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céljával és tevékenységével megfelel az 1989. évi II. törvény és az 7997. évi CLVI.
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Az

törvény ren delkezésein ek
5.1. Az Országos Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenysége körében a fogyasztóvédelenrrőI
szóló 1997. évi CLV, törvény 17. §_ában megváltozott célok megvalósítása érdekében
vállalja, hogy a l7. § (l)_(2) és (5) bekezdésében államifeladatként megielölt iskolán kívüli
oktatást - amely a 40, § (l) bek. szerint a szociális és munkaügyi miniszter feladata - egyes, az
életkoruk miatt fokozott mértékben kiszolgáltatott nyugdíjas korosztály (cólcsoport)
helyzetének és életminőségének javítása, biztonságuk garantálása érdekében a szociális és
munkaiigyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló l7012006, (VlI. 28) Kortrl. rerldelet l6. §
a.), c,), és f.) pontjában foglalt feladatok teljesítésével a 2008. július 2-írn a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal közfeladat ellátására kötött szerződésben rögzített nródon
részbelr átvrillalja, illetve ellátja.

5.2. A ftrgyasztóvédelemről szóló törvény 17.
,"'',*,.
nzon közfeladatok,
(t7. § (t) Afogtasztóval iskolai
é

n, é nl,g5 i 1 [5 éh ez

s

zü ks

é

ges j o gsza

b

és iskolán
ályo kat.

§

(1)-(2)

és

(5) bekezdésében foglalt

kívüli oktatás keretében meg

k,el

l islneríelni

ttz

igényci

(2) A fog,asztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat,
(5) Az állam az iskola i foglasztóvédelmi oktatóssal kapcsolatos feltttlatctit az oktatási iníézményeken
keresztül, o ftlgl115775yédelmi halósággal és a fogasztói érdekek képviseletél ellittri társatlalmi
s: en, ezel ekkel e wij í tmű kö dv e l áti a el. )

ilmelynek etlátását az országos Szövetség a Szociális
kötött megállapodásban vállalja:

A

-

és

Munkaiigyi Miniszterrel

nyugdíjas korosztály kiszolgáltatottságának csökkentése érdekébcn,

fogyasztóvédelmi tárgyú képzési anyagok összeállításh, és tájékozttrtó ki:rdványok
készítése, a tudatos fogyasztó magatartás elősegítése érdekében képzés, oktatás
szervezése az általa működtetett klubhálózatban, és a Nyugdíjas Civil Szolgáltató

Központban, valamint fogyasztóvédelmi információk,
kiadásában megielenő Nyu gdíjasok Lapjában

hírek

közzététele

a

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló l7012006. (VII.
28.) Korm. rendelet 16. § a.), c.), és f.) pontjában foglalt azon közfeladatok,
amelyek ellátását az Országos Szövetség a 2008. július 2-án a SzociáIis - és
Munkaügyi MiniszterreI kötött megállapodásban vállalja:
5.3.

5,-]-]|(1Ő sS a) gondoskod.ik

kózte.rtlilelekkal

az állampolgárokkal, a lórsadtllnli szer-vezeíekkc!, az alilpíntin.1l0JíJt.1,

és a közhasznti

szervezelekkel

/a

,,

tovóbbiakbol.t eg,!ll!!. civtl s:eklort' l,ulti
kaPcsol0trarrós kormónYzati politikÓlának kia]akírásál,ól és nlegvalósításán|ik
tlsszc}ttttt3tllú_súról)

A nYugdíjas érdekképviseleti civil szervezetekkel törtérrő

együttlrríil<öclés

fórunrainttk szervezése,
ilycn tárgyú egyeztetósek lebonyolitrisrrl rr külöllböző
12
nyrr gd íj as civilszervezetek kezdeményezésein el< összeha
ll go lii s ir.
r\ fo gy a szt óv éd elm i yon a tkozású j o gsza bályterv czetek v él e
m i rly ezés c.
J J 2 f/Ó § c.) elősegÍti a civil szek!or szerveze!einek részvételér a kö:Jblttrlttttlk
llltittistibtltl)

A nyugtlijas civil
j nv as

5

szervezetel< közfelarlat-ellátásbrrn törterrő liözr-ctrrűkötlr_lsól-c
ti és önkorm árryzlr ti szírr tc t.clictt.

lato k kid ol gozása a korm :inyza
-]

3 (l6 § e,) gondoskodik a civil szek!or erősödését elősegítő J,zolgáltt)t(i
é:, ./el!e_rzrő l)r()Q).(1,)1L)k
kidolgozásriról, a civil íársacl0lomntol vali párbeszédu,t
bi:ttl_titó itlJilrllt,tttkni
rendszerek kiulokÍIásórót és níikörlteté,térőt, valaititll gtltltltlrktltJik
uz tjttkért!t,,s_seul:tl

k

ap csol at os kor m ányzo t í pol

i ti

ka ki a t a kí

t

ás áró

l)

A nYugdíjas civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fc"llc.szíő ltorttrlíItyz:rti
1lrogt'lrrrlol<rit tervezetel< l<idoigozása, a nyugclíjirsol< áltill és it nytrgdíja_soli jeyiit.it
r'Ógz,clldő liÖzérdekű Önlróntes tevélrenységck fcjlesztési
1lrogr.:rrrrjlit.it.jirvrlsllltoli

tótcl c.
5

j J (ló /)
,S

ntííkölteti a cil,il szolgóltltó kózptlntok hLilózatát)

Nl'rrgdÍ.jls Civil Szolgá]tltó l(özpont létrclrozása, fcttntart:i.slt ós iiz.ctttcltctóse,
toviibbi,i a tájél<oztrrtrÍst szolgáló és a jogér,vénycsítóst előscgit(i
íaIrlicsntló it-orl:li
lrliItiz.ar lótrclrozása és műItöcltetóse.
Az Orszligos Sziivctsóg ter'Ólienységéncl< és gnzrllítlrocliisínllli ltlgí"tlrrto.snbll
ilrlilíitií;tz
l1)97, él'i Cl,V1. tör-vénY 5.§ b.) pontja rent]elIiezésérrcli clcgct
lór,c:t Nyrrgtli,jllsrili
L,ltP|;r ot'SZiigtls lrirvilirpbln és ,l }vrvw.I}1,osz.hu itttcrnctcs ttltlitlott lrtlzr_ir

nl,il1,li

t

n os.s li g

rlr.

li -\. litisz.:
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Ol,szii gos .§ziivetség célj

ili

l, Az Orsziigos SzÖvetség

célja a nyrrgdíjasok, illetve az ic]ósl<or errrllet.i, iillarupolgiiri
1ogairrali védelr-r-re, társacialrni és anyagi jogainak élvér,ryt.e _jLrtlatlisa, értlekcirrc:k
liéPvisclcte Ezen belLil kLilörrös gondot íbrctít társada]rlTi rlregbccsiilcistik erósitésérc,
cl]t{szsegi és krrlttrr'ális szLikségle teik kielógítésére, valaniirlt a iil,iroclr_]
lk Lr:lilértékérlck

rlleqőrz,ésére.

). ,ll

Orszá7os Szöveíség céIjn íovóbbó, hogy

l

közhuznú s7erve7elekről szótó I997. évi CLW. tv. 26. c, puttrjdbun
fclstlrolr
kÖziil n fogyasztóvérlelent lerén, Nyugrlíjas Civil Szrttgtilílíó Kózptllll
és tlrslágos lttilózal Iétrehozősával, fenntartrísőval, tnííkörltetésél,el a ,,y,,gilriu,
koroszíúly hÖrében a íudaíos fogyasztói mngilnrítís kinlnkíttístír eltíscgítsp, és a
tt.7lttoltlj 71t9k éleímilőségét ezzeI is javítsn,
Íevókett,1'5{gek

általo

az

nŰ*örltetett hépzési, oktatói *özraz>zlz:},brzlr, )le)l-i. .*/,lfz,s),á,.,.
fog.yuszlóvér]elmi aktivistn hálózatoí alnkílsolt ki, és ezzel, llrllatnitt! u luiktts
fogynsztó k oktatdsáva l a ny u gdíjas ko rosztó ly ía gj aií í udaí os fogyasztóvtí l ua lj e,

fogylszlói lrÍjékozlaíő segédanyagok pénzügyi szakér/ők bet,ontísávll lörlénó'
kirlolgoztntásóvaI, folylntaíos frissítésével oz éleíjórurléki konstrukciók ki)zöíli
lu da los

fo gy

as ztó

i

dö n t és k i a l a

kílás

án a

k

e

I

ős

e

g

íté s e,

{lz orszdgos szövetség kiaddstibgtt megjelenő Nyugdíjasok Llpjtt

úlluttiló
fogyasztóvédelmi ntelléklelében a hll,ai-, és ettrópai fogyaszlóvéilelnti tlpllszt1llttOk
k ö zzétét e lév e I c fo gy as zt ó i j o go k vérl e I m e és é rv é ny es í t és e.
iL{]. ltész

Az Orsziigos Szövetség í'cladatai

1

SzolgalrnL\z7-a és tánrogatja a rnagyar
nyr-rgdíjasok összeíbgiisiit. eg1,55iilctek, kILrllok,
ktlLök, és egyéb szervezetek létrejöttét,
ezek örikérttes társtt]ását, vltlirntilrt az Orszligos
Szove tsc(gbe való tönlörrilését.

]

'l-er'él<errysége

során figyelerrrnlel van ntás tálsadalnri rótegek.iogos érilekeirc i_s. Cc1.1itt cls
vlillalt l'cliltlatait demokratiklts nródszerekkel valósitja rrreg. E,zek eléróscirc kész. rttirt.',lctl
t] elll o k r lt t i li
s s7_c rvez.e tte l e gllii 111lúiködn i
t1

.

tle n politikai tevékellységet llelll [t-il;lt11, páItökitil lirgg,_:rlcrl,
c's azOlitlak anyagi tiirrrogatást nern nyírjt. Országgyiilési, rlregyei ilI. örrkor-rrtliriyzatr

r\z Orsziigos Szöve tség közve

választiisorl közvetlenüi jelöltet

a

neltl állír, lJgyarrakkor ntittdett

_§zet,r;czettc,l

rrytrgdíjasok érdekeit az Olszágos Sz.iive tség célltiti'izcsr:iltczköze l ]rnsorrlóarr képviseli, azt programjábalr nyilvánosrul dcklarálja és rrregvalr,i_sitje A
kijz_(jserl viil]alt célok végl,elrajtásában egyiittnríiköclést valósít llleg.
t:gl'iittrrlÍiködik, arrrely

Az ()r-:lzligtls Szövetség szít,eseti liit a nlozgalonlLiatl, szervezetciben tltittcictl t]clllolttlltikrts
gtlrtiltlllioclii:;it es t-tlagatartásúr nyugdíjas vagy iclósltorit ttlagl,ar lillarrlpoIgrirt, tiiggctlcrlirl
llC]ll.,.c l 5t, gi. e tni ka i, párt-vallási lrovatartozásátó l.
i

)
ó

l.i']lclői'c{ 1esz_i, hogy közhtrsznú tevékenysége sorárl tagiairr kír,tt1 ntiis is részclstilhL:sscl1 il
|..,
Hil,lilnsztlú sz,olgáltatásából.
"\z.

tei,,e

Olsz,ágos Szövetség és tagszervezetei az l99'l. évi CLVl. tv. 26. c. potrtliibiln lrIsotolt
licrlységek köziil kiilönöserr a következőket végz-ik:
- irz e gés-zsé g-r-rre gő rzés, bete gsé g-rne gel ózés,

- gvógyító egészségi-igyi

rehabilitációs tevékenység örráilóan, illetóleg egyriltru[ikóclr,e

iiz c gtisz.ségiigyi szervekkel,
- szoc

i

ii l

i

s tevékerrység, csaiáclsegítés,

idöskorúak gotrdoziisa,

itliisek életvisz.onynirrak kr"rtatása, oklatásttk, az isnleretterjesztés,
- lirrltrlrális, hagyonrányórzö tevékenység,
- tel

lllészet-és környezetvédelenl,

- lrlitriinyos

helyzetű csoportok társadalrrri esé}yegyenlőségének elósegítése"

- enlberi és

állanrpolgárijogok védelme,

- ll

maByarországi nemzeti Ós eürikai kisebbségekket, valanrint
rrl agyarsátgal kapcsolatos tevékerrység,

a

liiit.u,oIl tÍrli

- fogyas2tóvédelerrr,
- az euróatlariti irrtegráció elősegítése,
- a közhaszn[t szervezetek számára biztosított
szolgá]tatások végz.ése.

A

köriilrr'ények és az anyagi lehetóségek kellő
mér,legelese ll,rc]lctt - örliilltiatl vag-y
társként - kÖz"hasz,nÍr céljainak megvalósítása
érdekében, Izokat Dal}) vas-7_clye7_tetvLJ, rcszt
vesz váll;rlkozási tevclkenYségben, a saját
műrködéséirez szűkséges ill}yaBt l,cltót,.,leli

biztosítiisa és a tagszervezetek anyagi tánrogatása
végelt.

'9' Szervezi,
ti r u

n

ás á

I

az orszagos

t é s ext fo ly a nt

Szövetségltez.tgrtozó lags7,ervezetek közőrt

a t os a t t 1fe n

nta ríj

l.

(tz

itt.|llrttttítiők

Ányagilag tdmogatja nz orsztÍgos progromokbnn
vnló részvéíel, és tt ltet_l,i t.ettrlelvétt_yek,
Progrnnok meg+'alósílását- (Pl: Az lttó:sek Világnapjo köz;:oltti rtlllt/eJvjlly,lj11
y,a/ő

r[szvéíe It.)

9

Egyiittrntiködést alakít ki és tart fenn a kti]örrböző
á]larlri, önkorrrriill;,z-;iti, közigaz,g;rtlisi,

tlil'saclalttli és e gYéb szervekkel céljainak és
f'elaclatainak nlegva]ósítlisár.ir.
l

l, llósz

I

.\z 0 rszii gos Sztiv

c ts ó

g

t;t

gszct-v

czctci,

j o ga

ilr, liö tcl essógci li

l, .\ íltgszcl-t,czctcl<

ii,

Az, Orsziigos SzÖvetség la8szeryezete lehet ttlitlcletr
- e rész c. 1ltlllrj.i[l.tll i,e l.sor.tllr egYe-siilet és szet-vez-et, antelY egyetért az
országos. Sziirletség célj.rival, azoliitt trirriogittjit
.1s vállalja az alirpszabályban foglaltak
betartásái

b, A

ti]8szerVezet (továbbiakbarr rÖviden: tag)
felvétele belépési nyilatkoz_ar lrlilpiliii törtcrrik
cltbgaclásáről az orszdgos Elnökség
1tol,ibbinkban o.E) dilrlt
1-, Sz-cl,vcz,eti IlclyzetLilt szelllpontjából tagok
lehetrrek;

-

tlYttgclijasol< 1Öviil'osi, l'tregyei, nlegyei

ször,ctségc:i;

jogír városi, rtleRyer

szr_:teplli,_irt

cllátti ylirtlsi

'

llz ()Ii lrozzliiárLrlils;it'al, egyes tájegységek
rrytrgclíjas egye_.;iiletei, szöve tsci]c:i;
- .r r,l,Ltgclíllrsok, itltiskor,úak rlliis,
ol,szágos szervezetci

..i

l\z Ol'szligtls Sztjrlc:tség tait'sszervezeteinek tekintl irzokat
a - főleg or-sz_ligrls tevókcrlysctgct
l(itcjl(j - nYLrgclíjasok, rciőskorírark iigyeivel foglalkozó
sz..vezetckc]t, alllclyck a jcle ll
r\iaPszahálYban kifejtett célokkal egyelérfenek, azok
rrtegvalósíttisiit tlirliogiillük ós e
tlÓ]ból készel< rrz Orszrigos Szövetséggel
együttnrűködni, de rie rTr kérik tagl,clr,óteltike t.
i\z Orsziigos SzÖvetség és a tálsszervezet illetékes vezető tcsttilcte
az ell_yiittlllLiköclésről

ílii)^os nle!l,á

?.

il,

l

l

npod ás t kö t]ret.

jogai, liötelezettségei, a tagsiig megszíinésc
lek jogai.

.,\ tngszcl-vez.etelr

i\ tagszel,rleze

- |avaslatokat, észrevéte]eket, inclítványokat tehetrrek az
olszágos Szövetség és

szervének tevékenységével, múiködésével, döntéseivel kapcsolatbarr;
- talekoztatást kaPjanak az Országos
Szövetség és

rttirtclerl

szervei mLrtrkájiiról, ltatlirr_lzatair-ól;
'l"irriácsba
Orszzrgos
delegálta(ka)t választ]tatlta,k, az Orsziigtls Szövetsege rllittcicrr
szervébe el öl te(ke)t j lvasolhatrrak,

- nz

.1

b.,{

taqszet-r,ezetek kötelezettségei:

- az h}apszab,á.lyban és

az Országos Szövetség rnás szabályzatítbarl 1bglalt;rk r-rlcgtlrrtása;

- az Országos Szövetség céljainak, fe}adatainak megva}ósításában és a vezetó testtilctek
zata i nak v é gr eh ajtás áb an v a] ó aktí v k ö zrenlűkö d é s ;

h a t ár o

- he
-

Iyzetükhoz és körülrnényeikhez mérten a nyugdíjas szolidaritás álltlliis;r

ktpcso\altat\a,s ahe\y\ - terü\eir öüorrnanyzt\"okka\ u\dösYor[rtka\ érirr\ö trgyekben,

L]. A tagsiig

r-rre

gszúinhet:

- kilepéssel
tórlé:;se l,

- Itiziirással,
- a taBegyesiilet nregszúinéséve].
- a lí}g_szcl,vezet írásbe]i bejelentéssel

bárniikor kiléphet az Orszrigo_s Szovclsegból;

leírt liötc]czcttségórlck,.rz
a7 0E ]:tikrli Szabályzatban rögzített eljárással törli a tagok sortibtil,

- llzt n tagszervezetet, arnelyik nem tesz eleget az alapszabályban

-

_].

lil,_t i] tagszefvezetet, arrlelyik az Országos Szövetsóg célltitiizcscivcl cllcrTtctcs
Illagatartíist tnrtúsít, vagy alrol a denrokriicia érvényesiilést{t llttzlttllos;tLlb idcig
ttlcgséItili, az Otr az Etikai Szabályzatban rógzitett eljarással kiziilllittllr lr tligtlk sollibr_il

A töllést

es kizárást kirlrondó lratározat el]en fellebbeznj lelret irz Olsz;igtt.s,'l'nrtiicslloz,
ki.lár,iis csetétr a fellebbezés ténye rrem jár halasztó hatállyltl

l)lirtolri

tlr gsri

clcl

g

i,l, r\z Országos Ször,etség pártoló tagja lelret az a tennészetes vag)/

_lo8,1

sz,erltély, ltki nz

- kiilclriös tckitlteltel l

l\llpszairiill,Lran ltitbitett célokkaI egyetért és rrlagvalosításlrkLrirrl
ktjz]ilszrlít tevél<ellységekle - egytittrlriiköcléssel és rendszercs irliyii;ii tiillttlgatiissal
kíván verlrli,

r'Ósz-t

l. \ plilttlló tagrrak a célokttt is tartalmazó fclr,ételi kérelnléról az O[l dtlrit,
t] A lelvétel tttiitt a pártoló taggal &7;t,Qfr, egytittlrtiködési nlegiilIitpotllist ktlt, lttltcl1'
liil,taltrli\zza a viil]nlt ltötelezettségeket és"á Szövetség által bizttlsÍlott .1tlgtlliitt.

,] l\

gsziinésére a tagola-a vonatkozó alapszlbail1
i rli llyticl cik ilzz,al, lro gy azok ki e gészü lrrek

piirtolti tagsiig

me

t

r

cttr_lr:lke

ztisck

L|/

:

- nz cgytittrrrtiködési szerződés lejáratával, továbbá

IV.

ltatárt,lzatlan idóre szóló r-rregállapodás esetén pedig akkor, hir irz. egytittrlliiköclés egl'
i:vert tfrl sztirtetel.

l{ósz-:

i\z Orsziigos Szöve tség szcl,vezetc, hatáskörül<, nríil<ödésük rendje
1.

Az Orszligos Szövetség szervezcte:
Országos Tanács,

-oE
- Ileliigyclő Bizottság,
- t ln ök,

e In ö

kh elyeííes e k,

- állandó bizottságok,

- icleiglenes bizottságok,

- Orsz-ágos lroda, irodavezetó

, * { /'

- rrrcgyei, városi szövetségek

(tagszerv"r.'"r.; és ezek szerveze[e.

Az. Országos
il,

Tanács

Az Orsz.ágos Szövetség legfobb szerve az Országos Tanács (iovábbiaktlrrrr O'f) arnelyttck
ta3ai:
- a tags7_ervez.etek által háronl évenként választott delegáltak;

- aZ Orsz.iigos Szövetséghez tartozó tagszervezetekberl tevékeriykeclő olszággyLilcsi?
kópvrselórlek választott szenrélyek;
A tagszetvezetek delegálqainak száma az alábbiak szerint keriii nreg}riitárllziisra:
- 40 lagsze rvezetig
",\z

1fő,

ezt meghaladóan

2Jő

OT kiziil,ólagos haláskörébe tartozik;

- az Országos

Szövetség céljairrak és prclgranrjának rllegliatát-trzlislt, az L]lszil80s
szl]Ivcz8t j o gszab;ily szerinti Íblyamatos nrűködésének b iztosi tlisa
;

-

irz_

AIirpszabály eltbgadása, nródosítása;

,

lz

Orsziigos Szövetség eluökének, és elnökhelyettesei.rtek nlegválasz,tiisa;

- a lrcliigye lő Bizottság tagjainak nregviilirsztásrr,
,,.t'z- OŰ', és a

bizottságok tagjainak megválasztiisa és testúiJctek l,",esz_irrrroIlatósa;

í\,?- ()l,szágos Szövelség tisztségviselőinek .;elölésére \/()llí]tl(ozó sz_a[rliiyok
rttcgllltározása.
iiz, ér,es költségvetés, zárszánradás és a beszáInoló, valartrilit a k(jzhasz_rlírsiigi jclcrrlés
cli'ogaLlásn;

-

i,|z Orszligos Tirnácshoz érkezett parlaszokkal

Llij ll

-

és lr]lebbczcsckkcl

klipcsol.ttrls

lcshtlz atti l,

Orsz,rigos Szövetség más társadalmi szervezetekkt-l l,ii]ti cq\/üstilésóllck, vlilntttiilt
leitlszlirtiisárrak kirlondása;
lr,l,

,.,,,

- lr tlelegiiItak választására votratkozó-Őzabá11,ok és szátlttt]< nregltaIliroziisll,

- |],L Országos Szövetség választott tagjiinak, tisztségvisclójérrck szcrrtólyébert
sz-rikseges villtoztatás, a lenrondás elfogaclása és a t-elurerrtés, viilatnint i\z. új
tisztsé gv iseló nregválasztása.
- ,,l

tugdí.jfizeíés ntegáIlnpításo. Ennek nngyságl G tftgs?.erve:,et ln3iübevétulétől
./'tilg: n lazdíjbevéíel I0'%-a, de minintum 10 000 Ft.

dt\:z

O'l- iilttseit sziikség szerint, de legalább lriiromhavonkélrt tnl,tjl.

t}írósiigi e lrerrdelés, vagy az Országos Szövetség tagszewezetci és cgybe rr a nyilviilltallotl
tagsiigii ,50 sz-ázaIékiinak - ok és célmegjelöléssel beadott - irrdítviinylir-a reltLlkíviili tilést
keIl tlrtarlie,
tiléseit az Országos Szövetség elnöke a napirendek kózlóseve l, valatltittt iiz íriisbarl
elkesztilt cl|iterjesztések kikii,lc]ésével hívja össze - általábalr két héttel a kittizött idópont
előtt, Ettől a határidötöl csalc igen indokolt esetben lehet e ltérrli.
,-\z 01-

Az OT iilései - általában nyilvánosak. Zárt űlések tartását kii]ön indoklissal és csii]< a
köz"hii.sz-núsági tevékenységen kívüli kérdésekben lehet e Irerrdelrri. r\z. ()1- ltatározirlkéllcs,
lra azotr a testület tagjainak legalább 50 százaléka -|- eBy fó részt vesz.
lIatározatképtelenség esetén az elnök és a 10. és 20. nap közötti iclópontL..r ilz O'I'tilését
i_srnét összehívja. Az eredetileg meghirdetett tárgykörbetl az íriorrnarr összehívott iilcs ll
rlre gj el en ek szánrá tó I fii g geti enti.l h atározatképes.
t

i\z- O-f iilésein a határozatlrozatal a jelen alapszabály

V

részébelr rrregfbgillttlltz,tlt[;lk

szc,r,itlt történik.
L)

sszc íérlre

Az OT

te tl

ensé g

liatározathozatalábarr nem velret részt az a szenrély, rrki

- vtlgy akinek

kijzeli

hoz:zálartozója (Ptk. 685. b. pont), élettársa - ahatároz.at alapján;
- kötelezettség vagy í'elelősség alól nlenteslil, vagy
- biirrlilyerr rriás e lönybe n rószesr,il, illetve

,

- a rllegkötendó jogiigyletberr egyébként érclekelt.

Ncrtt lclrr,t az Országos Szövetség vezetó tisztségviseló_le lrz, aki ir rtrcge]őzij kót évlrell
tilyilri köz-lrrrsz.nút szervezetben töltött be vezető tisztséget, anlell,az irilóz.ís rcridjciról _sz_t!l(l
ttil,\,ólly sz,erirlti }iöztlrtozását nenr eg}/enlítette ki
(/

_]

i1

li

t\z OLi az Országos Szövetség íigyintézó szerve. T'agjai: az elnók, elnökhel_1,tlll"sek es itz
Orsz-iigos Szövetség egyes részfeladatairrak ellrltásával - sz.ettréll,g5 l'clelősséggcl
j-llt,Bbizo l t ti gyvivök.
."1

b

íe.rtilleí laglátszrinta:

fő,

metye

-

íu{iiliegyénileg és ltollektíven részt yesznek.

,,\t 0I|

-

ntn-u. 15

L|,z Orszligos Szövetség

ploglarrlának es f'ellrllrt:iirtltk

}iiLirrlgt-rz-li-sltblttt

cls

vcRle lrajtásában;

- il

ll]0zgalllli terlékerrység szervé7ésében,

il

tagszL]fvezctek tcr,ékctlységéirc:k

scgitti::óbcrl;

-

.r,z

vit

ló lilpcsolattartásbarr;

n\\arni, örüormárryzati, \,irrsada\rrrr szenvekke\ ós sicwezetek\tc\,

- az
lcrr

,,\z

l

rrród\unro\t\tir\

Országos Szövetség érdekképviseleti, érclekvétielrni, gaztlasiigi, sztlcittIis,

trrrál

az-

,.r

is tevékerrységében;

Országos Szö\,etséget segítik a közlraszr-rúr tevékerrység szervezésébcn.

í)]i
- clóz.c:tescn jóváhagyja a más

- n,e{bír.zg

-

szervekkel, szervezetekkcl kotott nrcgálIa1lotliisokat

at Orszl9o, |úvetséE

cgl,iittIniiködik

kezclenrényezi

úrj

lapjónt*ff*'L'W

a szakbizonsígokkal,

véle nlénye

zi

.javaslataikat, sztiltség üsetóll

bizottság(ok) |étrelrozását;

- ltiilönböz.ö hazai és

nemzetközi rendezvényeket szelvcz.het,

Jóviihagyja az Orsziigos Szövetség pénztigyi szabályzatát.

napirendek
" J;lu::?ri:ro:
treltigYető
,:t: lerÜJŐBizottság

eJőkészítés e. A köz]laszrlrisági
jclcrlrés t
véIeményé, *iieiri e,
",.o.,rr,or.
,rt-i,?rir'o-,r,,i",,
1eletlrésckhcz

csatolrri.

í,

Első Íbkon dönt a tagsági viszonnyal
összefiiggő kérdésekbe
g 1-1a tároz az országos szövetség tisztségviselői
nek kti] föiclr kikLi lcletéserő
l.
h Üléseit kéthavorlta tartja, Összehívás
ár,ő],u:.elnök goncioskoclik.
Az oEriJésci li]tlrliiball
a kózlra.sztlt.rsági
ilJilliffi:,í_lt",,iiiiiJil:ffixl*Jlin indoktá*.u,

.i".i

ossze íérhe
ai

ap s za

"l. Itclii

b

te

tle

nsé

;;,őr;,,ii,.íf"
^i

ály,,

ryclő l}izotts

ri

g

-'4

tevékclly§-élic l

összeférhetetJenségére vclttatktlzólttt
a
"'j,?j]:T2/e, porrt) rendelkezéseit keil
"rr.r,rlr"zrri.

a, A lreliigyeló Bizottság rt)
tagból áll és fiioq;tle1
országrls Szövetscg
]]lrlijkét és helyettesét á/ Felrigyelő
1z
Bizot"űáe s.uat

_;cletl

c,gl,ób .§Zcl.\,r,ltül

roe];irro"l'uiror.tjii rlreg.
üB,yrcrrtjiét

ttlagl állapítja nleg.

Ncllr lche1 a FeliigyeIŐ Bizottság
elrlÖke és tágla az a szerrtély,
aki az_ 1.1.clrlcikc r.,irgy
Í'il;,.JJ;ll'Tí'::::.:,*:::1l]i:".to,,roró-1", ö pii- usr5 o porlt), ólctliit,sil, ltlvliltbli
lrki

;;

*

m

b A

;

il

l

"

*r;:;-r

*

r ,§i,';i,i,i:i,

:: ij

" ",
.

oí, i'u'
"

:

"

nn

l . ::;:

;;.,"; :

l

- ;:

l;cl|igvclő Bizottság ellerrőrzi
az orsziigos szövetség nlúiltőclcisót
és gazciiilkoilii.siit,
stlriin a vlzető tisztségviselokro|
jelerriest. . ,..,r.,r.,
ttltttlliitviilllrlóittjl (Ol.szligo.s
lroti;itiil) Pedig tá"lekoztatást""^gyJ"r"llágosítási
Iltltttli<

li

c

'

i)

rll,vg i t]g és i rarai

bl

beteki

,{ l;c,liiqyclő lJizotlság tagia
az
^

ké,il;,

lltlrei o-rru, nlegvi zsgálhad

továLr[rá

oT riléseiri tarrácskozási.loggal részt

];.]:liÍ.".lrx1:?iil,|}.T.-i:ilz o]--r rájékoztatni,

n kiJzltlt.szrlít

szet,rlcztlt

a.

..'cltct,

és arlnak össze hír,iisi]t kcz(lL]l)l(inlczlti,

- i. SZef\/ezct lllúiködése során jogszabály,s..g.rtés,
Va'y a szer.vezet ér..lclicil súl1,o5",,
csetnétlY (rrrrrlasztits) tortént,'
,6,.,.'
an.'elynÖíi ,ir.gírr,,.,,.,er. vagy
kijvctlrczrrróriycirlclt
elhliritiisil, illetve ,nynitjsa az inrézkeclési.
Jl L J1
g".rr, vezető szcr-r, ciiltlt.lsét t.,.^z-i
L'§"U
szril.scgcssé,
- a t,ezető tisztségvise
lők felelösségét nregalapozó tény
rner.iil
Az' o]' a lrclrigYe]Ó, Bizottság
indítványára

fi;::,f"

hívrii' E határidó eieanrenYtelen

t-el

atrnak nregtótelétől sziirrrírcrit
30 riaporr bclii1
ossze]rívii.sára önlilloarr is

eltelte.;.i;;;. oT

}la lrz

t

lt'r'a ,;ogosttlt szerv ir lÖl-vényes,
nlúikötli.s helyreiillítása úrtlc]ic{bcrt
irltdzkedtiseket nent teszi
,szLtkséges
nteg, a Feltigyelő Bizottság tár.t..
lialaclékrallrlul
ö lvényesség i fe l i,i gyel
rll.tcsítelli n
etet e] l á]ó szervet.

5. E l n ö k, clnö kh elyetlesek

lt

r\z, orsz-ágtrs

-

Szövetség e|nökélrek lratáskör.e,
feJadatai:

kclPviseli az országos SzÖvetséget
a hatóságok és rrlás szervck e ltjrt, ttz országos
szfunára a rnúiködtete"s koreben
;ofiotni ,..rezhet, jl]erve ktlrclezetrsigekc:r
:ffi,il::

Az OT

hirtóskörébe tartozó kérdésekben csak e]őzetes l-1oz.zá.j;,trttliissal

vá_l]lrlltat

1tséget;

kajte l8Ze

LJtólagos jóváhagyással vállalhat kötelezettségeket

az Országos

Szövetség belső

sz,abál yzal ának rne gfelel ően,

Ciyakorol1a az Orsz,ágos Iroda alkalnrazottaival kapcsolatos trlutrkiiIt.ltóiJL)gt)kílt;

irelldata a kapcsoJattartás gondozása, irányitása, a tagszervezeíel<ke
Sztrvelscgge l kapcsolatban á]ló társada]mi és állarrii szervekkcl;

l

es ilz ()rszilgos

Segíti es ellerrőrzi az Alapszabály rendelkezéseirrek és a vezető szct,vek ltlliit,tlzlttltirlltk
betartiisát, rnegvalósulását, ennek során tájékoztatást kérlret arz Országos Szövclség
r,liilaszttltt szerveinek vezetőitől, i]letve beszalrroltathatja a kinevczctt vczctől(ct és
alkalnraz"oftakat,

Tiszt_ségél ttlrsacialrrri mr"lnkában látja el, azonban
l'e]nreriiló igazolt kiadásainak nreglérítésére jogosrrlt.

az

Orszagc-is Szövetség érdckcberr

b r\z Olszágo.s Szövetség eJrröklleiyettesei:

-

ltlada{kijrüik az

OT

dontése alapján l-rlegitatározott L;izottsiigtlk és sz"iiliter iilctr:k

rriirrl,ítása;
- cscti (l<arnpiirry) ielzrdatok szervezése, ileírryíttísa;
- lrllpcsill,tttat-tiis n Szövetség tagszelvezetcive l.
}lclatllrtkijt,(iket korrkrétan a Szövetség belsó szabályzatábarr

c

Az

el

n ö k h t ly

cíí cs t k nregválasztása titkos szavazássitl t(jltérli k.

6, .illrilrtltj és irle iglenes
,,\z_

O'l'l

kell llltrgllatiilozlli

bizottsrigoli

Ször,etség céljairral< rrlegvalósíttisa érdekéberr állirrlclo cs iclciglcrlcs [riz-ottsltt,okat

ittl;llt;tt lr:lttc (ii továilbiakbarl: bizottságok

)

llzck tnglrltsziirrriit és tevékerrységi tertiletét az OT hatiirozattal irJlapit;lr rricg,
i\ biz_tlttsiigt,k iiltal rrregalkotott rntiködési szabályzatitkat irz O!l hlrgyja jtivii.
i. ür,sz-ligtls lrodlt, Iroclavezct

lr

Az_ OLsztigos

ő

|,"'.*,,

Szövetség iigyviteli és műrkodési feladatait lrz Orszligtls lttltla (r-óvitlcrt:

lLorllr) l.itia el.

b

lragylil

c,

az irodavezető előterjcsztéséberi - tlz,

Az, Troda rrliiködési-tigyviteli szabályzatát

0E

_1til,:i.

t\z_ l t,clc]avezetó:

- irárlr ítla

nz.

()rsziigos Iroda nltlnkájiit;

- tel;.rtlnttrit és hatáskörét az ehrók hatzu,ozza rleg;
_

tevékenységéról beszánrol az OE és az Országos Szövetség elIrökérrek;

- 0z

ell,ök

eseti megbízúsn aInpjdlt

képviseli

l

Szövetséget,

- lirlriicskozásijoggal részt vesz a Szövetség testti]etei, szervei és bizottsligei iilÚsén;

közlrasz.rrít szervezeteklól szóIó törvénvben eliiír,t rr)'ilvárttlltlisOk
vezetéséról, beszárnolók, jelentések elkészítéséról,

_ goniioskoclik

a

\/. 11ész:
\' írlaszt

9

hn

tós á g,

szavaza ti

j o g,

nrűködési szabályok

1. Y áIasztíltttősá!, sznv azati

tl,

jog

Az Országos SzÖvetség tisztségeire választható az a r-ragykorú, csclekvóképe_s
eS
áIlanlPolgári jogaiban bírói Ítélette] nem korlátozott magyal áilarlrpolgiu-, irLklz,i
Orsz-ágos SzÖvetséghez tartozó valamelyik szervezetben tevékenyseg.t tc.lt
ki

b, Országos Szervekben szavazati jog azt a szen,télyt i.lleti rneg, akir kiiidötírrek, vagy ilz
aclott testtilet tagjának rnegválasztonak. A szayazaljjog nenl átrrrhtizhnró.

c' Az Országos Szövetség valamelyik szervébe lnegválasztort tisztségviscló rrlegbíziitiisa
(ttlanclii ttttrla) három évre szó].

lVlegsz.űnik:
- ii nregbíz-irtás idejének lejártával;

- lelrroncliissal;
- n szenlély tagságárrak a nregszűnésével;
-

ctikai eljírás során hozott határozat alapján

-

r,

i

ssz_alt ír,,iissal

;

- il tisztségvisclö

haláliival.

tI

]::trliar clllirást, vissz-ahívást a javaslattételi

;rz

Ot: ltez-cletlrétiyezlte[; a dörltés az

joBgal renclelkezó illetéltes
OE va1y az OT hatáskor,éLre tirrtoz,i[t,

s7,cl.\/czt][,

tllctvc

,\ vrsszalrirlás okrit és az eljárás nódját a Szövetség Erikai Sz_abályzatáLlarl ltcll rögzitcrli_
2,

N'l

iilriitlési sza liiilyolt

.\z- ()rsz-lii]os Szövetség vezetó testtiletei,
ilzijs, li l ta l árrtls sz.abályol< :

szervei és bizottságai tevékerlyst,gér.e vollntkOz,t\

ii

ll- ll ttstiilet itkkclr lratiilozatliépes,

lu

tag;airrak legalziLlb a telr_l és tlteI cgy íii jclcrl vlirl

llz,

ril,_iscrl;

b

it ltittiirozilthOz,.1tal tiltalábari egyszcrti szótöbbseggel tör,ténik, ligilg111,i szar,;tz-lttsz-iitlt
cst:tóri. (irr-rlikol az eirvérryes szavazatok'_50-50 oá-ot érrrck el) irz iilest lcvez.ctó elrriili
rzitvirz; rtlt r.lötlt

;

c. A kövctkezö esetekbetl a clöntéshozatallroz rrrirtósített kéthnrrttlrtitls, illctvc rriirtósítctt
lö[ibsclgi tJörltés keIl

:

- a

tttegviilasztott ktildöttek legalább kétharr-rlaclos szavazz]tat,iirryi,t sziikségcs a,z
Országos Szövetség nrais társadalmi szervezettel törtérrö c,gye:sLilcsónek illctvc
fe loszlatásárlak kinrondásálroz;

-

lz

L)LszáBos szövetség megszűnése esetén a vagyorrával kirpcsolltos cliiritóslrcz;

- ílz. A l apszabá l y el

f'o

gad ásalroz, ttre

gváltoztatásiüoz,

i\z- O]'tagjlinak legaliibb 50 százalék phrsz eBy }sz-ilvilz,i}tíl szirliscges ae elIrök
rnegvílasztiisáltoz,

il. t\ sznrlltziis általtrbarr nyíltan történik.

A

testület btlrnrely tagiia kélheti azonbatt, lrogv a
lcvezető elnök rendelje el a titkos szavazást. Erről a javaslatról l tcstiilet tt},ílt szaviiziissal

tliirrt.
e.

A vlilasztott testilletek iiléseit azok elnökei írásban, a ttapirendek közlésével lrív.irik iissze.

A
e

l0

közhaszrr[r ténreikkal kapcsolatos iilések esetében gondoskodni

rr,érrye sirlésé lő l.

kell ;r nyilviillossilg

A

Szövetség belső szabályzatában ezekre vonatkozóan konkrét előírásokat kell
megfogalmazni, különös tekintettel az éves beszámoló jóvahagyására vonatkozó
szabályokra, Itt kell gondoskodni az |997, év CLVL törvény7, -ában előírt további
kötelezettségek teljesítéséról is.

i.

A Szövetség választott testületeinek üIéséről jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt kell
készíteni, amelyet a testület két tagja hitelesít. A döntéseket, határozatokat írásba
kell
foglalni, és azt az érdekelteknek meg kell küldeni.
törvény
által előírt módon - nyilvántartást kell vezetni.

A

testületek hatiirozatairól

-

VI. Rész:

A.z

Országos Szövetség gazdálkodási rendje

i. Az Országos Szövetség jövedelmének forrásai:
a. a tagszervezetek önkéntes hozzájárrrlásai;

b. ktilönböző szervezetek és személyek adományai;
c. állami (költségvetési) támogatás;
d. tlon

proíit vállalkozások

e. egyéb bevételek,

bevételei;

,|,,,,,,

tagdíj

2. AzOrszágos Szövetség évenkéntjóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

3.

A Szövetség gazclálkodása során elért erednlényét nem osztja fel, ezt az Alapszabályban
rrteghatározott tevékenységekre íbrdítja.

4.

Az

Országos Szövetség - figyelemmel a törvénynek az adománygyűrjtésre és a gazdálkodás
iiltaiános szabályaira - kidolgozza és nyilvánosságtahozza gazdasági tevékenységére és az

ezzei összefiiggő nyilvantartási és beszámolási kötelezettségeire vonatkozó belső szabályzatait.

5.

11

Az Országos Szövetség befektetési szabályzatát az OT fogadja

el.

VII. Rész:
Egyéb rendelkezések
1,

A IV. Országos

Küldöttértekezlet

ezt az Alapszabályt az 1998.május27-ei,

azl998.

november 25-eí, valamint az OT 1999január 20-ai ülésein targyalta és módosította. A további
módosítasokat (dőlt, vastagított betűvel szedve) a régivel egységes szerkezetben elfogadta
azOT 2008. augusztus 18-ai, valamint a2009. mújus 27-ei ülése.

A Szövetség 2010 december &-dn tartott OT ülésén az I. Rész 3. pontjdt és a WI. Rész 2.
poníját módosította, a mdr módosított §zöveg az adott helyeken dű4 vastagított betűvel

2.

szedve.

Ajelen alapszabdly az elfogadását követő bírósdgíjóvúhagyús szerit lép hatályba.

07 *
/_ ?0,t4da
?/te"vww,n-

BudaPest, 20IL december

Dn§zalo§;,1,iészlo \
f
,j É1 P"1{4"t,t

^
iogi É!rdomá$.,, ', i,tn4idráiÉsú /' .' D
-e '-'-----tiá
,

{,,
tn /
t,a

Cínl: 159; l'i.: i j8,
?elelori; S6-3{]-í] -1 r a-561

4q

L2

ú

íhb,

W"b-

"p}"+z

,ű,i3_

'!,t,

Némethné J

