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Tárgy: Ülésen (küldöttközgyűlésen) kívüli határozathozatal az alapszabály 

módosításáról 

 

Az Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár megyei küldöttei részére! 

 

Kedves Küldött! 

Az Új Pillér Egészség-, és Önsegélyező Pénztár (HU-1022 Budapest, Bimbó út 18, a 

továbbiakban Pénztár) elkötelezett a tagjai, munkavállalói egészségének, biztonságának 

megóvásában. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a Pénztár napi működése 

során is felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak 

megfelelően jár el, hivatásának megfelelően az emberi életet, egészséget a legfontosabb 

értéknek tartja. 

Az Igazgatótanács tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi 

személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek a vonatkozó törvényi előírástól eltérő 

rendelkezéseket előíró 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

„Kormányrendelet”) szabályaira, valamint a küldötteknek a küldöttközgyűlésen való 

megjelenésben történő esetleges akadályoztatásra és az egészségügyi kockázat csökkentése 

céljából az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 3.§ (2) b) szerinti ülés megtartása nélküli 

döntéshozatalt kezdeményezett az Alapszabályának módosítása céljából.  

A határozatokról a küldöttek – a küldöttközgyűlésen való személyes részvétel helyett a 

mellékelt szavazólap (1. sz. melléklet) kitöltésével és legalább 8 napos határidő 4.§ (1) ca) 

biztosítása mellett a Pénztárhoz határidőben (2021. december 31. péntek - a levélben feladott 

szavazat postára adási dátuma, illetve a szavazat elektronikus üzenetben történő 

megküldésének dátuma) való visszaküldésével döntenek. 

A Kormányrendelet alapján tájékoztatom a küldötteket, hogy a Pénztárral kapcsolatos 

jognyilatkozataikat a postai úton (H-1022 Budapest, Bimbó u. 18.) túlmenően elektronikus 

üzenetben (e-mail az ekozgyules@patikacsoport.hu) is közölhetik a Pénztárral. A természetes 

személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a 

jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell (ezek 

szerepelnek a szavazólapon). 
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1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

Javaslom az Új Pillér Egészségpénztár küldötteinek, hogy fogadják el az Új Pillér 

Egészség-és Önsegélyező Egészségpénztár alapszabályának a pénztártag belépésére és a 

belépéssel kapcsolatos befizetéseire vonatkozó szabályozás átalakítását az előterjesztés 

szerint. Ennek keretében összefüggően a következő alapszabály módosítások 

szükségesek: 

 

Javaslom a küldötteknek, hogy 2022. március 1-i hatállyal a pénztár alapszabálya 

kiegészüljön a következő, új 16/A ponttal: 

16/A.  Az egészségpénztári kártya igénylése a pénztártag részére kötelező – kivéve, ha 

a belépő már rendelkezik a Pénztár szolgáltatásainak igénybevételére alkalmas 

kártyával. A belépési nyilatkozattal a pénztártag igénylési kötelezettségének is 

eleget tesz.  

 

Ezzel együtt javaslom a küldötteknek, hogy 2022. március 1-i hatállyal a pénztár alapszabálya 

113 pontja b) bekezdése törlésre kerüljön. 

Ezzel együtt javaslom a küldötteknek, hogy 2022. március 1-i hatállyal a pénztár alapszabálya 

kiegészüljön a következő, új 113/A és 113/B pontokkal: 

113/A. A Pénztár az első egészségpénztári kártya kibocsátásáról a belépés után azt 

követően intézkedik, hogy a pénztártag egyéni számláján – a működési 

költségek levonását követően – az egészségpénztári kártya kibocsátása 

költségének szükséges fedezete rendelkezésre áll. 

 

113/B. A Pénztári tagsági jogviszony létesítése miatt szükségessé váló kártya 

kibocsátásának költsége 3 820 (háromezer-nyolcszázhúsz) forint. A 

kártyakibocsátásra vonatkozó szabályokat és díjakat egyebekben a Pénztár 

Kártyaszabályzata tartalmazza. 

 

 

Tudnivalók a szavazásról 

Jelen levélben meghatározott ügyekben a határozati javaslatokról az ülés tartása nélküli 

döntéshozatal a mellékelt szavazólappal történik. 

A küldöttközgyűlés tartása nélküli döntéshozatal akkor érvényes, ha a pénztártagok több mint 

a felét képviselő küldöttek megküldik írásbeli szavazatukat. A döntéshozatal során minden a 

küldöttnek annyi szavazata van, ahány szavazat a szavazólapon szerepel. A szavazólapon 

szerepel a Pénztár nyilvántartásából 2021. december 13-án kinyert adatok alapján az általa 

képviselt tagok száma, mely alapján a küldöttek a képviselt tagok számának megfelelő 

szavazati jogot igazoló szavazólapot kapnak. 

A szavazati jog gyakorlásának és érvényességének feltétele, és hogy a pénztári küldött a 

mellékelt szavazólapot a Pénztár címére határidőben visszaküldje és abból egyértelműen 

megállapítható legyen a küldött személye (név, lakóhely), a szavazásra bocsátott, sorszámmal 

ellátott határozattervezetekre adott szavazat. 
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A döntéshozatal akkor érvényes, ha 

 a pénztártagok több mint a felét képviselő küldött megküldi írásbeli szavazatát és 

 az érvényes szavazatok több mint kétharmada (alapszabály módosítása) „igen” 

szavazat. 

 

A döntéshozatal nem érvényes, amennyiben a pénztártagok kevesebb, mint a felét képviselő 

küldött küldi meg határidőre az írásbeli szavazatát. 

Kérem ezért a Tisztelt Küldötteket, hogy aktívan vegyenek részt a határozathozatalban, hiszen 

a vissza nem küldött szavazat a szavazás érvényességének és az eredményes döntéshozatal 

esélyeit rontja. 

Tájékoztatom végül a küldötteket, hogy a szavazásra megszabott határidő utolsó napját 

követő három napon belül – ha valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, 

akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Igazgató 

Tanács elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a 

küldöttekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 

szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, várjuk jelentkezését az alábbi 

elérhetőségeken: e-mail: ekozgyules@patikacsoport.hu, fax: +36 1 210 9778, levelezési cím: 

1022 Budapest, Bimbó út 18. 

Együttműködésüket előre is köszönöm! 

 

Budapest, 2021. december 14. 

 

 

 

Marchhart Dénes sk. 

Az Igazgatótanács elnöke 

Új Pillér Egészség-, és Önsegélyező Pénztár 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Szavazólap 

2. sz. melléklet: IT előterjesztés az 1. sz. határozati javaslathoz 
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