok), a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának beíektetésébőlszármazó hozamát a
mindenkori pénztari egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának nregféléló
összeggél, de legfeljebb a hozam összegévei csökkenteni, és azt a múködési, il|etve likviditási alap
javáB ]óuáílílj (a továbbiakban: elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás), Az elmaradt tagdi miatti
hozamlévonást a pénztáf a tagdú alapszabályban megjelöltésedékességének időpontját követóen azon
idószak€ Visszamenőlegesen érvényesítheti,amely idószakra a meg ném fizetett tagdú Vonatkozik, A
pénziar az elrnaladt tagdíj miatti hozamlevonást éVes idóközönként hajtja Végre, Az elmaradt tagdíj
miatti hozamievonás mértékenem haladhatja meg az éVes idószakban (a továbbiakban: iargyidószak)
keietkezett hozamot, Amennyiben a lálgyévi hozam nem éri el a pénztár által levonható összeg
mértékét,a pénztár nem jogosult a különbózetet érvényesítenia korábbi negyedéV, félév,illenúe év
hozama té.hé.é,Az elmaradt tagdú miatti hozamlevonást a pénztár a tárgyidószaki hozamjóVáírást
köVetően haladéktalanul Végréhajtja, de nem koÉbban, mint a tagdúfizetés elmulasztásának kezdő
időpontja. A pénztár akkor is jogosult az elmaradt tagdij miaiti hozamlevonást a teljes tárgyidószaki
hozam terhérc - az egységes tagdíj működési és likviditasi alapía jutó hányadának még meg nem
íizetett része erejéig - alkalmazni, ha a pénztártaq a tárgyidószakra eső tagdljat csak részben fizette
meg. Amennyiben késóbb a tag rendezi idóalányos tagdíj élmaradását, az elmaradt tagdíj miaiti
hozamlevonás összege nem jár vissza, (20,16. november 5-i módosítás) (2019- május 11-i módosltás)
í2019, november 09-i módositás)
111. A íédézéti
tartalék a szoigáltatások finanszírozására, a múködési tárlalék, a működési köllségek
fédezésére,a likviditási tartalék az időlegesen fél ném használt pénzeszközök gyűjtéséréés - a másik
két tartalék általános tartalékaként - a pénztár fizetóképességénekbiáosiiására szolgál. (2001.
november 1o,i és a 2003. május 10,i módosítás szerinti szöVeg, ).
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11,2,.A pénzéíbevételeit a köVetkezók szerint kelI

elhelyezni:

a./ A105, pont a-l,

b-l,e.t,ésh.I

a

110, pont szérinti gazdálkodási tartalékokba

Pontjaiban megjelölt bevétéleket az alapszabályban

(pénzügyi tervbén) meghatalozottak szerint fed;zeti, műk;désiéslikviditási
tartaléiba,
b,/ A
pont c,/ pontja szerinti Bevételt abba a iartalékba, amelynék befektetéséböl

í05,

száímazik,

A,l05 pont d./ pontban megjelö]t bevételt, Valamint az adományokat a táínogató
rendelkézése szerinti taítalékba,ennek hiányában a likviditásitaítalékba,
d./ a 105, pont f,/ és i,/ alpontokban megjelöit bevételt a működési tartalékba,
e,/ a í05, pont g / portjába1 meg]e_lölt bevéielt a fedezeti tartalékba kel helyezn, (2o01
novernbeí 10-iés a 2003, májuiio_i móoositás szöVege,i

c,/

1í3, A í06. pont szerinti kiadások a következók szelint teljesíthetők:
a,/ a szolgállatási kiadásokat a fedezeli tartalékbá,
b,/ a működési kiadásokat, ideértve a működésitárgyi

eszközök

beszezését.

létesítését,felújítását a müködé6i tartalékból,
c,/ a tagoknak v:sszatérltett összeget a feoezeti r€ taléKból kéllfedezni,
kö]tségeit annak a ta.taléknak a terhéíeke|l elszámolni,
!1_1,,9_:r:!':!!::"*.,*sy.onarányos
ame]lyeJ k apcsolatban felmerült, ideértve a Defektetelt, iileive a foígóeszközök
kimutatoú
.
(amatozo

e4ékoap'rok beszerzési árában felhalmozoti kamat osszeöét is, A beíektetések
további költségeit a működési tarta]ék terhére kell elszámolni, n ol}ikieésenet
tapcsotatos
bevételek és köIt§égek elszámolása soíán a bruttó erszamoLi- irá.uiteri aÉpelvének
éN,ényesülé99t biztositani kéll, (2o01. november ,1o-i és a 2oo3, malus iÓ-imooositas
szerinti
szdveg) (2016, január 23r mödositás)
1'I,4
küldöttközgyülés dönt€íról, hogy milyen módon ke]l a likviditási és
_A
a működési tartajéknak az
elolranyzon szntet meohaladó részétÍelhasználni, A íedezeti tartalék íészét
képezö szolgáltatés,
számlak elóiránVzott sz;ntet meoheladó részétner-r tenet a teoézeti ÜrráÉton iivut'iálasznarnT
1zooa,
május 10-imódositás)

115,

A

pénztár tevékenyséqeiközül

a

gazdálkodásának nyilvántartását,

iJlefue befektetési
Lzleimenetét a í í9 pont sz'erinii esetben e ie"éGnr;é-ö;l;di-jiü'án'iijLiiir"'!)org"rt"tou"r
kiszervezett formában látja el az öpt, 40,/D. értejmeb;;, (2006
nou".o"izi-i ]'noJo"ita")
§
146, A pénzÉ.Váltór, hitelviszonyt megtestesitö éíékpaplrtnem bocsáthat

fedezetl tar€lék te.hére lem Vehér fel,
i2oo3.mjjuJ
117,

Á pénztár

VállaIhat

118,,

A

lú-niojos.:üsi-"'*

ki

hltejt Vagy kölcsont a

hitelt nem nyújthat, Váltót ném fogadhat el, pénzügyi gaíanciát és kezességet
nem

pér-ztáí a kockázatok méísékleseés az egyoldalú
íüggöség megelózése éídekében
-'

béfektetéseit befektetési közvetiiök

szerint is megosztja,

í 19, A pénzáí befektetési üzletmenetét --émennyiben
jogszabály lehetóVé
-ioii tesz!
'i-o-v §aját
-a maga Végzi,
amennyiben azonban azt logszabá,y Vagyonlezeló,aztajk;lm;r;jáh;z
,
- penztar ezen
tevékenységétvagyonkezélöhöz kihelyezi. (2'OOO, novemUer Zs-i móáoi,rá;r'

-"'

Válla|kozása kivéte|éVel- sem a pénztárvaqvon beiektetése, sem
1,!T*l
aoomanYoR_ il|.9!"_11
reven nem !|"9""i't9
s7eíezhei eov Válla|kozásban egy éVnélhodszabb idójáftamoi

meghaladóa1
tul4don; ézesedést,
iágviiu-t
,ii,iiíijiÜÖZ"';"gv."ft,
irr"wu
:]f:]^?!1l11 _1x.;,,",t"n.
lu Yo-a, llyen reszesedés átméneti".étv
megszerzésének a tényéról az [/ÍNB-[-árészesedés
megszérzésétólszámitott 15 napon belül - tájékoátja. (2013. a;;éki;;-i;';ódosItás
szerinti
12 1 , A pénztár Vagyo n ának összesen í 0 %-át fektetheti
a m un káltatói tag(ok) Vaqvonába, illetve azon
Vagyoni érdekeltségeibé,amelyekben a munkáttatoi tagiól'(; ,éiiéiéijliÓ",i áináááiJ'"
ro x

-t

#2, Arnennyiben aZ éVes méílegbeszámoló olyan Veszteséget mutat, amely a |ikvidltási tartalékból
1em pótojható, az lgazgatótan-ács tesz ,aváitatoi ;- tnjüttrioiq:i,"l§ilariiá
u".rr"".o
mégszüntetés módjára, nja+astattetet etoeietetes t.jekeztatni avÉ3,i;eg€i !ii "
ÜÚaÉ'
18

tervról a MNB t é§ a llragyel Pénztár§zöYet§éget. (3oo3. máiu6:19 i mece§ita6)í20í3, deeeír,ber
(2020. szeptember 1 2-i ódositás)
14-i l4€.deéiías szer@
.

i;]ű,ala,i-ű.iéiei a

i

(2020. szeptembef 12-i módositáa)
124. A Dénztáí beszámolási kötelezettségét, a bészámolót alátámaszió könywezetési kötelezettségét
ma9asább íendü jogszabályok elölrásai szeíint Végzi,

125 A Dénztáí eIso üzleti éVe lelen a,apszabály elíogadása napján kezdódik és ez éV Végéigtart, A
lovábbiijzleti évek a mlndelkoíl naptári éWélesnek eqybe,
hité|es|tetr pénztari beszá,Ylolót a pénzogyiévlejártat köVetó
k]]l.tótrkozo'VLjlés elé kellterieszten;, (20o1, novemoer 10-i módosÍtás szerinti szöveg)

150 napon belül

126 A könvvszakedöVe|

n-"e,iiiái'ái é*i oénztáli beszáóolóiának részétkepezö mé4egérés erédmény, kimutatását a
;;;W;i;oálói- .;ijdé*oi uaqv a záiaoék meqaoáéának elutasitását is tanahazó íuggetlen
ierén]Jiséiegvúíta tárgyévet koveiö ev június 30-áig a Felü9ye|et által üzemeltetett
^ili""';dáiói
iózietereÍ trátvén t ozzétenn'í,'(2006, nóúember 25, módósitas) A Pénztár kóte,es alapszabá]yát, ezen
6óiit á 6áiet",'"l eJtánJtéiot. iozotti megosztásánák változását a változtatásíól hozoti dontést követo
az IVlNB-nek
l-.rnkrn.oon beIül -a Változások k'ern-eteséVel - honlapján közzétenni, egyidejjleg
(2013, decemoeí 14r
17-i
mödositás]
rrájús
negkijtoen,,
(2oo8,
utián
erél,i:"ni_Táaaisr"rqartatái
modositás szerInti szóveg) (2016, január 23-i módositás)

vll.

A PÉNZTÁR EGYESüLÉSE, szÉwÁLÁsA, MEGszúNÉsE, FELszÁMoLÁsA

,127,

A oénztár átalakulásá€, méqszunésére,egyesülésére, szétvá]ására a többszöl
evi cXVl törvény 41-45/B §-aiaz iíanyadöak. (2003, május 10-i módosítás]
128 A 2oo1, november

1

0-í kü ldöttközgyű

módosíiott 1993,

lés hatálozata szérint kimarad,

129, A 2oo1, novernber 10-i küldöttkózgyűlés

határozata szerint Kmarad.

130. (törölté a 2004, május 22-i módosítás)
131, (2004. május 22,i módosítás miatt beépíive 1g-es pontba)
,132,

AZ alapító tagok az egészségpénztári ha€rozatlan

idóré alakitják meg,

fogadta el,
133- E^ az alapszabályt Végleges formájában a pénáár 1996 februáí 20r kozgyülése
,1995

melyet mégelőzótt az 19'95, décémber 6-áir megisméteit alakuló közgyúlés és az e|só
augusztus 31-i alakuló közgyűlés,

134, A jelen alapszabályban nem Vagy nem kellóen rendezett kérdésekbena mindenkor hatályo§
onkéntésKölcsöhös Biziositó Pénztáákól szóló, í993, éVi xcvl, törvény, Valamint a félhatalmazá§a
alapján hozott Kormányrendeletek az iÉnyadóak, (2006. november 25-i módosítás)(2012 november
17-i módosítás)

Vlll. Az ALAPSZABÁLY MÓDosíTÁsAl

Az 5,, 11,, 12,, 38,, 56, pontok az 1997, október 27,i közgyí}lés halálozatai szerint módosultak,

A7.,11..1213.,20.és38, pontok az 1998 március 2-ikózgyúlés határozataiszerint módosultak.
19

A23 42 és65 pontok

az 1998 augusztus

23

A 38. pont az 1999, ]anuár

3_i közgylj

és határozata szeíint módosultak

kozgyúléshatározata szerint módosu

i

Az 54, pont az 1999. május 29-i közgyű és határozata szennt módosut

A7 1a.12lB 1a2a

15_16 36,38,68 96, íoo 1o1. 1o3, 1o4 105 106, 110 111 112 113,126
127 127 129 és 130. pontoka2001, novembér1o-] k!ldöttközgyú]és határozata szerint rnódosut,

A 48 as pont kiegészü a 2002, má]us 11-i kú]döttközgyúlés határozata szennt.

A

]5/A 3l,A es 95/A beepltett u] pontok a 2oo3 rnájus

módosu

i

10

küldóttközgyú]es határozata szer]nt

A,]8 31 35 36,37 38 42 43,44-46-ig 47,48,57.63 65 66,68.69 70 11,73,9],102 fi4 rc6
11a.111 112 ]13 ]l4 1l6 119, 122, 123 127, pontoka2oo3, má]us 1O-i küldottköZgyűlés szerint
módosu irk
A7, 19,31 40 42 48,rc 8a 83 126 130. 131-espontoka2oo4
rnódosuliák

Az5 47 65,110

Az102

1 1

126-os pontoka2004 novernber 27_ küldöttközgyú és szel]nt módosuitak

5,ös pontok a 2005 május21- küldöttközgyú és szernt módos! tak,

A lll/B elso

bekezdese

A 48_as pont a

2006 n]ájUs 20- küldóttkózgyúlés szennt módosu

|ú dottkozqvUlés

.*

1^:.1-9r,_'_';"..

;:t:l;,ji

má]Us 22-iküldottközgyű]és szer nt

sze

h

nt

egészüt
a ]8-as
-

és 11o_es

pont módosu]t

a 2005

november 26-

t

ol-"r_18-as,52-es 86_os 95/A 110 es 115-ös, 119es, 126os 1 34 es pontok a 2006
KU ootttoz9yu]es szeflnt módosultak, iletve ker|]ltek be ktetásra
2007 január 1_

6_9i^13-9s pontok a 2oo7 áprlis 14 i kl]IdöttkozgyL]es szerint
1],0^::;.],.'
? 1_::,]2;5]9:l ]2
rodos-kál ,::l
||eI/e,en
Ie. bei.Iélasía2007 ap,,,:.a-,nalalJa

A 13-as és 38_as pontok a 2oo7, novernber 24-i küldottközgyű és szerint módosu iak. illetve
beiktatásra 2008 ]anUár

irlin?,íji".

1

"" 'ru-os

hatá lyal

kerü]tek

pontok a 2008. május 17- ktlldötikozgyű]és szerint n]ódosultak
2o08 májUs

A l ],/c 15iA pont a 2009, rná]!s

23_] kúldöttkozgyűlés

szerint rnödosllt 2009 május 23_ hatá lya

A]|] fe]ezetU]eso5zénrozéilénpont]akeru]tbetoldásra2010 má]us 8 iküldottközgyú
és szerrnt 201o
majls 8-ihéta yál

A68. pont2010 május8,iküdottközgyúésszerrntrnódosut20T0,

májlrs 8 ihatállyal

Azl

Fe]ezet (Átaános Rende|kezések) 1,4 és7. pont]at2011, rná]us 14_i hatá]lya
módositotta a
2011 május 14- kúldöttközgyúlés

Az

V

20l]

Fe]ezet (Tagsag V.zony]

nrajUs,14_ h!ildótthozqyuies

47 pontlának

d )apont]át 2o11, május 14,] hatá]|ya móclosította a

AZl, Fe]ezet (A ta anos Rendelkezesek) 5, pontját2o11 decemberl0 hatá
deceTbe' 10_ .,loöFtolqy_,es

AZ ]l Fe]ezet (A Pénztárszogá]tatása)12,

]Val módositotta a 201

pontja alá új d,/ al_pont kerüit betoldásra. 201

20

1

1

decémber 10-i hatallyal, a 2011, decembeí

,1o-i

küldöttközgyúlés döntése értelmében,

AzVl.Feiézet(APénztáíszeÍvezeteésMúködése)61'pontját2011'december1O-ihatállyal
módosíiottá a 20i 1, decembeí 10-i küldditközgyülés,

Az l,

Fejezet

A ll

Fe]ezet 11, pont]át 2012 november

kl]ldóttköZgyú]éS,

6,

pontját 2o12, november

,17-i hatállyal módosítottá

a

2012,november 17-i

hatállyal módosította

a

2o12,novémbel 17-i

T7-i

küldoitközgyú]és,

Al]Felezete]sóbekezdésétésB/l3Valamntc/15/Apontjat2012'novernber17.haiáLyal
módosítoita a 201 2 november

A lV

24

Fejezet

kü ddttköz9yülés

AzV, Fejezet

1

7-i küldöttkozgyúlés

38, pont]át2o13 ]anuár 1 ]hatállya rnódositotta a

Az V, Fejezet 41

pontját

kúldöitközgyúlés

2o12november 17-i

2012 november 17-ikü]dottköZgyú és

'17
2012 november 17,i haiá yal módosítolta a 2012 novembeí

A V| Feezet 55 59, 65 poni]a t modosította és az 59/a pontot
nJta] /a a20l) ro.e-be| '7-|lL'oo.t/Özg]ués

evl

a

poní)ái 2012 november 17-i hatá]lya módosította

beiL]esztette

2012 november 17

Fejezet 110, pontiát módos itotta 2013 ]anuár1- hatályala2o12 noveínber 17- küldöttközgyűlés,

A Vll

Fe]ezet 134. pont]át 2o12 novernber 17- hatálya módositotta
kü döttköZgyú és
módosíiotta a 20T3

AVl,Feiezet58,pont]át2013.júUshóol-ihatályal

AVl

a 2012

ápriis20

AVl

Fe]ezet 88 pont]át2o13,ápri]shó2o-ihatályalrnódo§itottaa2013

AVl

Fejezet 103,

AL

Fejezet

kü döttközgyú

Il

pontja2afi

1o

j kú dóttkozgyűlés

Fe]ezet12.

ápr ishó2o-ihatályalmódosítottaa2013

és 13

pontjái 2o13, december hó 14- hatálya| torolte

hatá lya| nródosiiotta

D,/ alfejezetét (15/A, 15/B 15/c és 15/D pontokat) hozzáadta
2o1 3. december 14 i kúldöttközgyűlés

ku döltkozgyű

és

ápri]s 20-ikü döttközgyűlés,

2013 december hó 14-

lll

]

ápn is 20,1kúloöttkozg_Vú éS

pont]át

és.

kü]dottközgyú és

A

november 17-i

Fe]ezet68pontiát2013,ápriishó2O-ihatá|yaLmódositottaa2013,ápriS20-küLdottközgyúlés

AV|, Fejezet 74. pontját2013. áprlshó20- hatá]lya módosította a 2013 ápr]l s 20

A

i

a 2013 decen'bel

14-

a 2o13 decernber

14-

2013 decembel hó 14- hatá lyal a

pontjaii 2013 december hó 14Fe]ezet 66,. 69. 70 , 74 88 91 95/A 96 , 12o 122, és 126,
j
hatálLya módosította a 2o13 decenrber 14 ku|döttkozgyú és

A

Vl

Alll

s19-i
Fejezet 15/D. pontját2014 ápriishó19,i hatállya módosította a 2014 áprj

kuldöttkozgyű|és

AV, Fe]ezet38

AV] Fáezet

kü döttközgyú

9,1.

ápr|lshó19-ihatályal módosította a 2014 ápri]is 19-i küldottközgyúlés
ponilat zol+ ápr]ishó19,i hatállyal módosította a 2014 ápri]s19-]

pont]át 2014

és

AzAlapszabáy]] Fe]ezet11, |lL Felezeí 12 lV, Fejezet 16, 19,
21

V

Fejezet

38 48,V]

Fe]ezet 59,

68 13 82 ]02,
módos totlá

ialiP:a9b9]y
rulOotllozqyules

v

103, 107, ]09,,

1]0 113

126, pontokat a 2016, ]anuár 23- kü döttközgyúlés

alV

íe)ezel4446_ pont]at töröte

modosilottá

fejezei 37

AzAapszabályVl. fejezet 110, pontjáia2016 novembeíhó
Az A]apszabály

V

íe)ézel42lAés a 48. poni]a

küldöttkózgyű]és módosította

Vl

fe]ezet

5_]

és 47

pontjait a 2016. má]us21-]

küldöttközgyűlés

módosította

57 és94 pontjaita2017 november 25-i

Az_A]apszabá y ]lI fejezet 15 pontját V fejezet 38 47 48. pontjait,
110, pontjait a 2019, nrá]us 11,i küldottközqyűlés módosította

ValamintaVl fejezet 65 103 és

Az Alapszabály lll, íejezet 15/D; Vl. fejezet 64;65; 66; 67; 76; 110. pontját a 2019, november
09-i küldötiközgyú|és módosította (törölte).
Az_
4la|:2ab9!! vL íej@zet 60., 122., 123, pontját
fu ód o s íto ttalti5 l ö I te.

a 2020. szePtember. 12-í kütdöftközgyűrés

Budapest 2020, szeptember hónap 12 napja

Ezúton nyilatkozom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szöVegé megfelel éz

alápszabály módosítasok alapján hatáIyos tartalmának.
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