A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Alapszabálya
I. Rész:
Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége,
rövidített név: Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ); a továbbiakban Országos
Szövetség.
2. Az egyesület tevékenységét Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken
végzi.
3. Székhelye: 1074 Budapest, VII. kerület, Szövetség u. 9. A. ép. fsz. 1.
4. Bélyegzője: köriratban “Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége”
szöveg, középen az alapítás éve (1988) látható.
5. Formája: Különös formában működő közhasznú egyesület
6. Az egyesület besorolási kategóriája: Az egyesület jogi személy.
II. Rész:
Az Országos Szövetség céljai és feladatai
II./A. Rész
Az Országos Szövetség céljai
1. Az Országos Szövetség legfontosabb célja az ötven éven felüliek, a nyugdíjasok, illetve
az időskorúak érdekeinek, valamint emberi, állampolgári jogainak képviselete és
védelme.
2. Ezen belül különös gondot fordít a társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségük,
kulturális és sport szükségleteik kielégítésére, tájékozottságuk növelésére,
biztonságérzetük jobbítására, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségből fakadó
problémák felszámolására, végső soron a testi, lelki, szellemi jólétük szolgálatára.
Mindezen tevékenységekkel azt kívánja elérni, hogy az ötven éven felüliek jobb
életlehetőségekhez jussanak.
II./B. Rész
Az Országos Szövetség feladatai
A megnevezett célok megvalósítás érdekében az Országos Szövetség az alábbi –
közfeladatokhoz kapcsolódó - közhasznú tevékenységek ellátását tekinti feladatának:
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1. Közfeladat: Kulturális örökség védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása
Jogszabályhely: 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1), (2); 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
7., 23. § (4) 16-17, (5) 13.; 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f, g
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
A helyi és tájegységi népi hagyományok – ide értve a nemzetiségi közösségekhez kötődő,
határokon átívelő kulturális értékeket - ápolására, megóvására, terjesztésére klubok,
egyesületek, körök, művészeti csoportok működtetése, számukra felmenő rendszerű
találkozók, versenyek, fesztiválok, továbbképzések, fellépések szervezése – dal, tánc,
színjátszás kategóriákban. Alkotótáborok szervezése. A szellemi-tárgyi kulturális örökség
megismertetése előadások, bemutatók, ismeretterjesztő programok, kirándulások, túrák
szervezésével.

2. Közfeladat: Nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele, az épített környezet
védelme
Jogszabályhely: 2011. évi CXLIX. törvény 61/B § (3); 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A §
(1), (2)
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Az építészeti értékek, örökség megismertetése előadások, kirándulások, valamint a szövetség
sajtó orgánumaiban elhelyezett cikkek útján. Vetélkedők szervezése.

3. Közfeladat: Természet- és környezetvédelem
Jogszabályhely: 1996. évi LIII. törvény 64. § (1); 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2;
23. § (4) 3,
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Akciók, programok, együttműködések szervezése a helyi közterek, temetők, utak alkalmi
takarítására, sírgondozás.
Ismeretterjesztő előadások, túrák, vetélkedők szervezése, gyakorlati oktatás. Népfőiskolai,
nyugdíjas egyetemi előadások, akadályverseny, természetvédelmi játékok szervezése.
Környezetvédelmi és energiatakarékossági eljárások megismertetése.

4. Közfeladat: Gyermek- és ifjúságvédelem
Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8; 23. § (5) 11; 1997. évi XXXI.
törvény 17. § (1) j
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Gyermekfelügyelet szervezése, családsegítő tevékenység népszerűsítése, gyermeknevelési
tanácsok. Nemzedékek találkozója, közös nagyi – unoka programok szervezése
(horgászverseny, úszóverseny, mesedélutánok). Diák önkéntesek foglalkoztatása.
Generációs modell programok népszerűsítése a szövetség sajtó orgánumaiban, honlapján.

5. Közfeladat: Jogvédelem a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára
Jogszabályhely: 2011. évi CXI. törvény 2. § (2), (5)
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Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Az idősek életminőségét közvetlenül érintő tervek és koncepciók, valamint javaslatok,
jogszabályok megalkotásához, módosításához érdekképviselet ellátása, tanácsadás,
befolyásolás, lobbi tevékenység.
Idősügyi Tanácsokban való közreműködés.
Jogi tanácsadások szervezése, ismeretterjesztő cikkek, esettanulmányok megjelentetése a
szövetség sajtó orgánumaiban. Az egyenlő bánásmód megsértéséből, hátrányos
megkülönböztetésből adódó esetekben segítségnyújtás.

6. Közfeladat: Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának támogatása
Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4, 15; 23. § (4) 8, (5) 9, 17.;
2004. évi I. törvény 49. § c, e,
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Az aktivitás – mozgás – sport tevékenység három szintű jellemzőinek figyelembevételével
amatőr versenysport, szabadidős sport és rekreációs programok szervezése. Túrák, akadály
versenyek, ismeretterjesztő előadások, cikkek, szűrések, bemutatók szervezése.
Egészségvédelmi, életviteli tanácsadás, vetélkedők szervezése. Táncoktatás és vezetőképzés.
Gyógyüdülések szervezése.

7. Közfeladat: Fogyasztóvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelmi irodák
működtetése, tudatos fogyasztói magatartás elősegítése
Jogszabályhely: 1997. évi CLV. törvény 17. § (2); 45. § (1) g-h-i
Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
Fogyasztóvédelmi felelősök képzése, fogyasztóvédelmi panaszirodák működtetése, békéltető
testületekben való jelenlét. Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés a szövetség
sajtóorgánumaiban, vetélkedők szervezése, kiadványok gondozása. Egyesületi és klub szintű
előadások szervezése.
Továbbá az Országos Szövetség az alábbi – egyéb - tevékenységek ellátását is feladatának
tekinti:
- Felnőttképzési tevékenység: iskolarendszeren kívüli un. nyugdíjas egyetemek, nagyinet
tanfolyamok, nyelvoktatások szervezése. Tisztségviselők és szakemberek képzése és
továbbképzése. Vezetőképzés és tanácsadás, tréningek, táborok szervezése, konfliktuskezelés.
- Civil önszervező közösségek támogatása – tagszervezetek munkájában való
segítségnyújtás, pályázatok, honlap működtetése által.
- A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek: közbiztonsági felvilágosító és
bűnmegelőzési tanácsadás szervezése.
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Egyéb feladatai:
-

Szorgalmazza és támogatja a magyar nyugdíjasok és időskorúak összefogását:
egyesületek, klubok, körök, és egyéb szervezetek létrejöttét, ezek önkéntes társulását,
valamint az Országos Szövetséghez való csatlakozását.

-

Kiépíti az Országos Szövetség és a hozzá csatlakozott szervezetek adatbázisát.

-

Országos és nemzetközi kapcsolatokat keres, kialakít és szervez.

-

Helyi (többségében multikulturális) programokat, színvonalas találkozókat,
kiállításokat, fórumokat és egyéb rendezvényeket szervez és bonyolít. Társadalmi
összefogást célzó programokat szervez és bonyolít.

-

Kapcsolatot épít ki más civil szervezetekkel, a kormányzati szervekkel, a megyei és
települési önkormányzatokkal, intézményekkel, gazdálkodó egységekkel, üzleti
vállalkozásokkal, azok érdekképviseleti szervezeteivel.

-

A mecenatúrán túlmutatóan kapcsolatot tart és az együttműködés új lehetőségeit keresi
az üzleti-gazdasági szféra képviselőivel, a korosztályi civil szféra új ajánlatait
fogalmazza meg a gazdasági élet szereplői felé.

-

Szakmai kutatásokat tervez, lebonyolít, elemzéseket készít.

-

Kapcsolatot tart a médiával, határozott PR, reklám és marketing tevékenységet folytat.
Népszerűsíti az Országos Szövetség tevékenységét.

-

Részvétel a tevékenységhez tartozó belföldi és az európai hálózatok munkájában.

-

Könyvkiadás és kiadói tevékenység. Hangfelvétel készítése, kiadása.

-

Az Országos Szövetség működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és
tevékenységek ellátása.

-

Információs szolgáltatás. Az NYOSZ honlap – www.nyosz.hu - üzemeltetése. A
működtetés során felhalmozott információ tárolása, rendszerezése, megőrzése.

Az Országos Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Közvetlen politikai tevékenységnek minősül: párt érdekében végzett politikai tevékenység,
az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi
önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának
történő jelölés, a megyei jogú város képviselő–testületébe történő jelöltállítás, valamint a
polgármester jelölése.
Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott
nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson
történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.
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III. Rész:
Az Országos Szövetség tagszervezetei, jogaik, kötelességeik
1. A tagszervezetek
Az Országos Szövetség mindazon egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság társulása, amelyek elfogadják
az egyesület jelen alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseit és a kitűzött célok
megvalósítása érdekében részt vesznek annak munkájában.
Az Országos Szövetség tagja lehet minden olyan egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság
- amely egyetért az Országos Szövetség célkitűzéseivel és elfogadja egyesület alapszabályát,
- rendszeresen fizeti a tagdíjat.
A tagok írásban előterjesztett belépési nyilatkozatát az Országos Elnökség - soron következő
ülésén – bírálja és fogadja el. Nemleges döntés esetén a belépni kívánó szervezet a
Küldöttgyűléshez fellebbezhet a döntés ellen.
A jelentkezőket az Országos Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat
az adatvédelmi jogokra vonatkozó szabályoknak megfelelően őrzi.
Az Országos Szövetség társszervezeteinek tekinti azokat a - főleg országos tevékenységet
folytató – nyugdíjasok és időskorúak ügyeivel foglalkozó szervezeteket, amelyek az Országos
Szövetség Alapszabályában kifejtett célokkal egyetértenek, azok megvalósítását támogatják, e
célból készek az Országos Szövetséggel együttműködni és az együttműködést írásban
rögzíteni.
-

Az Országos Szövetség saját maga rendelkezik nevével, logójával, és minden, a nevéhez
kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós,
rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos
jogokra.

-

Az Országos Szövetség tagnyilvántartása, és egyéb adatbázisa nem nyilvános.

-

Az Országos Szövetség nem zárja ki, hogy az egyesületi célok és feladatok
megvalósításának keretei között tagjain kívül más (mások) is részesülhessen
közhasznú és egyéb szolgáltatásaiból.

-

Az Országos Szövetség tevékenységét a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. Törvény alapján alkalmazott önkéntesek is segítik.

-

Az Országos Szövetség aláírási joggal rendelkező képviselője az Elnök.

2. A tagszervezetek jogai, kötelezettségei, a tagság megszűnése
a. A tagszervezetek jogai:
-

A képviselőin keresztül szavazati joggal rendelkezik.

-

Képviselője választhat,
megválasztható.

valamint

az

Országos
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Szövetség

bármely

tisztségére

-

Képviselője részt vehet a Küldöttgyűlés munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein
valamint az Országos Szövetség életében.

-

Képviselője az Országos Szövetség működését, életét érintő kérdésekben javaslatot,
észrevételt, indítványt tehet, állást foglalhat, intézkedéseket kezdeményezhet.

-

Képviselője igénybe veheti az Országos Szövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot
megillető kedvezményekkel.

-

Képviselője jogosult betekinteni – előre egyeztetett időpontban - az Országos Szövetség
valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Országos Szövetség gazdasági
érdekeit nem sérti.

b. A tagszervezetek kötelezettségei:
-

Működjék közre az Országos Szövetség céljainak megvalósításában.

-

Tartsa be az Országos Szövetség alapszabályának rendelkezéseit.

-

Aktívan vegyen részt az Országos Szövetség életében, rendezvényein.

-

Tartsa a kapcsolatot az Országos Szövetség többi tagjával, ezzel is biztosítsa a megfelelő
információáramlást.

-

Rendszeresen fizesse a tagdíjat.

c. A tagság megszűnése
-

A tagság megszűnik kilépéssel, törléssel, kizárással, a tagszervezet megszűnésével.

-

A tag az Országos Szövetségből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

-

A Küldöttgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, amely az Országos Szövetség
céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást
tanúsít.

-

Az Országos Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, amely a
számára megküldött írásbeli felszólítás átvétele után 30 napon belül sem fizeti meg a
tagsági díjat. A törlést kimondó határozat ellen - 15 napon belül - Küldöttgyűléshez
lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
IV. Rész:
Az Országos Szövetség szervezete, hatáskörük, működésük rendje

1. Az Országos Szövetség szervei
-

Küldöttgyűlés

-

Országos Elnökség – elnök, elnökhelyettesek, elnökségi tagok – mint tisztségviselők

-

Felügyelő Bizottság

A tisztségviselők mandátuma 4 évre szól és újraválaszthatók.
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2. Az Országos Szövetség Küldöttgyűlése
- Az Országos Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely a szavazásra jogosult
tagszervezetek összes delegáltjából, valamint az Elnökség tagjaiból áll.
- A Küldöttgyűlés tagjait - négy évre - a tagszervezetek delegálják. A delegáltat – a delegáló
tagszervezet testületi ülésének döntését követően – a tagszervezet megbízó levéllel látja el.
- A Küldöttgyűlésbe delegálás módja: azon Országos Szövetséghez tartozó tagszervezet,
amelyhez 40, vagy annál kevesebb nyugdíjas közösség (klub, egyesület) tartozik - 1 főt
delegál, ennél több nyugdíjas közösséggel rendelkező tagszervezet 2 főt delegál.
- A Küldöttgyűlés tagjai választók és választhatók.
- A delegáltak egy szavazati joggal rendelkeznek.
- A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.
A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

Az Országos Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más szervezettel történő
egyesülésének a kimondása.

-

Az alapszabály elfogadása, módosítása.

-

A mindenkori jogszabályoknak megfelelő döntés az egyesület vagyonáról.

-

Az Elnökség tagjainak, a tisztségviselőknek a megválasztása.

-

Az Országos Szövetség tisztségviselőinek jelölésére vonatkozó szabályok, valamint a
Küldöttgyűlésbe delegáltak választására vonatkozó szabályok meghatározása.

-

A tagdíj mértékének – évenkénti – megállapítása.

-

Az Elnökség előterjesztése alapján az Országos Szövetség két Küldöttgyűlése közötti
időszakra terjedő tevékenységének megállapítása, valamint az erről szóló beszámoló
elfogadása.

-

Az Országos Szövetség költségvetési és gazdálkodási szabályainak meghatározása, az
éves költségvetés, az Országos Szövetség gazdálkodási tevékenysége fő irányainak
meghatározása, a szervezet éves beszámolójának jóváhagyása.

-

A más szervekkel való együttműködés, a társulás, az intézményalapítás kérdése.

-

Döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal, vagy
amelyet az Elnökség a Küldöttgyűlés elé terjeszt.

-

A tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása.

-

Az évente kötelező közhasznúsági beszámoló - május 31-ig történő - nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel történő elfogadása.

A Küldöttgyűlés működése
-

A Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Összehívását, a kijelölt időpont előtt legalább nyolc nappal a napirend – valamint az
esetleges határozatképtelenség miatti megismétlés tervezett időpontjának – közlésével,
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írásban, az Elnökség rendeli el és megrendezéséről gondoskodik. Az írásos meghívónak
tartalmaznia kell azt is, hogy az esetlegesen megismételt közgyűlés az eredetivel azonos
napon, napirendi pontokkal és azonos helyszínen kerül megrendezésre.
-

A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a tagság fele és még 1
fő jelen van. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes és megtartható. A Küldöttgyűlési meghívóban a tagokat figyelmeztetni
kell arra, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes.

-

A Küldöttgyűlést össze kell hívni, ha a rendes tagok legalább 1/3 része írásban, a
napirend megjelölésével kéri. Összehívható továbbá, ha az Országos Elnökség vagy az
Elnök szükségesnek tartja.

-

A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyenlő számú szavazat
esetén az előterjesztés vonatkozásában nem születik döntés.

-

A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető
és további két fő hitelesíti.

-

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Az Országos Szövetség tagjai
a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi
CLXXV. Törvényben írott összeférhetetlenségi szabályokat. A tisztségviselők
megválasztásával foglalkozó Küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása a
Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.

-

A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha az sérti a
személyiségi jogokat, vagy az adatvédelmet.

-

Az elnök a Küldöttgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

A küldöttek kétharmados szavazataránya szükséges:
-

Más szervezettel történő egyesüléshez.
Az Országos Szövetség megszűnéséhez. Ebben az esetben a vagyonával kapcsolatos
döntéshez
Tag kizárásához.

3. Az Országos Elnökség
A kilenc főből álló Országos Elnökséget a Küldöttgyűlés tagjai saját soraikból választják.
Az Országos Elnökség az Országos Szövetség operatív és koordináló testülete, amely a
Küldöttgyűlés által – titkos szavazáson – négy év időtartamra választott elnökből, az
alelnökökből és elnökségi tagokból áll. Az Elnökség tagjai az egyes részfeladatok
ellátásával megbízott önkéntesek. Az Elnökség tagja a Küldöttgyűlés tagja is egyben.
Az Országos Elnökség feladatai:
-

Részt vesz az Országos Szövetség programjainak és feladatainak előkészítésében, kidolgozásában, a
tagszervezetek tevékenységének segítésében. Hazai és nemzetközi rendezvényeket szervez.

8

-

Gondoskodik az Országos Szövetség tevékenységének megtervezéséről, az anyagi források
megteremtéséről és a programok végrehajtásáról.

-

Szükség esetén kezdeményezi bizottságok létrehozását.

-

Elbírálja a tagságra jelentkező szervezetek írásban előterjesztett belépési nyilatkozatát.
Dönt a jelentkező szervezet felvételéről.

-

Elbírálja a kizárással kapcsolatos előterjesztéseket.

-

Előkészíti és előzetesen véleményezi a más szervekkel, szervezetekkel kötött megállapodásokat.

-

A „Határozatok könyvében” vezeti a Küldöttgyűlés illetve az Országos Elnökség döntéseinek
nyilvántartását. A bejegyzésekből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható kell legyen.

-

Elvégzi a döntéseknek az érintettekkel való közlését, illetve nyilvánosságra hozatalát. A
Küldöttgyűlés döntéseit az Országos Szövetség honlapján – www.nyosz.hu - 8 napon belül
minden esetben nyilvánosságra kell hozni.

-

A Küldöttgyűlésnek éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít, valamint
beszámol a küldöttgyűlések között végzett tevékenységéről. A beszámoló és
közhasznúsági jelentés elfogadása után – május 31 – ig - gondoskodik az Országos
Szövetség honlapján – www.nyosz.hu - való közzétételéről, illetve az Országos Bírói
Hivatal számára történő megküldéséről. Kötelezően kikéri a Felügyelő Bizottságnak az
éves beszámolóval és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos véleményét.

-

Gondoskodik az Országos Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevételi
módjának nyilvánosságáról a szervezet honlapján - www.nyosz.hu - történő közzététel
útján.

-

Előzetes kérés alapján biztosítja az Országos Szövetség működésével kapcsolatos iratokba való
betekintés lehetőségét.

-

A Küldöttgyűlés két ülése közötti időszakban dönt az Országos Szövetség ügyeiben.
Kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy a jogszabály a
Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

-

Segíti és felügyeli a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot.

Az Országos Elnökség működése
-

Az Országos Elnökség üléseit szükség szerint - de legalább háromhavonta - tartja. Az
Országos Elnökség tagjainak legalább 1/3-a – a napirendi pontok meghatározásával –
kezdeményezhet elnökségi ülést.

-

Összehívását a kijelölt időpont előtt legalább nyolc nappal a napirend és a helyszín
közlésével, írásban, az Elnök rendeli el és megrendezéséről gondoskodik.

-

Az Országos Elnökség ülése határozatképes, ha legalább a tagok fele + 1 fő jelen van.

-

Az Országos Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

-

Az Országos Elnökség ülései nyilvánosak. Zárt ülést az Elnök rendelhet el.

-

Az Országos Elnökség tagjai tisztségviselői feladataikat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.
Ugyanakkor az Országos Szövetség érdekében felmerült igazolt kiadásaik megtérítésére jogosultak.
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4. Az elnök
Megjeleníti és képviseli a szervezet céljait, alapelveit, eszmeiségét.
Feladatai:
- A szervezet működtetésének körében jogokat szerezhet, illetve kötelezettségeket vállalhat.
-

Állandó kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, azok vezetőivel és az Országos
Szövetséggel kapcsolatban álló gazdasági-, állami- és társadalmi szervekkel.

-

Segíti, szervezi és ellenőrzi az Alapszabály rendelkezéseinek és a vezető szervek
határozatainak megvalósítását. Ennek során tájékoztatást kérhet az Országos Szövetség
választott szerveinek vezetőitől.

- Rendszeresen beszámoltatja a választott vezetőket és alkalmazottakat.
- Harmadik személyekkel szemben képviseli az Országos Szövetséget.
-

Fellépésével minden lehetséges fórumon az Országos
megvalósítását segíti, a szervezetnek támogatókat szerez.

Szövetség

céljainak

- Összehívja és vezeti a Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség üléseit.
-

Az Elnök köteles a Küldöttgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok
Könyvébe, az Országos Elnökség határozatait Elnökségi Határozatok Könyvébe nyolc
napon belül bejegyezni.

-

Az Elnök köteles a Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség által hozott olyan
határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket
állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a
döntés meghozatalától számított öt napon belül, írásban, ajánlott, tértivevényes postai
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a küldemény a
hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy az elnök köteles ennek
tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül a határozatot közleményként az
Országos Szövetség honlapján közzétenni.

-

Gyakorolja az Országos Iroda alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.

-

Az Elnökség megbízásából döntési joggal rendelkezik az egyesület tevékenységéhez
kapcsolódó megbízásokról és kifizetésekről, banki ügyek intézéséről (készpénzfelvétel,
utalások).

-

Az Elnök vezetői feladatait anyagi ellenszolgáltatás nélkül látja el. Ugyanakkor az
Országos Szövetség érdekében felmerült igazolt kiadásainak megtérítésére jogosult.

5. Az Országos Szövetség elnökhelyettesei:
Saját területükön megjelenítik és képviselik a szervezet céljait, alapelveit, eszmeiségét.
Feladataik:
-

A küldöttgyűlés döntése alapján meghatározott részterületek irányítása. A vállalt
feladatok ellátása.
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-

Állandó kapcsolatot tartanak a tagszervezetekkel, azok vezetőivel, valamint
feladatmegosztás alapján az Országos Szövetséggel kapcsolatban álló gazdasági-,
állami- és társadalmi szervekkel.

-

Segítik az alapszabály rendelkezéseinek és a vezető szervek határozatainak
megvalósítását.

-

Minden lehetséges fórumon az Országos Szövetség céljainak megvalósítását segítik, a
szervezetnek támogatókat szereznek.

-

Az Országos Szövetség képzéseinek, szakmai programjainak, rendezvényeinek
szervezése, lebonyolításának irányítása.

-

Az elnök távolétében, vagy megbízásából harmadik személyekkel szemben a kijelölt
elnökhelyettes képviseli az Országos Szövetséget.

6. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság három tagból áll és független az Országos Szövetség egyéb szerveitől.
Tagjait - négy évre - a Küldöttgyűlés választja meg. Elnökét és helyettesét a Felügyelő
Bizottság saját tagjai közül választja. Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Országos Elnökség
tagjai nem választhatók a Felügyelő Bizottságba.
A Felügyelő Bizottság feladatai:
-

Ellenőrzi az Országos Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során az Országos
Elnökségtől, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.

-

Betekinthet az Egyesület könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja.

-

Véleményezi az Országos Elnökség által készített Éves beszámolót és a Közhasznúsági
jelentést.

-

Jelentést készít a Küldöttgyűlésnek az Országos Szövetség gazdálkodásáról.

A Felügyelő Bizottság működése:
-

A Felügyelő Bizottság köteles a Küldöttgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha a szervezet működése során olyan jogszabálysértést, vagy a szervezet
érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amely a vezető szerv intézkedését
teszi szükségessé.

-

A Küldöttgyűlést – a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére – az Országos Elnökségnek
a 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az Országos Elnökség ezt a határidőn
belül nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság a Küldöttgyűlés összehívására önállóan is
jogosult.

-

A Felügyelő Bizottság tagjai a Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség ülésein
tanácskozási joggal részt vehetnek.
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V. Rész: Összeférhetetlenség
-

A Küldöttgyűlés, valamint az Országos Elnökség és Felügyelő Bizottság
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
( Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.)
-

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
- a Küldöttgyűlés, valamint az Országos Elnökség tagja (ide nem értve a
Küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- az Országos Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
(ha jogszabály másképp nem rendelkezik)
- az Országos Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
- a fenti pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

-

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

-

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

VI. Rész: A döntések nyilvánossága
-

-

A Küldöttgyűlés határozatai, az egyesület éves beszámolói, közhasznúsági jelentései,
gazdálkodásának adatai nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, abból - saját költségére másolatot készíthet.
Az írásban történő megkeresés után, a betekintés megszervezése az elnök feladata. (Aki
akadályoztatás esetén köteles helyettesről gondoskodni.) Az Elnök köteles az
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-

iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező
neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
Az Országos Szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek, működése nyilvános,
szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
A szervezet működésének nyilvánosságát – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az
Országos Szövetség honlapján – www.nyosz.hu - biztosítja.
VII. Rész: Az Országos Szövetség működése

Az Országos Szövetség közhasznú tevékenysége:
-

-

Az Országos Szövetség a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat. Mint közhasznú szervezet az alapszabályában meghatározott
célokat főképpen pályázatokból, támogatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja
megvalósítani.
Közhasznú rendezvényei, képzései, előadásai, előadássorozatai, konferenciái, kiállításai,
szakmai napjai, kulturális nagyrendezvényei, stb. nyilvánosak (az egyesület honlapján,
médiában, műsorfüzetekben, szórólapokon, plakátokon, stb. nyilvánosságra hozottak),
azokon a tagságon kívül bárki részt vehet.

Az Országos Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenysége:
-

Az Országos Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.

-

Az Országos Szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből,
illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit,
ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

Az Országos Szövetség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről:
-

Az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint
mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót készít. Az
Országos Szövetség könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven,
forintban történik.

-

Az Országos Szövetség beszámolója tartalmazza:
• a mérleget,
• az eredmény kimutatást (eredmény levezetést)
illetve amit az aktuális jogszabály előír.
A közhasznúsági mellékletben:
• bemutatásra kerülnek a szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményei, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges 2011. évi CLXXV. Törvény 32. § szerinti adatok és
mutatók.
• A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
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tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
-

A Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló törvényben meghatározott módon - minden év május 31 - ig letétbe helyezi és
honlapján közzéteszi. Az Országos Szövetség beszámolója adatainak lekérdezését a
Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. Az Országos Szövetség a
honlapján közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
VIII. Rész: Az Országos Szövetség vagyona és gazdálkodása

-

Az Országos Szövetség – a rá vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok
előírásainak megfelelően - éves költségterv szerint gazdálkodik. Az Országos Szövetség
gazdálkodásáról az Országos Elnökség és a Felügyelő Bizottság jelentést készít, amelyet
elfogadás céljából a Küldöttgyűlés elé terjeszt.

-

Az Országos Szövetség bevételei:
• Tagsági díjak.
• A tagszervezetek önkéntes hozzájárulásai.
• Az Országos Szövetség számára adott 1%-os felajánlás.
• Gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
• Költségvetési támogatás:
- pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó,
a költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;)
• Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
• Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
• Befektetési tevékenységből származó bevétel;
• Egyéb bevétel.

-

Az Országos Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
• alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
• gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
• Az Országos Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása;
• Egyéb költség.

-

Az Országos Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A szervezet tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet
tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
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IX. Rész: Az Országos Szövetség megszűnése
-

-

Az Országos Szövetség megszűnik:
- feloszlással,
- ha más szervezettel egyesül,
- megszűnésének megállapításával.
Az Országos Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Küldöttgyűlés rendelkezik.
Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

X. Rész: Egyéb rendelkezések
-

A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ptk. és Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései az irányadók, valamint a Számviteli
törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormány-rendeletek
módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet és a Közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény.

-

Az Országos Szövetség Alapszabályát az Országos Elnökség 2014. június 3-i, és az
Országos Tanács 2014. június 11-i ülésén megtárgyalta és módosította.
A 2011. december 07-i – régi - Alapszabály módosításait (dőlt, vastagított betűvel szedve)
egységes szerkezetbe foglalta.
A 2011. december 07-én elfogadott – régi - Alapszabály alábbi pontjai törlésre kerültek:
I. rész: 5.1. ; 5.2.; – 5.3. ; és 6. pont
III. rész: 3. pont
IV. rész: 2. pont e., 6-7. pont
V. rész
VI. rész
Az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta az Országos Tanács 2014.
június 11-i ülése.

-

A jelen Alapszabály a bíróság jóváhagyásával válik hatályossá. A 2011. december 07-én
elfogadott Alapszabály a jelen Alapszabály hatályba lépésével egy időben érvényét veszti.

2014-06-11.
elnök
jkv. hitelesítő

jkv. hitelesítő

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának:
2014-06-11.
elnök
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