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Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár 
Alapszabályának módosítása 

mely készült a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (1144 Budapest, 

Kőszeg u. 26.) 1996. november 29-én tartott alakuló Közgyűlésén elfogadott Alapszabályának 

módosításaként az Önkéntes kölcsönös kiegészítő egészségpénztárakról szóló 1993. évi 

XCVI. tv. és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási 

szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, valamint a 2014. május 27-én 

tartott Küldöttközgyűlésen elfogadott 7/2014. (V.27.) sz. határozatának megfelelően az 

alábbiak szerint: 

I. Az Alapszabály I. fejezetének 7. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének" rendelkezés helyett "pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó 
szerv" rendelkezés kerül. 

 
„7. Az Egészségpénztár működési területe Magyarország területe. Az 
Egészségpénztár jogosult a devizajogszabályok alapján devizakülföldi tagjai 
részére szolgáltatást nyújtani, és külföldön a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó 
szerv engedélyével a vonatkozó jogszabály figyelembevételével befektetéseket 
eszközölni, továbbá nemzetközi kapcsolatokat létesíteni és fenntartani.” 

 
II. Az Alapszabály I. fejezetének 12. pontjában az "állami felügyeletét pedig a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" rendelkezés helyett "pénztárak 
pénzügyi felügyeletét pedig az Öpt. VI. fejezetében foglaltak alapján a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljárva a Magyar 
Nemzeti Bank" rendelkezés kerül a következőképpen: 
 
„12. Az Egészségpénztár törvényességi felügyeletét a székhelye szerinti illetékes 
ügyészség, pénztárak pénzügyi felügyeletét pedig az Öpt. VI. fejezetében foglaltak 
alapján a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljárva a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban Felügyelet) látja el.” 
 

III. Az Alapszabály II. fejezet 2.1.1 pont első mondata a Vasútegészségügyi Nonprofit 
Közhasznú Kft. névváltozása miatt az alábbiak szerint módosul: 
 
"2.1.1. Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásait - a 
fogyatékkal élők részére nyújtott szolgáltatások és az egészségügyi célú 
önsegélyező feladat körében nyújtott szolgáltatások kivételével - a vele írásbeli 
szerződést kötött egészségpénztári szolgáltatók és egészségügyi szolgáltatók - így 
többek között a rész-tulajdonában álló Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság útján - nyújtja."  

 
IV. Az Alapszabály II. fejezet 5. pontjának második mondata az új Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i 
hatálybalépésére tekintettel a következőképpen módosul: 
 
„5. A pénztári szolgáltatások igénybevételére - a pénztártag betegség miatt 
keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének részbeni pótlása kivételével - a 
pénztártag jogán közeli hozzátartozója is jogosult. Közeli hozzátartozónak 



Vasutas Egészségpénztár Alapszabályának 2014. május 27-től hatályos módosítása 2 

minősül: a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott személyek és az 
élettárs.” 
 

V. Az Alapszabály IV. fejezet A tagsági jogviszony megszűnése 3. pontja a követezők 
szerint módosul: 
 
„3. A pénztártag kilépésekor az Egészségpénztár jogosult 4.000 Ft egyszeri 
kilépési díjat a tagnak felszámítani. A pénztár a kilépés elszámolása során a 
kilépési díjon felül levonja a pénztártagot terhelő, a pénztár, mint kifizető által 
levonandó adók és járulékok összegét. Pénztár a pénztártag pénztárból történő 
kilépése esetén a tag követelésének átutalását legkésőbb a tag kilépésére 
vonatkozó írásbeli bejelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles 
teljesíteni. Az elszámolás alapja a kilépő tag egyéni egészségszámlája.” 
 

VI.  Az Alapszabály VI. fejezet A tagdíj 11. pontja a követezők szerint módosul: 
 
„11. Amennyiben a tagdíj-elmaradásban lévő pénztártag egyéni 
egészségszámlájára a tárgyévben többlet befizetés nem történik, úgy a pénztár 
jogosult a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának kezdő időpontjától a tag 
egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát –a mindenkori 
pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának 
megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgynegyedévben jóváírt hozam összegével- 
csökkenteni, és azt működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. A jelen pont 
szerinti hozamcsökkentés mértékét, alkalmazását a pénztár Hozamelszámolási 
Szabályzata, valamint Tagokkal való elszámolási Szabályzata tartalmazzák. A 
hozamcsökkentés a tagdíjfizetést nem teljesítő, nyugállományba vonult tagok és a 
GYES-en vagy GYED-en lévő tagok esetében is alkalmazandó. A naptári évet 
követően történt pótlólagos alaptagdíj-megfizetés esetén a korábbi évben elszámolt 
hozamcsökkentés jóváírására a tag nem tarthat igényt.” 
 

VII.  Az Alapszabály VIII. fejezet Küldöttközgyűlés alfejezet 6. pontjában, 
valamint 7. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" 
rendelkezés helyett "Felügyelet" rendelkezés kerül az alábbiak szerint: 
 
„6. A Küldöttközgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy 
ha a Felügyelet, az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, vagy a pénztártagoknak 
legalább 10 %-a az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. Az 
indítványozók a bírósághoz fordulhatnak, ha az Igazgatótanács az írásbeli 
indítvány ellenére sem intézkedik a Küldöttközgyűlés összehívása iránt. 
7. A Küldöttközgyűlésre meg kell hívni a Felügyelet és a munkáltatói tag 
képviselőjét is, akik a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.” 
 

VIII.  Az Alapszabály VIII. fejezet Küldöttközgyűlés alfejezetének 12. pont g) 
bekezdésében , valamint 17. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete" rendelkezés helyett "Felügyelet" rendelkezés kerül: 
 
„g) a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt 
kötött szerződések jóváhagyása,” 
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„17. Az ügyvezető köteles a Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének egy hiteles 
példányát a csatolt iratokkal együtt a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül a 
Felügyelet részére megküldeni.” 
 

IX. Az Alapszabály VIII. fejezetének Az üzleti titok, pénztártitok alfejezete első 
bekezdésében az üzleti titok fogalma az Öpt. 40/A.§ (1) bekezdése alapján új 
Ptk. 2:47.§ (1) bekezdésében rögzítettek szerint a következőképpen módosul: 
 
„ Az Öpt. 40/A.§ (1) bekezdése alapján üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2:47.§ (1) 
bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni, mely szerint: 
 -Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy 
az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült 
összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, 
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság 
nem terheli.” 
 

X. Az Alapszabály IX. fejezetének A pénztárvagyon kezelésének és befektetéseinek 
szabályai alfejezet 9. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének" helyett "Felügyeletnek" rendelkezés kerül alkalmazásra a 
következők szerint: 
 
„A pénztár a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügyi tervét a 
Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül a Felügyeletnek megküldi.” 
 

XI.  Az Alapszabály IX. fejezet A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenysége 
alfejezet 1. pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” 
rendelkezés helyett „Felügyelet” rendelkezés kerül: 
 
„1. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytathat a Küldöttközgyűlés 
előzetes jóváhagyása és a Felügyelet engedélye alapján.” 
 

XII.  Az Alapszabály IX. fejezet Az egészségpénztár kiszervezett tevékenységei 
alfejezet e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„e) Szerződött egészségpénztári szolgáltatók által kiállított számlák elektronikus 
formában történő előállítása és ellenőrzése (EDI rendszer üzemeltetése)” 
 

XIII. Az Alapszabály X. fejezet A pénztár megszűnése alfejezet 2. pont első 
bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének" rendelkezés 
helyett "Felügyeletnek" rendelkezést kell alkalmazni a követezők szerint: 
 
„ A pénztár - a felszámolás esetét kivéve – csak végelszámolást követően szűnhet 
meg. A Pénztártörvényben meghatározott eltérésekkel a pénztár felszámolására a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
(Csődtörvény) rendelkezéseit, a végelszámolási és kényszer-végelszámolási 
eljárására pedig a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt kell megfelelően alkalmazni. A 



Vasutas Egészségpénztár Alapszabályának 2014. május 27-től hatályos módosítása 4 

megszüntetésre irányuló szándékot a Felügyeletnek előzetesen és a bíróságnak a 
megszűnést követően be kell jelenteni.” 
 

 
A Vasutas Egészségpénztár Alapszabályának jelen módosítási javaslattal nem érintett 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
A módosítások 2014. május 27-én lépnek hatályba. 
Az Alapszabály jelen módosító javaslattal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
 
 
Budapest, 2014. május 27. 
 
 
 

 
 Dr. Magos György 
 Igazgatótanács elnöke 
 Vasutas Egészségpénztár 
 


