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Jegyzőkönyv kivonat 
az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár megismételt küldöttközgyűléseiről 

 
Hely:   Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. 
Időpont:  2009. június 30. 1345 óra 

 
 
4/2009. (VI.30.) küldöttközgyűlés határozat – Vezető tisztségviselők megválasztása 
 
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új tagjaként Kádár 
Pétert, Kincses Zoltánt és Zahári Helgát, az Ellenőrző Bizottság új tagjaként pedig Illés Ildikót és 
Kotnyek Krisztinát megválasztotta. 
 
 
5/2009. (VI.30.) küldöttközgyűlés határozat  
 
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács elnökeként Kádár 
Pétert, az Ellenőrző Bizottság elnökeként Illés Ildikót megválasztotta. 

 
 
6/2009. (VI.30.) küldöttközgyűlés határozat  
 
Mind az önkéntes, mind a magán, mind pedig a közös küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a 
Malév Nyugdíjpénztárral való, beolvadás útján történő egyesülést elfogadta. 
 
 
10/2009. (VI.30.) küldöttközgyűlés határozat - Döntés az Alapszabály módosításáról 
 
A Pénztár Alapszabályának 3.6.11. pontja az alábbi utolsó sorral egészül ki: 
3.6.11. A pénztár beolvadás útján történt egyesülést követően az alábbi nyugdíjpénztárak jogutódja: 

[…] 
Malév Nyugdíjpénztár. 

 
A Pénztár Alapszabályának 4.17. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul: 
4.17. A pénztártaggal tagsági viszonyának a 4.6. b), c) pontban foglalt megszűnése esetén, továbbá ha a 

pénztártag a 7.5. pontban foglaltak esetén egy összegű szolgáltatást igényel az önkéntes nyugdíjpénztári 
Szolgáltatási Szabályzat előírásai szerint minimum két lépcsős elszámolás alkalmazása mellett – mely 
során a pénztár az első pénzügyi teljesítéskor, azaz az igény beérkezést negyedévét követő 15 napon belül a 
kifizetendő összeg 90%-át teljesíti, majd az igény beérkezés negyedévét követő 50 napon belül számol el a 
még nem teljesített összeggel - el kell számolni, s a szabályzatban meghatározott kilépési költséget a 
pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegből le kell vonni. 
 

A Pénztár Alapszabályának 7.2. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul: 
7.2. A pénztártag a nyugdíjszolgáltatást a nyugdíjkorhatár elérését követően veheti igénybe. A nyugdíjkorhatár 

az az életkor, melynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való 
jogosultság feltételéül előírják. A nyugdíjkorhatár betöltésének minősül, ha a pénztártag előrehozott 
öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott jogosultságon alapuló álláskeresési segélyben, bányásznyugdíjban, egyes 
művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban 
vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a 
pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. 
 

A Pénztár Alapszabályának 7.3. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul: 
7.3. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a pénztártag nyugdíjkorhatár elérését, valamint a tag személyi 

azonosítását igazoló okirat bemutatása. 
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A Pénztár Alapszabályának 15.4. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul: 
15.4. A Pénztár a pénztártaggal/kedvezményezettel történő elszámolás, más nyugdíjpénztárba történő átlépés 

esetén minimum két lépcsős elszámolást alkalmaz. Az elszámolás, illetve a szolgáltatások folyósításának 
részletes szabályait a pénztár magán-nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. 


