
 
 
 

Tájékoztató a Medicover Egészségpénztár  
2020. december 15. napján 14 órára összehívott  
rendkívüli közgyűlése megtartásának módjáról 

 
 

Tisztelt Tagok és Meghívottak! 

 

A Medicover Egészségpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., nyilvántartási szám: 01-04-0000308, 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa a Pénztár rendkívüli 
közgyűlését korábban 2020. december 15. napján 14 órára hívta össze és a közgyűlés helyszínének a 1134 
Budapest, Váci út 29-31. alatti épület V. emeletét jelölte meg. 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetet elrendelő, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendeletre, továbbá arra, hogy a közgyűlési meghívó közzétételét követően (2020. december 12-ei 
hatálybalépéssel) Magyarország Kormánya meghosszabbította a gyülekezési jog korlátozására vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmazó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályát, továbbá figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. §-ára, a Pénztár Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a 2020. december 
15. 14 órára meghirdetett rendkívüli közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.  

A Pénztár Igazgatótanácsa jogszabályi felhatalmazás alapján ezúton tájékoztatja a tagokat és meghívottakat 
a rendkívüli közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartásának részletes szabályairól. 

Tájékoztatás: 

A rendkívüli közgyűlésen való részvételhez szükséges stabil internetkapcsolat, továbbá kamerával, 
hangszóróval, mikrofonnal rendelkező elektronikus eszköz, amely lehet pl.: számítógép, okostelefon, 
táblagép.   

A rendkívüli közgyűlés megtartásához használt informatikai alkalmazás neve: Microsoft Teams  

Amennyiben részt szeretne venni a Közgyűlésen, kérjük, hogy jelentkezzen a 
nikolett.varszegi@medicover.hu e-mail címen legkésőbb 2020. december 15. 13:30-ig, annak érdekében, 
hogy a csatlakozáshoz szükséges linket megküldhessük.  

A rendkívüli közgyűlésen való részvételhez szükséges a kamera, hangszóró és a mikrofon bekapcsolása. 
Javasolt a Google Chrome böngésző használata.  

Technikai probléma esetén Gonda Istvánhoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: 
istvan.gonda@medicover.hu 

A fentiekben részletezett szabályok betartásával biztosított lesz a tagok azonosítása (kép és hang egyidejű 
továbbításának segítségével), valamint a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció. 

 
Budapest, 2020. december 14.  
 

 
          dr. Fésü Gizella 
      igazgatótanács elnöke  
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