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VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 

1086. Budapest, Magdolna u. 5‐7 

Tel/fax: 313‐8489 

 

JEGYZŐKÖNYV 

az IT 2015. június 29 ‐i üléséről 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Kovács Anikó IT elnök köszönti a jelenlévőket, majd bejelenti, hogy az IT határozatképes, mivel az 5 IT 

tag jelen van. 

Napirendek: 

1. A Pénztár gazdálkodása 

2. Befektetések (MÁK, Raiffeisen ajánlatok) 

3. Beszámoló a Magyar Pénztárszövetség közgyűléséről 

4. Szolgáltatási szabályzat 

5. Egyebek 

 Szórólap/plakát 

 Feljegyzés Molnár Ákos ügyében 

 Szolgáltatási igény/tagdíjfizetés – tapasztalatok 

 10 fő alatti Alapszervezetetek 

Az IT a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

Kovács  Anikó  IT  elnök  felkéri  Hatosné  Jáborcsik  Évát,  hogy  tájékoztassa  az  IT  tagjait  a  Pénztár 

gazdálkodásáról.      

Hatosné Jáborcsik Éva tájékoztatást adott a Pénztár 2015. év I. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról. 

A taglétszám 14.479 fő volt a negyedév végén.  

Szolgáltatás kifizetése 197 esetben történt, ez 3.142 eFt volt a 2015. I. negyedévében. 

Fedezeti tartalék    15.041 eFt 

Működési tartalék      8.827 eFt 

Likviditási tartalék                      767 eFt 

 /Melléklet/ 

Ezt  követően  Kovács  Anikó  tájékoztatást  adott  az  IT  tagok  részére  a  Pénztár  hosszabb  távú 

befektetésével  kapcsolatosan.  Elmondta,  hogy  személyesen  megkeresett  egy  MÁK  irodát,  hogy 

tájékozódjon  a  Pénztár  befektetési  lehetőségeiről.  Ezen  kívül  e‐mailben megkereste  a  Pénztár  a 

Raiffeisen Bankot, hogy befektetési ajánlatot kérjen. /Mellékletek/ 
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A  beérkezett  ajánlatok  alapján  Kovács  Anikó  javaslatot  tett,  hogy  a  Pénztár  közvetlenül  nyisson 

számlát a MÁK‐nál és ezen keresztül vásároljon Állampapírt 20 mFt értékben 1 éves futamidőre. Ezt a 

befektetést a Raiffeisen Banknál 2015.07.26‐án lejáró betétlekötést követően kellene megtenni. 

2015.06.29./8. számú határozat: 

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a Pénztár  a MÁK‐nál nyisson számlát és 

közvetlenül ott vásároljon Állampapírt 20 mFt értékben 1 éves futamidőre, 2015.07.26‐át követően.  

Kovács  Anikó  felkéri  Hatosné  Jáborcsik  Évát,  hogy  tájékoztassa  az  IT  tagjait  a  Magyar 

Pénztárszövetség közgyűléséről.  

Hatosné Jáborcsik Éva elmondta, hogy a Magyar Pénztárszövetség rendes éves közgyűlésén elfogadta 

a  Pénztárszövetség  éves  beszámolóját.  Tájékoztatást  adott  továbbá  a  Pénztárszövetség  tagjainak 

pénzügyi  nehézségeiről,  többek  között  az  egyes  szervezetek  Bróker  botrány  okozta  likviditási 

gondjairól  is.  A  közgyűlésen  felvetődött,  hogy  létre  kellene  hozni  egy  szolidaritási  alapot, melyre 

minden  tagjai a Pénztárszövetségnek befizetne, hogy az önhibájukon kívül bajba  jutott szervezetek 

megsegítésre kerülhessenek. 

Ezt követően Kovács Anikó  felkérte Hatosné  Jáborcsik Évát, hogy  ismertesse a Pénztár Szolgáltatási 

szabályzatának módosításait, mely az alapszabály módosítása miatt vált szükségessé. 

Hatosné Jáborcsik Éva ismertette a Szolgáltatási szabályzat módosításait. /Melléklet/ 

2015.06.29./9. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács  a  Pénztár  Szolgáltatási  szabályzatának  a  melléklet  szerinti  módosítását 

egyhangúlag elfogadta. 

 Hatosné  Jáborcsik Éva a Pénztár 2015.július 01‐től 2016.június 30‐ig  terjedő  időszakra készült éves 

pénzügyi tervet ismertette. /Melléklet/ 

Kovács Anikó IT elnök tájékoztatta az IT tagjait, hogy elkészültek az új szórólapok (2.000 db), melyből 

600 db‐ot a Vasas nyári egyetemére, Nyíregyházára eljuttat a Pénztár. 

Kovács Anikó tájékoztatta az IT tagokat, hogy a Vasas elnökének Balogh Bélának feljegyzést juttatott 

el  Molnár  Ákos  által  alakított  „Göngyölegkezelők  Vasas  Alapszervezete”  pénztártagjai  ügyében. 

/Melléklet/ 

Kovács Anikó tájékoztatta az IT tagokat, hogy egyre több a 10 fő alatti alapszervezet, melynek  tagjai 

pénztári  tagok,  erről minél  előbb  valamilyen döntést  kell hozni, hogy hova  legyenek beintegrálva, 

mivel alapszervezet nem működhet 10 fő alatt. 

Somodiné Magyari  Krisztina  elmondta,  hogy  a Vasas  Szakszervezeti  Szövetség  hamarosan  döntést 

hoz a 10  fő alatti alapszervezetekkel kapcsolatosan és  javasolja, hogy ezt követően döntsön erről a 

Pénztár. 

2015.06.29./10. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács a  javaslatot elfogadta, hogy a Pénztár a 10  fő alatti alapszervezetetek ügyében 

várja  meg  a  Vasas  Szakszervezeti  Szövetség  döntését  és  annak  megfelelően  integrálja  be  a 

pénztártagokat.  
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Kovács  Anikó  kettő  segélykérelemmel  kapcsolatosan  felkéri  Szabó  Ágnest  a  Pénztár munkatársát, 

hogy tájékoztassa az IT tagjait. 

Szabó  Ágnes  elmondta,  hogy  az  egyik  Ludányi  Bettina  Katalin  szülési  segélykérelme,  amely  a 

„várakozók  között”  volt, mivel  az  1  éves  szakszervezeti  tagságát  2015.május  30‐án  érte  el,  de  az 

alapszervezet  júniusban  jelezte, hogy  kilépett. A Pénztár Alapszabálya  szerint a  kilépést  követő 90 

napon belül szolgáltatás kifizetésére jogosult. 

2015.06.29./11. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács  egyhangúlag  elfogadta,  hogy  Ludányi  Bettina  Katalin  részére  a  szülési  segély 

kifizetésre kerüljön. 

 

Szabó Ágnes a következő segélykérelem kapcsán az egyik alapszervezet felvetéséről tájékoztatta az IT 

tagokat. Az alapszervezet  felvetette, hogy a hosszú  táppénzen  lévő pénztártagnak a betegállomány 

idejére ne kelljen tagdíjat fizetnie. Ez Mátyás Istvánné pénztártag „keresőképtelenség miatti egyszeri 

segély” igénylése kapcsán merült fel, mivel a táppénzéből nem vontak tagdíjat.  

2015.06.29./12. számú határozat: 

Az  Igazgatótanács  egyhangúlag  elutasította  a  felvetést,  mivel  nincs  lehetőség  a  Pénztárnál 

szüneteltetésre. A  segély kifizetésére Mátyás  Istvánné  részére csak az elmaradt  tagdíj megfizetését 

követően van lehetőség.  

Kovács Anikó elmondta, hogy a javaslattevő alapszervezetet a Pénztár értesíti az IT döntésről, hogy az 

elmaradt tagdíj befizetéséről azonnal intézkedjen. 

Ezután Kovács Anikó megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést. 

Budapest, 2015. június 29. 

 

 

                                    Szabó Ágnes             Kovács Anikó 

    jegyzőkönyv‐vezető s.k.              IT elnök s.k. 


