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1.§ Név, székhely 

 

1. Az Egyesület neve: Nyugdíjasok Szociális Fóruma Egyesület  

Rövidítés: NYSZF  

 

2. Székhelye: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 9. földszint 1. 

 

3. Hivatalos nyelv: magyar  

 

4. Működési terület: Magyarország  

 

Az NYSZF az egyesülési jogról, a közhasznú, valamint a civil szervezetek és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) illet61e8 a Polgári törvénykönyvről 

szóló 1959 évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) rendelkezési alapján olyan Magyarországon 

Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában 

meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi 

tagjai tevékenységét. Az egyesület működésének jellemzője, hogy önszerveződéssel létrejött 

olyan társadalmi, érdekképviseleti fórum, amelynek alaptevékenysége  

• a nyugdíj ellátással  

• a szociális ellátással  

összefüggő jogos igények feltárása, az ezekkel kapcsolatos időszerű megoldására javaslatok 

kimunkálása és ezek érvényesítése kapcsolatteremtés az állami, önkormányzati és 

szervezetekkel. 

 

Az Egyesület céljai megvalósítás és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és — célja 

megvalósítása gazdasági biztosítása érdekében — gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. 

 

Az Egyesület szolgáltatásait a tagságon kívül álló személyek és szervezetek részére is végi.  Az 

Egyesület, mint társadalmi érdekképviseleti szervezet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, 

pártot vagy pártokat nem támogat, pártoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési, 

önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 

 

Munkája során törekszik mindazon szervezetekkel, egyesületekkel, természetes személyekkel, 

akik/amelyek az Egyesület munkáját, céljainak elérését segíthetik. Ennek érdekében az 

Egyesület szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.  

 

Együttműködési megállapodás alapján alakítja kapcsolatait, a nyugellátást, szociális ellátást, 

valamint a tevékenységi körébe eső feladatok irányítását végző minisztériumokkal, országos 

hatásköri szervekkel, önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségesekkel, hasonló 

feladatokat végző más társadalmi szervezetekkel, így a magyarországi segélyszervezetekkel is. 

Részt ezen adományainak gyűjtésében és célba juttatásában. 
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2.§ Az Egyesület céljai 

 

1. Az Egyesület célja a nyugdíjas és szociális jogok érvényesítésével kapcsolatos teendők, 

feladatok elvégzéseinek elősegítése; 

az időszerű feladatok megoldására ajánlások, javaslatok kimunkálásával, a nyugdíjas-szociális 

ellátásokkal kapcsolatos tervezett jogszabályok és jogszabály módosítások tervezeteinek 

véleményezésével, 

a helyi szervezetek létrehozásának támogatásával, 

a klubélet, a helyi és térségi programok támogatásával, 

a központi (országos) programok szervezésével és lebonyolításával, 

az Egyesület munkája során kiérlelt javaslatoknak a nyugellátás, a szociális ellátás 

korszerűsítési folyamataiba való bekapcsolásával. 

 

Az Egyesület a nyugdíjas és szociális ellátással összefüggő, a nyugdíjasok és a szociális 

rászorulók jogos igényeinek képviseletében, a feladatok megoldási lehetőségeit célzó ajánlások, 

javaslatok kimunkálásában, az ellátó rendszerek szabályozásának előkészítő folyamataiba való 

bekapcsolódásban, a helyi szervezetek megalakulásának, működtetésének támogatásában, a 

központi feladatok ellátásában a jogérvényesítési folyamatokban való szerepvállalása határozza 

meg tevékenysége céljait.  

 

2. A célok kiemelt területei:  

 Az emberi méltóság egész életen át való megőrzésének elősegítése 

 Az időskorúak társadalmi megbecsülésének erősítése  

 Az időskorúak szociális, és vagyonbiztonságának elősegítése  

 •Az időskorúak egészségének megőrzése, gyógyítása, rehabilitáció  

 Az időskori teljes értékű életmód (kultúra, szórakozás, sport stb.) támogatása  

 Az időskorúak közügyek intézésébe való bekapcsolásának elősegítése  

 Az időskorúak szociális ellátásának, gondozásának erősítése  

 •A nemzettársak közötti együttműködés, szolidaritás elősegítése.  

 

3.§ Az Egyesület tevékenysége 

 

1. Az Egyesület önzetlenül tevékenykedik (non profit szervezet), pártot sem közvetlenül, sem 

közvetve nem támogat. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezett pártoktól nem fogad el és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

2. Az Egyesület által végzendő tevékenység a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pont alapján:  

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység,  

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

 tudományos tevékenység, kutatás,  

 nevelés és oktatás, , ismeretterjesztés  

 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  

 rehabilitációs foglalkoztatás. 
 

3. Egyesületi pecsét (körbélyegző); Nyugdíjasok Szociális Fóruma felirat a körív mentén, 

középen a jelkép rajzolata.  
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4. Az Egyesület zászlója: álló téglalap formájú fehér selyem, oldalán nemzeti színá fonat, alul 

arany rojt, középen a jelkép, alatta az Egyesület teljes neve, és az alapítás éve.  

 

4.§ Tagság 

 

Az Egyesületben a következő tagsági formák léteznek:  

1. Rendes tagság  

a. Egyéni tag 

b. Csatlakozó, együttműködő szervezet képviselője 

2. Pártoló tagság  

3. Tiszteletbeli tagság  

 

1. Rendes tagság  

a) Rendes tag lehet minden cselekvőképes magyar állampolgár, aki nincs a közügyektől 

eltiltva, valamint bármely jogi személy, amely egyetért az Egyesület céljával és részt 

kíván venni a tevékenységében.  

b) Rendes tag felvételéről - annak írásbeli kérelme alapján - az Elnökség dönt.  

 

2. Pártoló tagság  

a) Partoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely az 

Egyesületet anyagilag támogatja. A jogi személy jogait és kötelezettségeit bejegyzett 

képviselője úján gyakorolja.  

b) A pártoló tagok felvételéről-azok írásbeli kérelme alapján – az Elnökség dönt.  

 

3. Tiszteletbeli tagság  

a) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy 

amely az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához rendkívüli módon hozzájárult.  

b) A jogi személy jogait és kötelezettségeit képviselője útján gyakorolja.  

c) A tiszteletbeli tagságról- az Elnökség javaslata alapján - a Taggyűlés dönt.  

 

5.§ A tagság megszüntetése 

 

1. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: 

a) Kilépéssel: A tag kilépési szándékát az Elnökséghez Írásban tartozik bejelenteni. A 

tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.  

b) Az Egyesület megszűnésével.  

c) A tag halálával, illetve a jogi személy jogutóddal illetve jogutód nélküli megszűnésével.  

d) Kizárással: a Taggyűlés legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával 

kizárhatja azt a rendes tagot. aki az Egyesület Alapszabályát súlyos mértékben megsérti, 

vagy az Egyesülettel szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

A kizárás alatt álló tagnak egyszeri esetben lehetősége van 30 napos felszólítási idő 

mellett a kötelességei teljesítésére, azonban a részére kiadott előzetes felszólításban fel 

kell hívni a figyelmét, hogy az ismételt mulasztás a tagsági viszony törlését vonhatja 

maga után. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a Taggyűléshez fellebbezhet a 

kizárásról szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A fellebbezést az 

Egyesület postai címbe írt levélben, az Elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról 

szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a 

védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére. A tagot írásbeli kizáró 
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határozattal foszthatják meg tagságától. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló 

határozat kézhezvételével szűnik meg. 

 

2. Tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: 

a) A tiszteletbeli tag részéről történő lemondással. A tagnak az Elnökséget a döntéséről 

írásban kell értesítenie. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A 

tiszteletbeli tagsági viszony megszűnéséről a Taggyűlést tájékoztatni kell.  

b) Az Egyesület megszűnésével.  

c) A tiszteletbeli tag halálával, valamint a jogi személy jogutóddal illetve jogutód nélküli 

megszűnésével.  

d) Kizárással: A Taggyűlés a legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott 

határozatával kizárhatja a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki a tiszteletbeli 

tagságra méltatlanná vált. A kizárás alatt álló tagnak egyszeri esetben lehetősége van 30 

napos felszólítási idő mellett tagságára vonatkozó méltóságának helyreállítására, 

azonban a részére kiadott előzetes felszólításban fel kell hívni a figyelmét, hogy az 

ismételt mulasztás a tagsági viszonya törlését vonhatja maga után. 

A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a Taggyűléshez fellebbezhet a kizárásról 

szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, a fellebbezést az Egyesület postai 

címére írt levélben, az Elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat 

csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő 

vagy enyhítő körülmények ismertetésére. A tagot írásbeli kizáró határozattal foszthatják 

meg tagságától. A tagsági jogviszony kizárásról szóló határozat kézhezvételével szűnik 

meg. 

 

3. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:  

a) A pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondásával. A pártoló tag 

tagságának felmondását az Egyesület Elnökségének tartozik írásban bejelenteni. A 

tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. 

b) Az Egyesület megszűnésével.  

c) A természetes személy halálával, valamint a jogi személy jogutóddal, illetve jogutód 

nélküli megszűnésével.  

d) Kizárással: A Taggyűlés a legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott 

határozatával kizárhatja azokat a pártoló tagokat (természetes vagy jogi személyeket), 

akik, illetve amelyek önként vállalt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A kizárás 

alatt álló tagnak egyszeri esetben lehetősége van 30 napos felszólítási idő mellett 

kötelességei teljesítésére, azonban a részére kiadott előzetes felszólításban fel kell hívni 

a figyelmét, hogy az ismételt mulasztás a tagsági viszonya törlését vonhatja maga után. 

A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a Taggyűléshez fellebbezhet a kizárásról 

szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, a fellebbezést az Egyesület postai 

címére írt levélben, az Elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat 

csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő 

vagy enyhítő körülmények ismertetésére. A tagot írásbeli kizáró határozattal foszthatják 

meg tagságától. A tagsági jogviszony kizárásról szóló határozat kézhezvételével szűnik 

meg 

 

6.§ A tagok jogai és kötelezettségei 

 

1. A rendes tagok jogai:  

a) részt vesznek a Taggyűlés munkájában, az Egyesület célkitűzései meghatározásában, 

az Egyesület feladatinak végrehajtásában;  
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b) az Egyesület szerveinek megválasztásában közvetlenül, jogi személy esetében törvényes 

képviselőjük útján szavazhatnak, szavazati joggal rendelkeznek; 

c) az Egyesület szerveinek tagjává választhatók;  

d) az Egyesület testületeinek törvénysértő határozatait - a tudomására jutástól számított 30 

napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.  

 

2. A rendes tagok kötelezettségeit  

a) az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása;  

b) az Egyesület testületi határozatainak végrehajtása; 

c) tagdíjfizetéssel hozzájárul az Egyesület fenntartásához, a Taggyűlés határozata szerint.  

 

3. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai:  

a) a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Taggyűlés 

munkájában, a feladatok végrehajtásában, azonban az Egyesület szerveibe nem 

választhatnak és az Egyesület szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal 

vehetnek részt; 

b) a pártoló és tiszteletbeli tagok az Egyesület testületeinek törvénysért6 határozatait — a 

tudomásra jutástól számított 30 napon belül, érintettségük esetén — a bíróság előtt 

megtámadhatják.  

 

4. A pártoló tagok kötelezettségei:  

a) a pártoló tag köteles az Egyesülettel önként vállalt kötelezettségeit maradéktalanul 

teljesíteni.  

 

7.§ A Taggyűlés 

 

1. A Taggyűlés az Egyesület legfőbb testülete, amely a tagok összessége.  

 

A Taggyűlés minden rendes tagját egy szavazat illet meg, tekintettel arra, hogy a pártoló és 

tiszteletbeli tagok csak tanácskozási jogosultak részt venni. Az Egyesület Taggyűlését évente 

legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az 

előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló. a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint 

készített beszámolót. Az Elnökség határozata alapján a Taggyűlés máskor is összehívható. 

A Taggyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az összehívás okának és 

céljának megjelölésével írásban kéri, valamint ha a bíróság elrendeli. Rendkívüli Taggyűlést 

kell összehívni, amennyiben azt a tagok legalább 1/10-e az összehívás okának és céljának 

megjelölésével írásban kéri. A rendkívüli Taggyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés 

kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra kell 

összehívni. 

 

A Taggyűlést az elnök írásban hívja össze. A tagoknak az ülésről a tervezett időpont előtt 

legalább 15 nappal értesítést kell küldeni, és abban a helyet, az időpontot, a napirendet, továbbá 

a határozatképtelenség esetén megtartandó új Taggyűlés helyét és dátumát is meg kell jelölni. A 

Taggyűlés nyilvános, azokon bárki részt vehet.  

 

A Taggyűlést külön-külön az Elnökség, elnök, illetve az Egyesület tagjainak fele levélben, az 

ülések előtt legalább 14 nappal a Taggyűlés napirendjének egyidejű megküldésével hívhatja 

össze. Az ülések általában nyilvánosak. Zárt ülést kizárólag a személyiségi jogok védelme 

esetén, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján lehet tartani. A Taggyűlés rendes 

szavazásának módja egyszerű többség.  
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A Taggyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak legalább 50%-a + 1 fő jelen 

van. Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli időpontra, változatlan napirendi pontokkal 

megismételt Taggyűlést kell kitűzni, és a megismételt Taggyűlés csak az eredeti Taggyűlés 

napirendjében lehet a megjelentek számától függetlenül határozatképes, és csak akkor, 

amennyiben erre a tagok figyelmét a megismételt Taggyűlés meghívójában felhívták. 

Amennyiben a megismételt Taggyűlést az eredeti Taggyűlés napjának későbbi időpontjára 

tűzik ki, úgy ezeket a tájékoztatásokat az eredeti taggyűlési meghívónak kell tartalmaznia. A 

Taggyűlésen az Elnök, vagy akadályoztatása esetén az Alelnök elnökök (levezető elnök). 

 

2. A Taggyűlés hatáskörébe tartozik valamennyi, az Egyesület céljának megvalósításához 

szükséges döntés: dönt azokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályok, s a jelen 

Alapszabály a hatáskörébe utalnak, valamint amelyekben a döntés jogát magának tartja 

fenn.  

 

3. A Taggyűlés kizárólagos hatásköre a következő:  

a) az Alapszabály megállapítása, illetve módosítása; 

b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha a 

törvény eltérően nem rendelkezik; 

c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; 

d) tiszteletbeli tagság adományozása, illetve tiszteletbeli tag kizárása; 

e) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása (titkos szavazással, egyszerű 

többséggel), illetve visszahívási indítvány elfogadottnak történő tekintése, ha a 

Taggyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. 

f) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása, a 

Taggyűlés valamennyi tagja kétharmadának egyetértő szavazatával; 

g) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a legfőbb szerv 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

4. A Taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos 

szavazást rendelhet el a Taggyűlés a levezető elnök vagy a jelen lévő tagok egyharmadának 

kezdeményezésére. 

Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Taggyűlés levezető elnökének szava dönt, 

titkos szavazáskor a Taggyűlés határozata alapján a szavazás egy alkalommal 

megismételhető, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozat javaslatot elvetettnek kell 

tekinteni. 

 

5. A Taggyűlésen jelenlévő rendes tagok szavazati jogukat kizárólag személyesen 

gyakorolhatják. 

 

6. Az Egyesület megszűnik, ha  

a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad); 

b) a legfőbb szerve kétharmados többséggel a feloszlásáról határoz; 

c) a bíróság feloszlatja; 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy 

megállapítja megszűnését. 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a 

nyilvántartásból törlik. 
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A b)-e) pontok szerint esetekben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt 

esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényser-végelszámolást 

kell lefolytatni. 

A legfőbb szerv nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.  

 

Az Egyesület Alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül 

megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell 

nyilvánosságra hozni. 

 

Az Egyesület nyilvántartásból való törlésére az Egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

7. Az Egyesület kitüntetést alapíthat, és kitüntetésre felterjesztést tehet.  

 

8.§ Az Elnökség 

 

1.  Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az 

Elnökség látja el.  

 

2. Az Elnököt és az Elnökség tagjait a Taggyűlés az Egyesület rendes tagjainak sorából, titkos 

szavazással, egyszerű többséggel választja meg, 4 éves határozott időtartamra. 

 

3. Az Elnökség a következőkből áll:  

a) a 4 éves időtartamra megválasztott Elnök;  

b) a 4 éves időtartamra megválasztott 5 (öt) Alelnök. 

 

4. Az Elnökség az Alapszabály és a Taggyűlés határozatainak végrehajtása érdekében irányítja 

és összehangolja az Egyesület munkáját. 

 

5. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 

 

6. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

7. Az Elnökség határozatképes, ha tagjaiból minden tag jelen van. 

 

8. Az Elnökség hatásköre a következő: 

a) a Taggyűlés előkészítése és összehívása; 

b) a gazdálkodási terv végrehajtása; 

c) az Egyesület költségvetésével, folyó kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos döntések 

meghozatala; 

d) meghatározott feladatok végrehajtására ad hoc bizottságok létrehozása;  

e) a nyilvántartásból való törlése minden olyan tagnak, akinek a tagsága megszűnik, 

továbbá a jogi személy tagoknak, amelyek jogutód nélkül, vagy jogutóddal szűnnek 

meg; 

f) hálózatépítés 

g) az Egyesülethez tartozó klubok, szervezetek, helyi, kistérségi, regionális programjai 

szervezésének, azok megtartásának támogatása. 
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9. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az Elnökségi 

ülést az Elnök hívhatja össze levélben, az ülés előtt legalább 14 nappal. Az Elnökség ülésének 

napirendjét a meghívással egyidejűleg kell megküldeni. Az ülések általában nyilvánosak. Zárt 

ülést kizárólag a személyiségi jogok védelme esetén, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

alapján lehet tartani. Az ülés szavazásának módja egyszerű többség.  

 

10. Az Elnökség évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a Taggyűlésnek. 

 

9.§ Az Elnök 

 

1. Az Elnök hatásköre a következő:  

a) az Elnök az Egyesület törvényes képviselője, aki kialakítja az ügyviteli szervezetet, az 

esetleges munkavállalók fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat;  

b) az Elnök hívja össze az Elnökségi üléseket és a Taggyűlést;  

c) az Elnök a soron következő elnökégi ülésen döntéseiről tájékoztatja az Elnökséget. 

 

2. Az Elnököt akadályoztatása az Alelnök egyike helyettesíti, amely 11.§-ban kifejtettek szerint 

a képviseletre is kiterjed.  

 

3. A Taggyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet az Egyesület vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 

- jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy 

- az állami és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást bírságot szabott ki,  

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte.  

 

10.§ Az Alelnökök 

 

1.  Az Alelnökök hatásköre a következő:  

a) az elnök konzultánsaként működnek, az elnök által meghatározott operatív feladatokat 

látják el;  

b) elvégzik, illetve irányítják az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szervezési és 

adminisztrációs teendőket; 

c) az elnök akadályoztatása ezrén önállóan ellátják az elnök teljes körű helyettesítését; 
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d) tájékoztatják a tagokat az Egyesület munkájáról;  

e) előkészítik a Taggyűlés és az elnökség üléseit, biztosítják azok működését; 

f) gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról, és a naprakész nyilvántartás vezetéséről; 

g) a testületek ülései közötti időszakban folyamatosan végzik a gazdasági ügyeket és 

ellenőrzik az Egyesület pénzügyeit;  

h) javaslatot tesznek az Egyesület éves költségvetésére;  

i) az Egyesület testületeinek ülései között ellenőrzik a költségvetés végrehajtását;  

j) félévenként tájékoztatják az Elnökséget az Egyesület pénzügyi helyzetéről és a pénzügyi 

intézkedésekről, valamint évente beszámolnak a Taggyűlésnek. 

 

2. Az Egyesület alelnökei  

a) Szociális szakmai alelnök  

b) Gazdasági alelnök  

c) Hálózatépítésért, kommunikációért, kulturális kapcsolatokért felelős alelnök 

d) Időskorúak életviteli tanácsadásáért felelős alelnök 

e) Bentlakásos otthonokkal való kapcsolatokért felelős alelnök 

 

3. Szociális szakmai alelnök 

a) szociális igények, ellátások helyzetének folyamatos követése (intézményi bentlakásos 

ellátás, intézményi nappali ellátás, házi ellátás);  

b) ellátások javítását szolgáló javaslatok kimunkálása;  

c) időskori kóresetek alakulásának követése, az ellátási igények módosulásai, az ezzel 

kapcsolatos nehézségek feloldását célzó javaslatok kimunkálása;  

d) kapcsolatépítés szakellátást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel;  

e) szakmai célú előadások, rendezvények szervezése;  

f) szakmai előadókkal való kapcsolatépítés. 

 

4. Gazdasági alelnök 

a) elkészíti az Egyesület éve költségvetését; 

b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a pénztárt, gondoskodik a könyvelés 

folyamatosságáról;  

c) az elnökkel együtt teljesíti a kifizetéseket, ellenőrzi azok szabályszerűségét;  

d) beszedi és nyilvántartja az Egyesület működéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat;  

e) rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület vagyoni helyzetéről;  

f) évente egy alkalommal beszámol az Egyesület gazdasági helyzetéről és tevékenységéről 

a Taggyűlésnek;  

g) gondoskodik a pályázatok figyeléséről, benyújtásának előkészítéséről. 

 

5. Hálózatépítésért, kommunikációért, kulturális kapcsolatokért felelős alelnök 

a) előkészíti az Egyesület rendezvényeihez szükséges struktúrát;  

b) elkészíti az Egyesület rendezvényeinek programtervét;  

c) ellátja az Egyesület rendezvényeihez kapcsolódó egyéb tevékenységeket;  

d) előkészíti és megszervezi az Egyesület nyilvános megjelenéseit;  

e) kapcsolatot tart az állami, önkormányzati szervekkel, a sajtó képviselőivel az Egyesület 

tevékenységével kapcsolatban;  

f) ellátja az Egyesület kommunikációjához kapcsolódó egyéb tevékenységeket. 

 

6. Időskorúak életviteli tanácsadásáért felelős alelnök 

a) kutatja, vizsgálja az időskorúak tipikus kóresetei megelőzésének általános szempontjait;  

b) kutatja, vizsgálja az időskorúak tipikus kóreseteinek gyógyítási lehetőségeit;  
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c) feltárja az időskorúak tipikus kóreseteinek rehabilitációs lehetőségeit;  

d) népszerűsíti a sportot, mint az egészségmegőrzés eszközét;  

e) hangsúlyozza az időskorúak helyes táplálkozásának jelentőségét;  

f) a feladati között felsorolt témakörökben népszerű, rövid előadások szervezését, és ezek 

elektronikus formában történő rögzítését kezdeményezi;  

g) szakmai előadókkal kapcsolatot teremt és ápol. 

 

7. Bentlakásos otthonokkal való kapcsolatokért felelős alelnök gondoskodik:  

a) kulturális programok szervezéséről, lebonyolításáról;  

b) életviteli programok szervezéséről, lebonyolításáról;  

c) gyalogló programok szervezéséről, lebonyolításáról;  

d) sportprogramok szervezéséről, lebonyolításáról;  

e) kirándulások szervezéséről, lebonyolításáról;  

f) intézményközi kapcsolatok kezdeményezéséről, kialakításáról és ápolásáról. 

 

11.§ Az Egyesület képviselete 

 

1. Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan jogosult. Az Elnök rendelkezik az Egyesület 

bankszámlája felett oly módon, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben 

az Elnök és a gazdasági alelnök, és/vagy a szociális szakmai alelnök – vagyis a megnevezett 

három elnökségi tag közül bármely kettőnek – az együttes aláírása szükséges. Az Elnök 

tartós akadályoztatása esetén a gazdasági alelnök és a szociális szakmai alelnök együttesen 

jogosultak az Elnök hatáskörében eljárni. 

 

2. A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik:  

 a megbízás időtartamának lejártával;  

 visszahívással; 

 lemondással;  

 elhalálozással.  
 

3. A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat, lemondása a lemondás 

benyújtásával, illetve a lemondásban megjelölt időponttal (ami visszamenőleges nem lehet) 

hatályosnak tekintendő. Ezt követően a tisztsége további ellátására, illetőleg döntések 

meghozatalára vonatkozó intézkedések megtételére nem kötelezhető. 

 

4. A vezető tisztségviselők visszahívása  

Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban 

visszahívás iránti kérelmet nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az 

elnök köteles 30 napon belüli időpontra a Taggyűlést összehívni, és a témát napirendre 

tűzni. 

Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha magatartása az Egyesület 

alapszabályával ellentétes, illetve az alapszabály rendelkezéseit több alkalommal, súlyosan 

megszegi, így például, ha a tagdíjat felszólítás ellenére sem rendezi.  

A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő Taggyűlésre a visszahívni kívánt 

vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala 

előtt lehetőséget kell biztosítani arra, az érintett vezető tisztségviselő védekezését és 

álláspontját a Taggyűlés előtt ismertesse.  

Ha a Taggyűlés az elnök személyét nem érintő visszahívási indítványt fogad el, akkor az 

Elnök köteles új jelölteket állítani. Az ilyen módon megválasztott elnökség, illetve 

elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselő hátra lévő 
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hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt tisztségviselő 

megválasztásáig tart. 

 

 

 

 

 

12.§ Az Egyesület Bizottságai 

 

12.§ 1. Felügyelő Bizottság 

1. Az Egyesületnél 3-5 tagú Felügyelő Bizottság működik.  

A Felügyelő Bizottság tagjait és egyben elnökét a Taggyűlés választja meg 4 éves határozott 

időtartamra, az Egyesület tevékenysége szerinti szakemberek közül. 

 

2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 

értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);  

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésre irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik,  

c) a közhasznú szervezet 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 cél 

szerinti juttatást -, illetve  

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  

 

3. A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles az Elnökség és a Taggyűlés tevékenységét 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy a döntések a jogszabályoknak és az Egyesületi 

céloknak megfelelnek-e. Ha a Felügyelő Bizottság törvénysértést észlel, köteles a 

törvényességi felügyeleti eljárásra jogosult szerv fellépését kérni.  

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A Felügyelő Bizottság 

üléseit bármely tag írásban, az ok és a cél megjelölésével összehívhatja. Az évi rendes felügyelő 

bizottsági ülést az Egyesület elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság döntése szerint az 

Egyesület elnöke a felügyelő bizottság ülésein jelen lehet.  

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. A 

Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása négy éves időtartamra szól.  

 

4. A felügyelő szerv ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a közszervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

 

5. A felügyelő szerv tagja az Elnökség ülésén tanácskozási részt vehet, illetve részt vesz, ha 

jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik.  

 

6. A felügyelő szerv köteles a Taggyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
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a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy enyhítése az 

intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

7. A Taggyűlést vagy az Elnökséget a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 

számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén a Taggyűlés és az Elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult.  

 

8. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.  

 

12.§ 2. Etikai Bizottság 

 

1. Az Egyesületnél 3-5 tagú Etikai Bizottság működik.  

Az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a Taggyűlés választja meg 4 éves határozott időtartamra, 

az Egyesület tevékenysége szerinti szakemberek közül. 

 

2. Az Etikai Bizottság felügyeli a külső-belső jó kapcsolatok meglétét, meditátori 

szerepkörben való fellépést vállal az esetleges súrlódások feloldására. 

3. A jó együttműködést, az Egyesület szellemiségét sértő események esetén fegyelmi 

jogkörben jár el. Határozatait, javaslatait – azok érvényre juttatása érdekében – eljuttatja az 

Elnökséghez. 

 

12.§ 3. Szervezési és kulturális munkabizottság 

 

1. Az Egyesületnél 5-15 fős Szervezési és kulturális munkabizottság működik.  

A Szervezési és kulturális munkabizottság elnökét, társelnökét és tagjait a Taggyűlés 

választja meg 4 éves határozott időtartamra. 

 

2. A Szervezési és kulturális munkabizottság tevékenységét a Hálózatépítésért, 

kommunikációért, kulturális kapcsolatokért felelős alelnök irányítja. 

 

12.§ 4. Életviteli munkabizottság 

 

1. Az Egyesületnél 3-5 fős Életviteli munkabizottság működik.  

Az Életviteli munkabizottság elnökét és tagjait a Taggyűlés választja meg 4 éves határozott 

időtartamra. 

 

2. Az Életviteli munkabizottság tevékenységét az Időskorúak életviteli tanácsadásáért felelős 

alelnök irányítja. 

 

12.§ 5. Írott és elektronikus sajtó munkabizottság 

 

1. Az Egyesületnél 3-5 fős Írott és elektronikus sajtó munkabizottság működik.  

Az Írott és elektronikus sajtó munkabizottság elnökét és tagjait a Taggyűlés választja meg 4 

éves határozott időtartamra. 
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2. Az Írott és elektronikus sajtó munkabizottság az Elnökséggel egyeztetett módon és 

formában végzi a tevékenységét.  

 

12.§ 6. Munkabizottságok létszáma 

 

Amennyiben a Taggyűlésen nem történik meg az egyes bizottsági létszámok betöltése, a 

munkabizottságok elnökei, illetve a Szervezési és kulturális munkabizottság társelnöke 

javaslatot tehetnek a létszám-keret lehetséges betöltésének módjára, a bizottsági tagoknak jelölt 

személyekre. Ezeket a személyi javaslatokat az Egyesület Elnöksége megfontolja, és 

egyetértése esetén a következő taggyűlésen jóváhagyásra előterjeszti. 

 

13.§ Elnökségi Tanácsadó Testület  

 

Az Egyesület a szervezeti és intézményi kapcsolatok ápolásának elősegítése, illetve 

tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében az idősügyi érdekképviselet területén ismert és 

elismert szakemberek, szakértők bevonásával Elnökségi Tanácsadó Testületet hoz létre. 

Az Elnökségi Tanácsadó Testület létszáma 5-10 fő, elnökét és tagjait a tanácsadói 

közreműködésre az Egyesület Elnöke kéri fel és az Egyesület taggyűlése választja meg, 

határozott, 4 éves időtartamra.  

Az Elnökségi Tanácsadó Testület elnöke és tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, 

programjain, megfigyelőként a döntéshozó szerveinek ülésein, esetenként meghívást kapnak az 

Elnökség üléseire (is).  

Betöltetlen létszám-keret esetén a Testület elnöke és az Egyesület elnöke közösen 

gondoskodnak a létszám-keret betöltésére alkalmas jelöltek kiválasztásáról, és a soron 

következő Taggyűlés alkalmával az Egyesület Elnöke jóváhagyásra előterjeszti az Elnökségi 

Tanácsadó Testület új tagjainak névsorát. 

 

14.§ Titkárság  

 

Az Egyesület adminisztrációs tevékenységének gördülékenyebbé tétele érdekében az Egyesület 

tagjainak önként jelentkezői sorából létrehozza az Egyesület Titkárságát. Az önként jelentkező 

tagok közül az Egyesület Taggyűlése választja meg az Egyesület Titkárságának elnökét és 

tagjait. 

 

15.§ Az Egyesület hivatalos publikációja 

 

Az Egyesület fenntartja magának a lehetőséget, hogy az interneten önálló honlapot hozzon létre 

(és üzemeltessen), amelyen feltünteti különösen az Egyesület által szervezett rendezvényeket, 

az Egyesület által elért eredményeket, kitüntetettjeit, valamint fő támogatóit. 

Fenntartja továbbá annak a jogát is, hogy belső hírlevélként működő sajtóterméket (időszaki 

lapot) alapítson, tájékoztató és reklámanyagokat jelentessen meg, a szellemiségével egyetértő 

sajtorgánumokban megjelenjen.  

 

16.§ Az Egyesület gazdálkodása 

 

1. Az Egyesület céljai megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet - ideértve a 

közhasznú tevékenységet is - folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 

biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 

alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztet. Az Egyesület gazdálkodása során elért 
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eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is 

részesülhet. 

 

2. Az Egyesület bevételei a következőkből állnak: 

a) tagdíjak (rendes tagok);  

b) a pártoló tagoktól, valamint egyéb szervezetektől és személyektől származó 

támogatások, hozzájárulások és adományok;  

c) gazdasági-vállalkozási tevékenységekből származó bevételek;  

d) pályázatok és egyé források.  

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.  

 

3. Az Elnökség jogosult az Egyesület valamennyi könyvébe, számlájába, egyéb vonatkozó 

aktáiba és feljegyzéseibe történő betekintésre.  

 

4. Az Elnökség gondoskodik az Egyesület tagdíjainak határidőre történő beszedéséről. Az 

Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek. 

Az éves tagdíj összege az alapítás évében: 

- Egyéni (magánszemély): 1.000,- Ft, azaz egyezer Forint;  

- Szervezeti egység (jogi személy): 10.000,- Ft, azaz tízezer Forint;  

- Települési szervezetek, gyűjtőszervezetek: 40.000,- Ft, azaz negyvenezer Forint. 

Az alapítás évét követően ennek mértékét az Elnökség határozza meg. 

Új tag tagdíjának kiszámítása a tagsági jogviszony létrejöttének időpontja szerint aktuális 

negyedév, valamint az adott évből még hátralévő teljes negyedévek összege alapján történik. A 

tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének időpontjában, azt követően minden február 15-éig kell 

készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni. 

 

Az Egyesület induló vagyona, az alakuló taggyűlésen az alapítók által, az alapítók által 

megválasztott Elnök részére történő letétbe helyezéssel rendelkezésére bocsátott első évi tagdíj, 

mely összeg, mint induló vagyon, az Egyesület működéséhez teljes egészében felhasználható. 

Az Elnökség javaslatára a Taggyűlés 2/3-os többséggel meghozott határozattal mentesítheti a 

tagokat a tagdíj megfizetése alól, amennyiben Elnökség megítélése szerint az Egyesület 

vagyona ezt lehetővé teszi, ideértve a jövőben felmerülő kiadásokat is.  

 

5. Az Egyesület nyilvántartásba vételét követően bevételei kezelésére bankszámlát hoz létre, 

amely feletti rendelkezési joghoz az Elnök és az Elnökség egy másik tagjának együttes 

aláírása szükséges.  

 

17.§ A törvényességi ellenőrzés 

 

1. Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést - az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 11. S (l) bekezdése alapján - az ügyészség gyakorolja.  

2. Amennyiben az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet a jogszabály feltételhez köt, 

a tevékenység felett hatáskörrel rendelkező állami szerve a hatósági ellenőrzésre vonatkozó 

szabályok szerint jár el.  

 

18.§ Vegyes és záró rendelkezések 
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1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013 évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a 

további vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a később meghozandó Taggyűlési 

határozatok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 

2. Az Egyesület alapszabályát az alapító tagok Budapesten, 2013. február 6. napján tartott 

alakuló Taggyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. Az Alapszabály módosításait és 

kiegészítését a Budapesten, 2019. május 20. napján tartott Taggyűlés egyhangú határozattal 

jóváhagyta. 

 

3. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A tagok vállalják. hogy 

együttműködnek az egyesület jelen Alapszabályának bírósági nyilvántartásba vétele 

érdekében. 

Az alapítók kijelentik, hogy jelen Alapszabály rendelkezéseit megértették, továbbá alapítók 

kijelentik, hogy a jelen Alapszabály, továbbá a Nyugdíjasok Szociális Fóruma Egyesület 

alapításához és bírósági bejegyzéséhez szükséges okiratok akaratukkal mindenben 

megegyeznek.  

 

 

Az Alapszabály rendelkezései alulírott napon, az Alapszabály aláírásával lépnek hatályba. 

 

 

 

Kelt, Budapesten, 2019. május ….. 

 

 

dr. Csikós Tímea 

Jegyzőkönyv-vezető 

 

Semmelweis Ferenc 

    Levezető elnök 

 

 

 

………………………………    …………………………………… 

     Jegyzőkönyv-hitelesítő      Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


