
 
 

 
 
 

    
A Generali A Generali A Generali A Generali Önkéntes NÖnkéntes NÖnkéntes NÖnkéntes Nyugdíjpénztáryugdíjpénztáryugdíjpénztáryugdíjpénztár    

2017201720172017. . . . május május május május 23232323----ánánánán        
11 óra11 óra11 óra11 órakor kor kor kor megtartottmegtartottmegtartottmegtartott    

küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai     
 
 
 
Helye:Helye:Helye:Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305földszint 0305földszint 0305földszint 0305----ös teremös teremös teremös terem 
    
Részt vettekRészt vettekRészt vettekRészt vettek: A pénztár tagságából 19551 tagot (54,8 %) képviselő 4 küldött. 
 
Elfogadott határozatok: Elfogadott határozatok: Elfogadott határozatok: Elfogadott határozatok:     

1/1/1/1/2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)    Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:    

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel 
Márkot az igazgatótanács tagját,  

a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adriennt,  

a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet,   

szavazatszámlálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg. 
 
 

2222////2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)    Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:    

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó 
szerint. 

 

3/3/3/3/2020202017 (V.23.)17 (V.23.)17 (V.23.)17 (V.23.)    Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:    
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti elfogadta a tartalékok közötti elfogadta a tartalékok közötti elfogadta a tartalékok közötti 
rendezést a következők szerint:rendezést a következők szerint:rendezést a következők szerint:rendezést a következők szerint:    
              eFt eFt eFt eFt     

Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:    ----29 31329 31329 31329 313    

  - azonosított függő tételek hozama  123 

  - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam -29 584 

  - elhunyt tag fedezetének felosztása  148 

  - egyéb rendezés 0 

    

Likviditási céltartalékot érintő rendezések:Likviditási céltartalékot érintő rendezések:Likviditási céltartalékot érintő rendezések:Likviditási céltartalékot érintő rendezések:    341341341341    

  - azonosított függő tételek hozama  0 

  - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam 333 

  - kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása 0 

  - függő tételek leírása 0 

  - függő tételek hozamának átvezetése 0 

  - értékhatár alatti negatív elszámolások leírása  8 

  - egyéb rendezés 0 



 
 

 
 

 Generali ÖnkéGenerali ÖnkéGenerali ÖnkéGenerali Önkéntes Nyugdíjpénztár ntes Nyugdíjpénztár ntes Nyugdíjpénztár ntes Nyugdíjpénztár     
küldöttközgyűlési határozatok   
Budapest, 2017. május 23. 

2. oldal, összesen: 2 
 

    

Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:    ----127127127127    

  - azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalékra  -123 

  - azonosított függő tételek hozama likviditási tartalékra  0 

  - azonosított függő tételek hozama működési tartalékra  -4 

  - függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra 0 

    

Működési céltartalékot érintő rendezések:Működési céltartalékot érintő rendezések:Működési céltartalékot érintő rendezések:Működési céltartalékot érintő rendezések:    29 25529 25529 25529 255    

  - azonosított függő tételek hozama  4 

  - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam 29 251 

azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során előzetesen figyelembe 
vehető volt. 

     

4/4/4/4/2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)        KüldöttkKüldöttkKüldöttkKüldöttközgyűlési Határozat:özgyűlési Határozat:özgyűlési Határozat:özgyűlési Határozat:    

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú 
határozatával elfogadta a Pénztár 2016. éves beszámolóját az ellenőrző 
bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt. 

 

5555////2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)2017 (V.23.)    Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:    

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan 
meghozott határozatával elfogadta az Alapszabály módosítását 2017. május 
23-ai hatállyal. 

 

6666////2017 (V.232017 (V.232017 (V.232017 (V.23.).).).)    Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:Küldöttközgyűlési Határozat:    

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú 
határozattal elfogadta a Választható portfoliós rendszer módosításait és a 
Befektetési Politikát az előterjesztés szerint.  

    
 


