
Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös, Kiegészítő, 
Önsegélyező Pénztár 
1086. Budapest, Magdolna u. 5-7.  
Telefon / fax: 06-1-313-8489 
 
 

Tisztelt szakszervezeti Titkár Kolléganő, 
Tisztelt szakszervezeti Titkár Kolléga! 

 
Tájékoztatás a pénztári küldött választásról:  
A Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös, Kiegészítő és 
Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa értesíti tagjait és a küldötteket, hogy a 
jelenlegi küldöttek mandátuma 2014. októberében lejárt.  
 
Az Igazgatótanács 2015. március 04-én megtartott ülésén, úgy határozott, hogy 
a pénztári küldötteket és pótküldötteket megválasztó gyűléseket 2015. március 
05. és 2015. április 10. közötti időszakban javasolja megtartani.  
Az alapszabály értelmében az egy küldött, illetve szükség esetén a pótküldött 
által képviselt tagok száma legalább 50 fő, de legfeljebb 500 fő lehet. 
A küldötteket, pótküldötteket az adott területi /munkahelyi egységhez tartozó 
pénztártagok a jelenlevő tagok egyszerű szavazattöbbségével választja meg. A 
küldöttek, illetve pótküldöttek megbízatása öt évre szól.  
 
A kis pénztári taglétszámú szervezetek részére javasoljuk, hogy 
érdekeiket a pénzár közgyűlésében a felsorolt alapszervezetek által 
közösen megválasztott küldött, illetve pótküldött képviselje: 
Közösen küldöttet, pótküldöttet választó szervezetek neve, és 
elérhetősége:  
 
neve: ………………………………………………. 
munkahelye: ………………………………………………………………. 
titkár, telefonszáma: ………………………………………………….. 
 
neve: ……………………………………………….. 
munkahelye: ……………………………………………………………….. 
titkár, telefonszáma: …………………………………………………… 
 
 
Kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot egymással a közös munka érdekében!    
 
A javasolt megoldás alapján a teljes pénztári tagság képviselete a 
küldöttközgyűlésen így megvalósítható.  
 
Ehhez szükséges, hogy a kis szervezetek (szervezetenként is) is 
elfogadják a javasolt személyt küldöttjükként, illetve pótküldöttjükként 
és azt a mellékelt jegyzőkönyv kitöltésével és vissza faxolásával 
visszaigazolják.  
Kérjük, hogy levél érkezését követően, legkésőbb 2015. április 10-ig a küldött, 
pótküldött megválasztásának megtörténte után – közvetlenül - egy jegyzőkönyvi 
példány másolatot a pénztár részére faxon (06-1-313-8489 vagy az 323-53-90 
központi faxra) a Pénztárnak megküldeni szíveskedjetek, majd ezt követően az 
eredeti példányt postai úton eljuttatni a pénztárnak.  



 
A küldött választó gyűléseket 15 nappal a gyűlés előtt meg kell hirdetni és a 
meghívóban szerepelnie kell, hogy határozatképtelenség esetén bizonyos idő 
elteltével a megjelentek számától függetlenül határozatképes a gyűlés. 
 
Tájékoztatunk benneteket, hogy 2015. május 07-én, 10 órai kezdettel 
kerül sor a Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös, 
Kiegészítő, Önsegélyező Pénztár soron következő közgyűlésére, melynek 
anyagait a beérkező jegyzőkönyvek alapján megválasztott küldöttek 
részére fogunk megküldeni.  

 
 

Köszönjük, hogy munkátokkal elősegítitek a Pénztár szabályszerű működését. 
 

 
 

További közös, jó munkát kíván:   
 

a Pénztár Igazgató Tanácsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Pénztártag! 

 
 
Ezennel tisztelettel meghívom a Vasas Önsegélyező Pénztár küldött választó 
részközgyűlésére. 
 
Időpont: …………………………………….. 
 
Helyszín: ……………………………………. 
 
Napirendi pontok:  
 
1. Küldött és pótküldöttek választása 

 
Részvételére feltétlenül számítok! 
 
Amennyiben a részközgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt 
részközgyűlésre ugyanezen a napon ….. órakor kerül sor, azonos helyszínen, 
azonos napirendi pontokkal. A megismételt részközgyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 
       Kovács Anikó 
             IT elnök 
 
Kelt.:……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jegyzőkönyv  
 

 
 
Készült: 2015.……hónap……….nap, munkahelyi szervezet neve címe:  
 
…………………………………………………………………………………….…….,……………………………………… 
a  Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös és Segélyező 
Pénztár küldött, illetve pótküldött  megválasztásáról.  
 
Megjelent pénztártagok száma: 
Érvényes szavazatok száma:  
Érvénytelen szavazatok száma:  
 
Küldöttként   fent nevezett Vasas munkahelyi szervezet  2015. ….hó, ...napján 
pénztári tagjainak képviseletére ……….szavazattal megválasztotta:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…-t.  
 
Pótküldöttként nevezett Vasas munkahelyi szervezet  2015. ….hó, ...napján 
pénztári tagjainak képviseletére………..szavazattal megválasztotta:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…-t 
A jelenléti ívet kérjük a jegyzőkönyv mellékleteként megküldeni!  
 
A közgyűlés meghívóját és írásos anyagait a küldött lakcímére, illetve e-mail 
címére is kérjük megküldeni:   
 
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
……………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Amennyiben a küldött valamely ok miatt nem tud részt venni a soros 
közgyűlésen az írásos anyagokat továbbítani fogja a pótküldött részére 
 
 
………………………hely, ……….év,……………hó,………nap 
 
         
            
       …………………………………………… 
           munkahelyi szakszervezet titkára 
 

 


