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A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) jelen 
eljárásrendjének célja az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott 
testületi ülésekre vonatkozó tudnivalók összefoglalása a küldöttek részére. Az 
eljárásrend kiadását a „102/2020. (IV. 10) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezésekre” Pénztárra történő alkalmazása indokolja. 
 
A szabályos, eredményes küldöttközgyűlés érdekében az alábbiak szerint kell eljárni 
kihirdetett vészhelyzet esetén: 

1. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével küldöttközgyűlést csak a küldöttek - 
kihirdetett vészhelyzet miatti - akadályoztatása esetén lehet tartani. 

2. A rendelet feljogosítja az ügyvezetést a gyakorlati részletszabályok 
megállapítására.  

3. Az elektronikus hírközlő eszközön keresztüli döntéshozatalt a Pénztár ügyvezetése 
kezdeményezheti az Igazgatótanács elnökének jóváhagyásával. 

4. A Pénztár ügyvezetése meghatározza az igénybe vehető elektronikus hírközlő 
eszközöket és informatikai alkalmazásokat, illetve az ülés tartása nélküli 
döntéshozatal szabályait is, amelyek akkor is alkalmazandók, ha a Pénztár 
Alapszabálya már tartalmaz erre vonatkozó eltérő szabályokat, vagy nem 
rendelkezik ezekről. 

5. Az ügyvezetésnek a Pénztár informatikai megbízottjának egyetértésével olyan 
kellően biztonságos kép és hang egyidejű közvetítését és a küldöttek 
korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve 
internetes elektronikai eszközt kell választania, amely lehetőséget biztosít az illető 
küldött személyes beazonosítására is. 

6. Az ügyvezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a Pénztár küldöttei, a 
küldöttközgyűlés résztvevői megfelelő időben tájékoztatást kapjanak a személyes 
részvétel nélkül megtartani tervezett küldöttközgyűlés időpontjáról. Az ügyvezetés 
és a Pénztár informatikai megbízottjának segítségével felkészülhessenek az ülésre. 

7. Az ügyvezetés a küldöttközgyűlés időpontja előtt legkevesebb 20 nappal megkezdi 
az egyeztetést a küldöttekkel a küldöttközgyűlés zavartalan technikai 
lebonyolításának érdekében. Ennek során – dokumentált módon - minden küldött 
esetében bizonyosságot kell szerezni a kezelési és technikai feltételek meglétéről. 
Az elvárható gondossággal tájékoztatni kell a küldötteket az ülés lebonyolításának 
módjáról, szavazati joguk akadálymentes gyakorlásának feltételeiről.  

8. A küldöttek korábban, írásban tett nyilatkozatának, illetve a több éve alkalmazott 
gyakorlatnak megfelelően a Pénztár a küldöttközgyűlés előtt 15 nappal e-mailben 
küldi meg a küldötteknek a napirendet tartalmazó meghívót, az előterjesztéseket, 
a határozatok tervezetét.  

9. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttközgyűlés lebonyolításának módját. A 
küldöttekkel folytatott egyeztetés eredményeként el kell hárítani minden olyan 
akadályt, amely ellehetetleníti a tagokat képviselő küldöttek munkáját. A 



  

küldötteket semmilyen joghátrány nem érheti az ülés megszokottól eltérő módon 
történő megtartása miatt. 

10. Az ügyvezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a Pénztár a pénztártagok pmt. 
szerinti azonosítása keretében rendelkezzen a küldöttek fényképes 
beazonosítására alkalmas, a küldöttközgyűlés időpontjában érvényes, 
személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatával. 

11. A küldöttközgyűlés kihirdetett időpontjában a levezető elnök a jegyzőkönyvvezető 
és a jegyzőkönyv-hitelesítők részvételével beazonosítják az ülés résztvevőit. A 
levezető elnök felkérésére a küldötteknek egyesével azonosítaniuk kell magukat a 
képi és hangkapcsolat segítségével. 

12.  A küldöttközgyűlés levezető elnöke megállapítja az ülés határozatképességét, 
majd felkéri az előterjesztőket a szóbeli kiegészítésre, és lehetőséget teremt az 
előterjesztések megvitatására. A hozzászólások lehetőségének lezárást követően 
ismerteti az adott napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, majd elrendeli 
az egyenkénti szavazást. 

13. Az előterjesztők és a hozzászólók, illetve az egyenkénti szavazáskor a küldöttek 
névvel és státuszuk megjelölésével azonosítják magukat. (pl.: ab küldött, xy 
ügyvezető) 

14. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott küldöttközgyűlésen 
különös figyelmet kell fordítani az adatkezelésre vonatkozó törvényi és belső 
szabályzatokra. A 13. pontban bemutatott szavazási eljáráson kívül kerülni kell az 
egészségügyi és személyazonosító adatok, személyes adatok megosztását.  

15. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a küldöttek e-mailben 
megkapnak. 


