
 
 

 
 

 
 

A Generali Egészség- és Önsegélyez� Pénztár   
2020. július 14-én   

11 óra 30 perckor megtartott megismételt  
küldöttközgy�lésén elfogadott határozatok  

 
 
Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII. emelet tárgyaló  
 
Részt vettek: A pénztár tagságából 4305 tagot (16,2 %) képvisel� 2 küldött. 
 
Elfogadott határozatok:  
1/2020 (VII.14.) Küldöttközgy�lési Határozat: 

A küldöttközgy�lés megválasztotta a küldöttközgy�lés levezetésére Lengyel Márkot,  
a jegyz�könyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adriennt,  
a jegyz�könyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát  és Szabó Gellértet,   
szavazatszámlálónak pedig Szilágyiné Pataki Mónikát választotta meg. 

 
2/2020 (VII.14.) Küldöttközgy�lési Határozat: 

A közgy	lés egyhangúan elfogadta a közgy
lés napirendjét a meghívó szerint. 
 
 
3/2020 (VII.14.) Küldöttközgy�lési Határozat: 

A Generali Egészség- és Önsegélyez� Pénztár Küldöttközgylése elfogadja a tartalékok közötti 
rendezést a következ�k szerint: 

eFt 

Likviditási alapot érint� rendezések 173 

Tagdíjat nem fizet� tag egyéni számlájáról a 
likviditási alapba átcsoportosított összeg 181 

Függ� tételekkel kapcsolatos rendezés  16 

Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti 
alap javára -24 

    

Fedezeti alapot érint� rendezések -16 263 

Tagdíjat nem fizet� tag egyéni számlájáról a 
m�ködési alapba átcsoportosított összeg -16 106 

Tagdíjat nem fizet� tag egyéni számlájáról a 
likviditási alapba átcsoportosított összeg -181 

Negatív egyéni számlák rendezése likviditási 
alap terhére 24 

    

M�ködési alapot érint� rendezések 16 106 

Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem 
fizet� tag egyéni számlájáról 16 106 

azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során el�zetesen figyelembe vehet� volt.  
 



 
 

 
 

 Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár  
küldöttközgyűlési határozatok   

Budapest, 2020. július 14.  
2. oldal, összesen: 2 

4/2020 (VII.14.) Küldöttközgy�lési Határozat: 
A Generali Egészség- és Önsegélyez� Pénztár Küldöttközgy�lése elfogadja a Pénztár 2019. 
éves beszámolóját az ellen�rz� bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
A Generali Egészség- és Önsegélyez  Pénztár Küldöttközgy!lése jóváhagyja az Igazgatótanács 
1/2020 (V.18.) számú és 2/2020 (V.18.) számú IT határozatait.  

 
5/2020 (VII.14) Küldöttközgy"lési Határozat: 

A Generali Egészség- és Önsegélyez# Pénztár küldöttközgy$lése elfogadja az Alapszabály 
módosítását 2020. július 14-i hatállyal.  

 
6/2020 (VII.14.) Küldöttközgy%lési Határozat: 

A Generali Egészség- és Önsegélyez& Pénztár küldöttközgy'lése Habóczki Gabriellát a 
Generali Egészség- és Önsegélyez( Pénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2022. 
október 24. napjáig tartó határozott id)tartamra.  

 
7/2020 (VII.14.) Küldöttközgy*lési Határozat: 

A Generali Egészség- és Önsegélyez+ Pénztár küldöttközgy,lése Balázs Krisztinát a Generali 
Egészség- és Önsegélyez- Pénztár ellen.rz/ bizottság tagjává megválasztotta 2022. október 
24. napjáig tartó határozott id0tartamra, azzal, hogy Balázs Krisztina az Öpt. 20/B. § (1) 
bekezdése alapján a hatósági bizonyítványát 30 napon belül küldje meg a pénztár 
Igazgatótanácsa elnökének, és az igazolás id1pontjáig a testületi döntésekben nem vehet részt. 

 


