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Közgyűlési határozatok 
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv 

kivonata 

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz 
igénybevételével (Webex alkalmazás) került megtartásra.  

Az ülés időpontja: 2021. november 22. 10:30 
Jelenlévők:  
   az Igazgatótanács két tagja 
   az ügyvezető Igazgató 
   a Jogi, compliance és szolgáltatási igazgató 
   a könyvvizsgáló 
    
    
Jelen lévő küldöttek/pótküldöttek: 
 
  Körzet és képviselt pénztártagok száma 
1. Budapest-Pest                  

9239 fő   
2. Budapest-Buda               

18466 fő    
3. Pest megye                      

19518 fő   
4. Kelet-Dunántúl                   

15766 fő   
5. Közép-Dunántúl             

13005 fő   
6. Nyugat-Dunántúl            

21444 fő   
7. Észak-Magyarország      

26566 fő   
8. Dél-Alföld                            

23692 fő   
9. Dél-Dunántúl                  

18765 fő   
 
   
A közgyűlésen 9 fő küldött volt jelen, akik 166.461 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak 
száma 166.461 fő. Részvételi arány: 100 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt. 

 

1/2021. (XI.22.) küldöttközgyűlés határozat 
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát hitelesítőknek Kincses 

Zoltánt és Marusinecz Tamást megválasztotta. 
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Az ülés napirendje: 

1. Alapszabály módosítása 
2. Egyebek, aktualitások  

 
2/2021. (XI.22.) küldöttközgyűlés határozat 

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat. 

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása  
Láng-Miticzky Balázs:  Felkéri Marusinecz Tamást az előterjesztés bemutatására 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése részére a Pénztár javasolta az Alapszabályban 
meghatározott egységes, minimális tagdíj havi összegét 2022. január 01-jétől, 5000.- Ft-ról 6000.- Ft 
összegre módosítani. 
A Pénztár átfogóan megvizsgálta a rendszeresen fizető pénztártagjai által fizetett havi átlagos 
hozzájárulások összegét, valamint figyelembe vette a piac további szereplőinél meghatározott egységes 
tagdíjak mértékét. A Pénztár az elmúlt 4 évben nem emelt tagdíjat. Az adatok alapján, az Alapszabályban 
meghatározott 5000.- Ft összegű tagdíjfizetési kötelezettségnél a pénztártagok nagyobb része magasabb 
befizetéseket teljesít, a fizető tagok esetében átlagosan havi 10.000.- Ft befizetés érkezik. A Pénztár a 
magasabb tagdíj összegével ösztönözni szeretné pénztártagjait megtakarításuk további növelésére, 
elősegítve ezzel optimálisabb gyarapodását a vagyonuknak, ezáltal megteremteni egy megalapozottabb, 
biztosabb nyugdíj elérhetőségét 

Az Alapszabály az alábbi ponton módosul: 

6.1.  A pénztár tagjai a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére 
- vállalt kötelezettségként - kötelesek rendszeres havi tagdíjat fizetni, amelyet a munkáltató a 
pénztárral kötött szerződés alapján, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben 
átvállalhat. A vállalt tagdíj összege havi 5.000 6000 Ft-nál kevesebb nem lehet (egységes tagdíj). 

A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2022. január 01. 

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést, és a közgyűlés 
részére elfogadásra javasolta. 

 
3/2021. (XI.22.) küldöttközgyűlési határozat 

a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását, hatálybalépésének 
dátumaként a 2022. január 01. napját.  

2. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások 
Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 10 óra 50 perckor az ülés 
lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését. 
 


