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Jegyzőkönyv 
az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűléseiről 

 
 

Hely:   1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. földszinti tárgyaló 
Időpont:  2011. december 20. 15.00 óra 
 

 
2/2011. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat: A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal 
elfogadta a Pénztár 2012. évi éves, valamint hosszú távú pénzügyi terveit. 

 
 
3/2011. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat: A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal 
elfogadta a Pénztár hatályos Alapszabályának módosítások nélkül történő fenntartását. 
 
 
4/2011. (XII.20.) közgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szolgáltatási szabályzatot. 
 
2. pont harmadik bekezdés: 
 
A jelen szabályzattal kapcsolatosan, és az itt szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbiak 
illetékesek, illetve felelősek: 
 
⇒ az utasítás készítéséért: − A Szolgáltatási Back Office osztály vezető 
 
A 4. pontból hatályon kívül helyezésre kerülnek: 
 
Rekreációs üdülés:  
A kereskedelmi és fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak 
szerinti wellness hotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött egészségügyi szolgáltatást 
tartalmazó üdülés. 
 
Egészségügyi üdülés:  
A kereskedelmi és fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak 
szerinti szállodában vagy üdülőházban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 
számú mellékletének 8.33. pontjában meghatározott üdülőben igénybe vett üdülés, melynek során a szálloda, az 
üdülőház, illetve az üdülő saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával - 
a pénztárral a jelen szabályzat 5.3. pontjának alkalmazásával kötött szerződésben foglaltak szerint - 
egészségügyi szolgáltatást nyújt. 
 
Gyógyüdülés:  
A természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülőben vagy 
gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó üdülés. 
5. pont hatodik bekezdés: 
 
A pénztárnak nem szükséges szolgáltatói szerződést kötnie a Kormányrendeletben körülírt gyógyszer és 
gyógyászati segédeszköz fogalmába tartozó termékek értékesítőivel, sportszerek, sporteszközök forgalmazóival, 
sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokkal (mint például: pálya-, uszoda- és 
teremfoglalkozáson részvételre jogosító bérlet, stb.) kapcsolatos számlák kibocsátóival, Braille-írással készült 
könyvek, magazinok értékesítőivel, egészségügyi és gyógyüdülés szolgáltatóival, továbbá a mozgáskorlátozott, 
megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatásával, 
lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítása költségeinek támogatásával, így különösen korlátok, 
kapaszkodók felszerelésével, ajtók, kijárok, folyosók szélesítésével, emelőeszközök beszerelésével, vakvezető 
kutyával, csecsemő és babaápolási cikkekkel kapcsolatos költségekről kiállított számla kibocsátóival. 
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6.1.1 pont D) bekezdés: 
 
H.K. Gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása. Ilyen szolgáltatásnak minősülnek a gyógyfürdő, a 
mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, a gyógyfürdőkórház, a szanatórium, az éghajlati gyógyintézet, a 
klímagyógyintézet, a gyógyvíz-ivócsarnok és a gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi 
szolgáltatásai, gyógyellátásai; a közfürdő által nyújtott gyógykezelés keretében a közfürdők fürdőgyógyászati 
részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele; 
 
6.1.1 pont G) bekezdés: 
 
H.K. Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, így pálya-, uszoda-, teremhasználatra, illetve 
foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet támogatása. Nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat és az étkezés költsége. Fogyatékkal élő személyek 
esetén a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadásnak minősül a fogyatékkal élő személy sportolásához szükséges 
sportruházat, sportlábbeli, utazás, szállás költsége, ideértve a fogyatékkal élő személy sportolásához szükséges 
kísérő(k) utazásának és szállásának költsége; 
 
Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások személyenként és naptári évenként legfeljebb a tárgyév 
január 1-jén érvényes minimálbér havi összegéig vehetők igénybe. 
 
6.1.1 pont L) bekezdés: 
 
H.K. gyógyüdülés, valamint egészségügyi üdülés támogatásaként 

i. a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülőben, vagy 
gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó gyógyüdülés 
igénybevételének támogatása; 

ii. a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban 
meghatározottak szerinti szállodában vagy üdülőházban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.33. pontjában meghatározott üdülőben igénybe 
vett egészségügyi üdülés igénybevételének támogatása, melynek során a szálloda, az üdülőház, 
illetve az üdülő saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával 
- a pénztárral egészségügyi szolgáltatóként kötött szerződésben foglaltak szerint - egészségügyi 
szolgáltatást nyújt. 

Az i. és ii. pontokban foglalt szolgáltatások naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, 
több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen 
legfeljebb 240 ezer forint összegben vehetők igénybe. 
 
6.1.2 pont B) bekezdés: 
 
H.K. rekreációs üdülés körében a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló 
jogszabályban meghatározottak szerinti wellness-hotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött 
egészségügyi szolgáltatást tartalmazó rekreációs üdülés igénybevételének támogatása; 
 
6.1.2 pont D) bekezdés: 
 
H.K. életmódváltozást elősegítő szolgáltatás körében a pénztár az alábbi, egészségügyi szolgáltató vagy 
természetgyógyász által nyújtott - a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások első francia bekezdésében 
meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó - szolgáltatásokat biztosítja: 

i. méregtelenítő kúra,  
ii. léböjt kúra,  

iii. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére,  
iv. fogyókúra program. 

 
6.2.2 pont: 
 ii.  gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása 

iii.  sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, így pálya-, uszoda-, terem-,  illetve 
foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet támogatása 
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6.2.4  Egyéb prevenciós szolgáltatásokHa a 6.2.1.1. pontja alapján készített személyes egészségterv alapján 
indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek a 6.1.1 I) és a 6.1.2 D) pontokban felsorolt, az egészségügyi 
szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott szolgáltatások is.  
 
6.2.6 pont harmadik bekezdés: 
 

• a közfürdő által nyújtott gyógykezelés keretében a közfürdők fürdőgyógyászati részlege által 
nyújtott gyógykezelések. 

 
7. pont negyedik bekezdés: 
 
A pénztártag a tagsági jogviszonyának megszüntetésére irányuló bejelentés Pénztári általi kézhezvételét 
követően (kilépés, átlépés) újabb szolgáltatások igénybe vételére, illetve az egyéni számláról – a korábban 
zárolt tétel kivételével – szolgáltatás kifizetésére nem jogosult. a tagsági jogviszonya megszűnése napjáig a 
Pénztárhoz beérkezett számla (illetve szükség esetén egyéb igazolás) alapján elszámolandó szolgáltatások 
igénybevételére jogosult. 
7.1.1.1 A készpénzfizetési számlákkal kapcsolatos eljárás általános szabályai 

A készpénzfizetési számlával kapcsolatos elszámolás/igénybevétel esetén a szolgáltatás(ok)/termék(ek) 
ellenértékét a készpénzfizetési számla alapján a pénztártag a helyszínen készpénzben kiegyenlíti, amit a pénztár 
utólag megtérít számára, amennyiben az igényelt szolgáltatás a jogszabályoknak, valamint a Pénztár 
Alapszabályának, illetve a jelen Szolgáltatási Szabályzatának megfelel továbbá a pénztártag egyéni számláján a 
számla teljes összegének szükséges fedezete rendelkezésre áll. 
 
7.1.1.2 A készpénzfizetési számlákkal kapcsolatos elszámolás eljárási rendje 

A készpénzfizetési számlákkal kapcsolatos eljárás az alábbi feltételek megléte esetén alkalmazható: 
• A pénztártag a számlát szabályosan, a megfelelő vevő nevére állíttatja ki, és elkéri a 

szolgáltatótól. (A számlák kötelező tartalmi elemeinek meg kell felelnie a mindenkor 
hatályos ÁFA tv. rendelkezéseinek) 

• Az egészségpénztári szolgáltató, valamint a sportolással kapcsolatos szolgáltató a pénztártag 
(társigénylő) által igénybevett szolgáltatásokért számlát bocsát ki. A Pénztár a számlát akkor 
tudja befogadni és kifizetni, ha  

 a számlán vevőként a pénztártag (társigénylő), ill. a Pénztár neve, 
mindenkori székhelye a következők szerint szerepel: Allianz Hungária 
Egészségpénztár, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., valamint  

 a számlán feltüntetik a szolgáltató hitelt érdemlő igazolását, mely szerint a 
szolgáltatást a nevével, címével és pénztártag azonosítójával megjelenített 
pénztártag (társigénylő) vette igénybe. 

• A gyógyszerek, a gyógyhatású készítmények, a gyógyászati segédeszközök és a 
sporteszközök vásárlása, bérlése, valamint a látássérült személyek és az életvitelt elősegítő 
szolgáltatások esetén megfelelő vevő a pénztártag, illetve társigénylő. Ebben az esetben a 
szolgáltatást igénybe vevő, illetve a Pénztár nevére és címére kell kiállíttatni a számlát. 

 
8.3.4 pont negyedik bekezdés: 
 
A pénztártag a tagsági jogviszonyának megszüntetésekor kilépés, illetve átlépés esetén a kilépési, illetve átlépési 
írásbeli nyilatkozat Pénztár általi átvételének negyedéve utolsó napjáig beérkezett számlák elszámolását kérheti 
a Pénztártól. 
 
6/2011. (XII.20.) közgyűlési határozat: A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás 
útján az Igazgatótanács új tagjaként és elnökeként Kádár Pétert, az Igazgatótanács új tagjaként 
Esztergomi Gábort, Kincses Zoltánt, Kristóf Orsolyát, Marusinecz Tamást, Vámos Leventét és 
Weigert Zsanettet, az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Gencsi Diánát megválasztotta. 
 
  Kádár Péter  IT tag, elnök 
  Esztergomi Gábor IT tag 
  Kincses Zoltán  IT tag 
  Kristóf Orsolya  IT tag 
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  Marusinecz Tamás IT tag 
  Vámos Leventét IT tag 
  Weigert Zsanett  IT tag 


