
M E G H Í V Ó  
A MEDICOVER EGÉSZSÉGPÉNZTÁR  

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEIRE 
 
A Medicover Egészségpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., nyilvántartási szám: 01-04-
0000308, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa ezúton összehívja 
a lenti 4 területi körzet vonatkozásában a Pénztár küldöttválasztó gyűléseit, új küldöttek, ill. pótküldöttek 
megválasztása céljából, az alábbiak szerint: 

Napirend:  

• Győr és Pécs központú területi körzet esetén: Pótküldött visszahívása, új pótküldött megválasztása 

• Székesfehérvár központú területi körzet esetén: Küldött visszahívása, új küldött megválasztása 

• Budapest központú területi körzet esetén: Egy küldött és egy pótküldött visszahívása, két új küldött és 
egy pótküldött megválasztása 

Küldöttválasztó gyűlések időpontjai és helyszínei: 

KÖRZETEK 
KÜLDÖTTVÁLASZTÓ 
GYŰLÉS IDŐPONTJA  

KÜLDÖTTVÁLASZTÓ 
GYŰLÉS HELYSZÍNE  

Székesfehérvár  
központú területi körzethez tartozik: Komárom-
Esztergom és Fejér megye területe 

2021. 12.03. 9:00 óra 8000 Székesfehérvár, 
Ligetsor 50. 

Győr  
központú területi körzethez tartozik: Győr-Moson-
Sopron, Vas és Veszprém megye területe 

2021. 12.03. 13:00 óra 9024 Győr,  
Hunyadi J. utca 14. 

Budapest  
központú területi körzethez tartozik: Pest megye területe 

2021. 12.03 9:00 óra 1134 Budapest,  
Váci út 29-31. 

Pécs  
központú területi körzethez tartozik: Baranya, Somogy és 
Zala megye területe 

2021. 12.03. 14:00 óra 

7633 Pécs,  
Radnóti u. 8 
új helyszín!:  
H-7621 Pécs, 
Munkácsy M. u. 15. 

 

A napirendhez tartozó iratok megtekintésének rendje: az iratok a nikolett.varszegi@medicover.hu e-mail 
címre küldött kérés alapján e-mail útján kerülnek továbbításra. 
 

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a személyes jelenléttel megtartott gyűléseken  
orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező! 

 

A járványügyi helyzetre tekintettel – helyszín nagyságának megfelelő kiválasztása érdekében – kérjük, hogy 
amennyiben részt szeretne venni a gyűlésen, kérjük, hogy jelentkezzen legkésőbb 2021. december 02 14:00 
óráig, az info@medicoverep.hu e-mail címen.  
 

Egyéb tájékoztatás: 
A területi körzetekhez azon pénztártagok tartoznak, akiknek állandó lakóhelye az adott területi körzet 
közigazgatási területén van. A küldöttválasztó gyűlésen a pénztártagot meghatalmazott is képviselheti. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha az adott területi körzethez tartozó tagok több, mint 50%-
a jelen van vagy képviselteti magát. 
Küldötté, pótküldötté csak olyan pénztártag választható, aki a 18. életévét betöltötte, büntetlen előéletű 
és tagdíjfizetési elmaradása nincs. A pénztár vezető tisztségviselője és ügyvezetője nem lehet küldött. 

A gyűlésen mindegyik pénztártagnak egy szavazata van. 

Budapest 2021. november 18. 

 
 

Medicover Egészségpénztár Igazgatótanácsa  
képv.: dr. Fésü Gizella az Igazgatótanács elnöke 
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