
 
 

 
 
 

 

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  

2022. december 19-én 

10 órakor megtartott küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok  

 

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. 0304-es terem 
 
Részt vettek: A pénztár tagságából 21160 tagot (64,8 %) képviselő 3 küldött. 
 
Elfogadott határozatok:  
1/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Habóczki Gabriellát,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adriennt,  
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet,   
szavazatszámlálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg. 
 

2/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint. 
 

3/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a megszűnő 
GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, illetve az annak részét 
képező mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet.  

 
4/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvadó 
GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. szeptember 30. napjára, mint fordulónapra készült 
végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát. 

 
5/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a befogadó 
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. szeptember 30. napjára készült végleges vagyonmérlegét és 
a vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.  

 
6/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód 
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. október 1. napjára készült végleges nyitó vagyonmérlegét és 
vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát. 

 
7/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár módosított 
2022-2024 éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt. 

 
8/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023-2025 
éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt. 

 
9/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját. 



 
 

 
 

 Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  
küldöttközgyűlési határozatok   

2. oldal, összesen: 2 

 

 

 
10/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadja a Választható portfoliós rendszer 
módosítását az előterjesztés szerint. 

 
11/2022 (XII.19.) Küldöttközgyűlési Határozat: 

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a pénztár befektetési politikájáról szóló 
tájékoztatást. 

 


