
TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZTÁRTAGOK RÉSZÉRE A PÉNZTÁR ÁTALAKULÁSÁRÓL 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen közlemény kizárólag a tagság tájékoztatását szolgálja és 

ÖNNEK, MINT A PÉNZTÁR TAGJÁNAK JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN  
 SEMMILYEN TEENDŐJE NINCS!  

 
Tisztelt Pénztártagjaink! 
 
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsa a 7/2022 (V.16.) és 8/2022 (V.16.) számú IT; az ellenőrző 
bizottság a 5/2022 (V.16.) és 6/2022 (V.16.) számú EB határozataiban egyhangúan kinyilvánította, hogy 
támogatja a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, beolvadás útján történő egyesülés szándékát.  
 
A pénztár stabilitásának növelése és ezzel a pénztártagok érdekeinek védelme céljából fontos a pénztár 
taglétszámának folyamatos növelése, amelynek egyik lehetséges módja a másik önkéntes nyugdíjpénztár 
beolvasztása. 
 
A beolvadást, egyesülést a Pénztár igazgatótanácsának kell kezdeményeznie és a beolvadás megvalósulása 
esetén az átadó GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár pénztár teljes tagságának és vagyonának migrációját 
jelenti az átvevő Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba. 
 

Mindezek alapján a Pénztár igazgatótanácsa és ellenőrző bizottsága  
a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, beolvadás útján történő egyesülésre 

 tesz előterjesztést  
a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  

2022. május 30-án tartandó küldöttközgyűlése részére. 

 
A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatása: 
Alapítás időpontja: 1995. november 20. Ferrum Nyugdíjpénztár (zárt pénztár). 1998-tól nyilt pénztárként 
működik.  
A pénztár szolgáltatói:  
              Vagyonkezelők: ALLIANZ Alapkezelő Zrt 

Budapest Alapkezelő Zrt. 
Generali Alapkezelő Zrt. 

  Letétkezelő: CIB Bank              
  Számlavezető: CIB Bank  
A Pénztár taglétszáma 2022. március 31-én: 6479 fő  
A Pénztár teljes befektetett vagyona 2022. március 31-én: 10.947.774 E Ft 
Bővebb információk a  http://www.gyongyhaznyp.hu/  oldalon elérhetők.  

 
A beolvadáshoz az szükséges, hogy az átalakulni kívánó nyugdíjpénztárak küldöttközgyűlései első 
alkalommal minősített többséggel meghozott küldöttközgyűlési határozataikkal kinyilvánítsák az átalakulás 
szándékát;  
majd a következő alkalommal megtartott küldöttközgyűlések ugyancsak minősített többséggel határozatot 
hozzanak az átalakulásról.  
Az átalakulásról meghozott végleges határozatot követően a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 
valamennyi joga és kötelezettsége általános jogutódként a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárat fogja illetni, 
illetve terhelni. 

 
A pénztár átalakulását követően a tagok tagsági jogviszonya a jogutód pénztárban folytatódik és a pénztári 
tagsági viszonnyal kapcsolatos jogok (pl. átlépés) a továbbiakban is gyakorolhatók.  
 
Tisztelettel, 
 
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 
 

http://www.gyongyhaznyp.hu/

