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1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
1. A szervezet neve: NYUGDÍJAS KLUBOK ÉS IDŐSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK"
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2.

A szervezet rövidített neve: „Életet az éveknek” Klubszövetség

3. A szervezet székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.
4. A szervezet típusa: egyesület (szövetség)
5. A szervezet jogállása: jogi személy. A Fővárosi Törvényszék civil szervezetek
nyilvántartásában a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Klubszövetség
ügyszáma 7.Pk.60094/1989, szervezeti nyilvántartási száma 01-02-0000094.
6.

A szervezet működési területe: Magyarország

7. Az Életet az éveknek” Klubszövetség emblémája:

Az embléma leírása: egy oválisban elhelyezkedő, sűrű lombozatú, széles törzsű barna fa.
8. Az „Életet az éveknek” Klubszövetség bélyegzője

Leírása: kör alakú, melynek középső részén feleakkora átmérőjű körben egy sűrű
lombozatú széles törzsű fa szerepel, mely az idősek nemzetközi szimbóluma. Ezen
nagybetűs felirat: felső félkör első sorában: NYUGDÍJAS KLUBOK ÉS IDŐSEK,
második sorában ÉLETET AZ ÉVEKNEK, az alsó félkörben: ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE.
9. Az „Életet az éveknek” Klubszövetség alapítása: 1989. március 29-én 139 klub
részvételével, az alapszabály elfogadásával (Budapest VIII. Koltói Anna u. 5.)
10. Az „Életet az éveknek” Klubszövetség honlapja: www.eletetazeveknek.hu
11. Az „Életet az éveknek”
nyugszov@hu.inter.net

Klubszövetség
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elektronikus

levélcíme

(e-mail-cím):

2. § AZ „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” KLUBSZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSEI,
FELADATAI
12. Az „Életet az éveknek” Klubszövetség (továbbiakban Klubszövetség) az ENSZ "Életet
az éveknek" gondolatának szellemében fogalmazza meg célkitűzéseit és feladatait.
13.
Kiemelt feladatunk az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő
érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális és sport tevékenység.
14.
Összehangolt módon véleményt nyilvánít minden olyan törvény, jogszabály
megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményeit érinti.
15.
Állásfoglalást, javaslatot és minden olyan kezdeményezést megteszünk, amely az
időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja.
16.
Célunk az emberhez méltó, nélkülözésektől mentes életet biztosító nyugdíjhoz való
hozzájutás, a nyugdíjak értékének folyamatos fenntartása, illetve a lehetőséghez képest a
reálértékének növelése.
17.
Közreműködünk a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére az aktív, társadalmi,
közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a köz
érdekében történő felhasználása végett.
18.
Mindent megteszünk azért, hogy biztosítva legyen az összes arra rászoruló idős ember
számára a szociális gondoskodás, azon belül a mindennapi ellátás, házigondozás, ápolás.
19.
Célunk az, hogy idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást
becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése.
20.
Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és az önkormányzati, munkahelyi, civil
szervezetek közötti olyan megállapodás megkötését, melyek gazdasági, szociális és
kulturális területen jobbítják a nyugdíjasok életkörülményeit. Ennek során különösen
fontosnak tartjuk, hogy a községekben, városokban alakuljon mindenütt Idősek Tanácsa,
az idős lakosság és az önkormányzat közötti együttműködés folyamatos biztosítására. Az
önkormányzati testületekben, különösen a szociális és az egészségügyi bizottságban
adjanak helyet a nyugdíjasok képviseletében résztvevő időseknek.
21.

Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat.

22.
Elősegítjük az idősek közösségi életéhez a keretek megteremtését minden egyes
településen és tárgyalásokat folytatunk, hogy a klubok tevékenységét az önkormányzati, a
munkahelyi szervek és civil szervezetek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel
támogassák.
23.
Támogatjuk, hogy a klubok, az idős lakosság képviselői legyenek aktív résztvevői a
lakóhelyi civil szervezeteknek, az önkormányzati testületeknek. A különböző
tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a
lakóhelyi életnek.
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24.
Kezdeményezzük az államhatalmi szervek felé az idősek fórumának megtartását, az
idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását.
25.
Kezdeményezzük tudományos felmérések, elemzések elkészítését az idősekkel
kapcsolatban. Részt vállalunk a szükséges adatgyűjtésben, felmérésben.
26.
Tudományos, irodalmi, művészeti pályázatokat írunk ki a nyugdíjasok életével
összefüggésben.
27.
Csatlakozzunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amely erősíti a generációs
kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját
és a társadalom boldogulására hasznosítsa.
28.
Kulturális tevékenység keretében elősegítjük a népi hagyományok megőrzését,
ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az
időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekszünk.
29.
Rendezni kívánunk nemzetközi, országos és területi tanácskozásokat, nyugdíjas
találkozókat, kulturális előadásokat, fesztiválokat. Részt veszünk az idősek nemzetközi
fesztiváljain hazánkban, s lehetőségeink keretein belül hasonló külföldi rendezvényeken is.
30.
Tovább szeretnénk növelni az oly kedvelt hazai és külföldi utazásokat mind a klubok,
mind az egyéni tagok számára.
31.
Kapcsolatot építünk ki más országok nyugdíjas szervezeteivel és nemzetközi
nyugdíjas szervezetekkel.
32.
Szorgalmazzuk olyan kiadványok megjelentetését, amelyek az időskorúak életével,
életkörülményeivel foglalkoznak. Kapcsolatot tartunk a médiával (tv, rádió, nyomtatott és
elektronikus sajtó) a nyugdíjasokat, az idős generációt érintő társadalmi kérdések
megjelenítése érdekében.
33.
Célunk nyugdíjasok és idősek részére – koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő –
szabadidős, sport jellegű tevékenységek népszerűsítése, részükre ebben a témakörben
helyi, megyei, országos vetélkedők szervezése.
34.
Célunk nyugdíjasok és idősek részére egészségügyi,
megelőzéssel kapcsolatos előadások, előadássorozatok szervezése.

egészségmegőrzéssel,

35.
Célunk a nyugdíjasok, idősek részére különböző területeken (kultúra, egészségügy,
oktatás, képzés, szabadidő, sport, bűnmegelőzés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem)
idősek akadémiájának, idősek továbbképzésének megszervezése.
36.
Célkitűzéseink, feladataink valóra váltásában együttműködésre törekszünk a központi
állami, önkormányzati és civil szervezetekkel.
37. Szervezzük, támogatjuk és lebonyolítjuk klubjaink valamint a nyugdíjasok és idősek
körében a gyógyturizmust és a szociális gyógyüdüléseket.
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38.
A Klubszövetség céljai megvalósítása érdekében – többek között – közfeladatok
teljesítését közvetlenül vagy közvetve is szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A Klubszövetség az alábbi jogszabályok
alapján szolgál közfeladatokat:
a) A szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása érdekében szorgalmazzuk az
idős lakosság és az önkormányzati, munkahelyi, civil szervezetek közötti olyan
megállapodások megkötését, melyek gazdasági, szociális és kulturális területen jobbítják a
nyugdíjasok életkörülményeit.
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2. §, az Európai
Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. tv. II. rész 13. és 14. Cikk, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
7., 8a. pont, 23. § (4) bekezdés 4. pont (5) bekezdés 11a. pont)
b) A kulturális tevékenység hagyományos ápolása érdekében az idősek akadémiájának,
továbbképzésének gyakorlati megszervezése és támogatása, megjelentetünk kulturális
jellegű kiadványokat (amelyek az időskorúak életével, életkörülményeivel foglalkoznak),
elősegítjük és támogatjuk a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó
népművészet továbbfejlesztését, a közművelődés keretében az időskorúakat érintő
ismeretek terjesztését, melynek érdekében programokat szervezünk.
(A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 4. § (1) bekezdés, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
7. pont, 23. § (4) bekezdés 16. pontja)
c) A környezetvédelem érdekében programokat szervezünk, illetve terjesztjük a környezet
védeleméhez kapcsolódó egyesületi álláspontot.
(A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 2. § (1) bekezdés f) pont, 61. § (2)
bekezdés c) pont, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 53. § (3) bekezdés, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
11. pont)
d) Az időskorúak emberi és állampolgári jogai védelmének érdekében országos és területi
tanácskozásokat, nyugdíjas találkozókat, előadásokat szervezünk és támogatunk az
időskorúak, a nyugdíjasok jogainak ismertetése céljából. Együttműködve más civil
szervezetekkel, megszervezzük és támogatjuk a nyugdíjasokat érintő érdekfeltáró és
érdekközvetítő, érdekvédelmi, tevékenységet. Egyesületi szinten összehangolva véleményt
nyilvánítunk minden olyan törvény vagy egyéb jogszabály megalkotásában, amely az
időskorúak, nyugdíjasok életkörülményeit érinti, valamint állást foglalunk az emberhez
méltó, nélkülözésektől mentes életet biztosító nyugdíjak mellett.
(A módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. tv. I. rész 23. és
30. pont, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 19. § (2) bekezdése, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 6. § a) pontja.)
e) A sport, az egészséges életmód és a szabadidősport támogatása keretében egészségügyi, az
egészség megőrzésével, az egészséges életmód segítésével kapcsolatos előadásokat,
előadássorozatokat szervezünk, és országos szinten szervezzük, támogatjuk, továbbá
népszerűsítjük a szabadidős, sport jellegű tevékenységeket és az ilyen helyi, megyei.
versenyeket.
(A sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c) pont, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 4, 15. pont, 23. § (5) bekezdés 17. pont)
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f)
Megszervezzük idősek akadémiáját, idősek továbbképzését a nyugdíjasok, idősek
részére
különböző
területeken
(kultúra,
bűnmegelőzés,
környezetvédelem,
fogyasztóvédelem)
(A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17. § (2) bekezdés, a bűncselekmények
áldozatainak segítéséről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdés)
g)

Szervezzük és támogatjuk klubjaink körében a gyógyturizmust.
(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 13.
pont, 23. § (4) bekezdés 15. pont)

39.
A Klubszövetség közhasznú szolgáltatásait a tagokon kívül más is igénybe veheti. Az
igénybevétel módjáról a nyilvánosságot a Klubszövetség Hírlevelében és/vagy a
www.eletetazeveknek.hu honlapon tájékoztatja.
3. §. A KLUBSZÖVETSÉG TAGSÁGA:
40.
A Klubszövetség tagja lehet minden olyan nyugdíjas egyesület, nyugdíjas alapítvány
(bírósági nyilvántartásba vett jogi személy) vagy civil társaság formában működő
nyugdíjas klub (nem jogi személy), amely a Klubszövetség alapszabályát, valamint
határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri és csatlakozási szándékát írásban
kinyilvánítja. A Klubszövetségnek természetes személy tagja nem lehet.
41.
A belépési nyilatkozatot a Klubszövetség elnökének lehet benyújtani. A belépési
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belépni kívánó szervezet nevét, székhelyét, – ha jogi
személy, akkor a nyilvántartó bíróság megjelölését és nyilvántartási számát –,
képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét. A belépési
nyilatkozathoz mellékelni kell a bíróságnál nyilvántartott szervezet hatályos alapszabályát,
alapító okiratát illetve nyugdíjas klub esetében a civil társasági szerződését is.
42.
A tagsági viszony létesítéséről (tagfelvételről) az Elnökség dönt. A tagsági viszony a
belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik Elutasítás esetén az
Országos Küldöttgyűléshez lehet írásban fellebbezni.
43.

A Klubszövetség tagjainak jogai és kötelezettségei,

(1) A tagszervezet jogai:
a) képviselői útján részt vehet a Klubszövetség tevékenységében és rendezvényein;
b) képviselői útján szavazati joggal részt vesz az Országos Küldöttgyűlés határozatainak
meghozatalában és részt vehet azok végrehajtásában;
c) részt vehet a Klubszövetség rendezvényein;
d) részt vehet a Klubszövetség különböző bizottságainak munkájában;
e) igénybe veheti a Klubszövetség kulturális, szociális és egyéb szolgáltatásait, a tagoknak
járó kedvezményeket
f) tisztségviselőt jelölhet, választhat;
g) észrevételeket, javaslatokat tehet a Klubszövetség és szerveinek működésével
kapcsolatban;
h) ajánlást tehet a nyugdíjasokkal és a szervezettel kapcsolatos kérdések megtárgyalására;
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i)

érdekvédelmi akciókat kezdeményezhet, azokhoz a Klubszövetség támogatását vagy
képviseletét igényheti;
j) tájékoztatást kérhet a Klubszövetség tevékenységéről.
(2) A tagszervezet kötelezettségei:
a) betartani a Klubszövetség alapszabályát és egyéb belső rendelkezéseit;
b) fizetni a tagdíjat;
c) támogatni a Klubszövetség tevékenységét, elősegíteni eredményes és demokratikus
működését;
d) az Országos Küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának elősegítése;
e) nem veszélyeztetheti a Klubszövetség céljának megvalósítását és a Klubszövetség
tevékenyégét.
44. A tagság megszűnése
a) kilépéssel mely szándékot tartalmazó írásbeli nyilatkozatot, indoklási kötelezettség nélkül
az elnökhöz kell eljuttatni;
b) kizárással;
c) felmondással;
d) a tagszervezet, illetve a Klubszövetség jogutód nélküli megszűnésével.
A tagsági viszony a kilépési szándék bejelentése napján, illetve a tagszervezet jogutód
nélküli megszűnése napján szűnik meg.
45.
Az Elnökség írásban felmondja a tagszervezet tagsági viszonyát, ha az a tagdíjat a
Klubszövetség elnökének az esedékességet követő 3 hónap eltelte utáni írásbeli, a
jogkövetkezményekre való kifejezett felhívást is tartalmazó felszólítása ellenére, az abban
megjelölt, harminc napnál nem rövidebb határidőn belül nem fizette meg. A felmondásról
való döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett tagszervezetnek, hogy védekezését az
Elnökség ülésén előadhassa. A tagsági jogviszony a nyitva álló határidő eredménytelen
elteltével szűnik meg, ekkor a tagszervezetet a tagnyilvántartásból törölni kell.
46.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy az Országos Küldöttgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag
vagy a Felügyelőbizottság kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás
folytatható le.
47.
A kizárásról az Elnökség a soron következő ülésén dönt. A kizárásról való döntés előtt
lehetőséget kell adni az érintett tagszervezetnek, hogy védekezését a döntésre jogosult az
Elnökség ülésén előadhassa, ennek érdekében az elnökségi ülésről szóló meghívót az
elnökségi tagokkal egyidőben kell megkapnia. A tagszervezet kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a tagszervezettel közölni kell. A
kizárást kimondó döntés felülvizsgálatát az érdekelt, – a kizáró határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül – a soron következő Országos Küldöttgyűlés ülésétől kérheti. A
tagsági viszony a fellebbezés elmaradása esetén 15 nap elteltével, illetve az Országos
Küldöttgyűlés kizáró döntése napján szűnik meg.
48. A pártoló tag a Klubszövetség különleges jogállású tagja. Erre vonatkozó szabályok az
alábbiak:

7

a) pártoló tagok intézmények és gazdálkodó szervezetek lehetnek, az erről szóló
megállapodás alapján;
b) a pártoló tag a Klubszövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt;
c) a pártoló tag képviselője a Klubszövetség szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet
részt, vezető tisztségviselővé nem választható;
d) a pártoló tagságot az Elnökség erősíti meg és vonhatja vissza, amennyiben a tag legalább
egy évig nem fizet támogatást a Klubszövetség számlájára és ezt felszólításra sem teszi
meg;
e) a pártoló tagsági viszony megszűnik a tag erre irányuló írásbeli nyilatkozata alapján, a
pártoló tagsági viszonyra vonatkozó döntés visszavonásával, vagy a pártoló tag
megszűnése esetén.
4. § A KLUBSZÖVETSÉG SZERVEZETE:
49.
a)
b)
c)
d)
e)

A Klubszövetség szervei
Országos Küldöttgyűlés;
Elnökség;
Felügyelőbizottság;
Megyei Küldöttgyűlés – Klubvezetők tanácskozó fóruma (Megyei szervezet).
Központi Iroda
5. § ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS

50.
Az Országos Küldöttgyűlés a Klubszövetség döntéshozó szerve. Az Országos
Küldöttgyűlés küldötteit 4 éves időtartamra választja a Megyei Küldöttgyűlés
(Klubvezetők tanácskozó fóruma), a megyében működő klubok száma 10%-ának
megfelelő arányban.
51.
Az Országos Küldöttgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az Országos
Küldöttgyűlés tanácskozása nyilvános, a Klubszövetség tagja tanácskozási joggal, előzetes
bejelentés alapján vehet részt az ülésen. A tanácskozás időpontját a Klubszövetség
Hírlevelében, illetve honlapján – a meghívó kiküldésével egyidőben – közzé kell tenni.
52. Az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) négyéveként az elnök, elnökhelyettes, alelnökök, a Felügyelőbizottság elnökének és
tagjainak megválasztása;
c) tagszervezetnek a felvétellel és a kizárással kapcsolatos fellebbezésének elbírálása;
d) az Elnökség beszámolójának, és a közhasznúsági mellékletének megerősítése;
e) a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása, valamint álláspontjának megismerése az
Országos Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztésekről;
f) döntés a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ);
g) döntés eseti és állandó bizottságok felállításáról;
h) az éves költségvetés megerősítése;
i) az elnök, az elnökhelyettes, az alelnökök, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak
visszahívása;
j) döntés a tagdíj mértékéről, formáiról és módjáról;
k) a Klubszövetség megszűnéséről szóló döntés;
l) az elnök, az elnökhelyettes, az alelnökök, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai
díjazásának megállapítása;
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m) a Klubszövetség más egyesülettel való egyesülésének, az egyesületből való kiválásnak
valamint a Klubszövetség szétválásának elhatározása;
53.
Az Országos Küldöttgyűlés ülésén annak tagjain (szavazati jogú küldöttek) és az
állandó meghívottakon (a Felügyelőbizottság tagjai, amennyiben nem küldöttek) kívül az
elnök által meghívottak valamint az előre bejelentkezett tagszervezeti képviselők
(klubvezetők) tanácskozási joggal vehetnek részt. A tagok az Országos Küldöttgyűlés
ülésén szavazással hozzák meg a határozataikat. Az Országos Küldöttgyűlés szavazati jogú
tagja jogosult az Országos Küldöttgyűlés ülésén részt venni, szavazati jogát személyesen
gyakorolni, az Országos Küldöttgyűlés ülése rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
54. Az Országos Küldöttgyűlés ülései összehívásának és megtartásának egyes szabályai:
a) Az Országos Küldöttgyűlés ülésének szabályszerű összehívása a Klubszövetség elnöke
által legalább 15 nappal megelőzően kiküldött írásos meghívó alapján történik, amely
tartalmazza a Klubszövetség nevét, székhelyét, az Országos Küldöttgyűlés ülése helyét,
idejét és a napirendeket, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés
– akár aznapi későbbi – időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra
vonatkozó figyelemfelhívást. A meghívó elektronikus úton – visszaigazolható módon – is
kiküldhető. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
b) Az Országos Küldöttgyűlés ülése a Klubszövetség székhelyétől eltérő helyszínen is
tartható.
c) Az Országos Küldöttgyűlés határozatait ülés tartása nélkül – távszavazással – is
meghozhatja és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is tanácskozhat. Távszavazást
csak olyan ügyekben lehet elrendelni, amelynél nincs előírva a titkos szavazás
ca) Az ülés tartása nélküli határozathozatal során a tagok részére a tervezet kézhezvételétől
számított legalább öt napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék a
testület vezetője részére.
cb) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez
szükséges lenne az ülés megtartása esetén.
cc) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás
eredményét és három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja. A szavazatokat tartalmazó leveleket elektronikus úton
archiválni kell.
d) Az ülés tartásának speciális formája az interneten történő videokonferencia és a webkonferencia, melyre a testület vezetője előzetes értesítés alapján hívja meg a testület
tagjait. Az elektronikus hírközlő eszközök (számítógép, laptop, okos-telefon, táblagépek)
használata során – a tagok azonosítása érdekében – a testület vezetője által megadott
jelszóval történik a bejelentkezés, emellett biztosítani kell a tagok közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikációt.
e) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
55.
A meghívó kézbesítésétől számított hat napon belül az Országos Küldöttgyűlés tagja
az elnöktől kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend
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kiegészítésének tárgyában az Elnökség dönt. Ha a napirend kiegészítéséről az Elnökség
nem dönt vagy elutasítja, az Országos Küldöttgyűlés a napirend elfogadása előtt külön
dönt a kiegészítésről. Amennyiben az Elnökség dönt a napirend kiegészítéséről, erről
haladéktalanul értesíti az Országos Küldöttgyűlés tagjait.
56.
Az Országos Küldöttgyűlés ülését az elnök vagy az elnökhelyettes vezeti.
Akadályoztatásuk, vagy távollétük esetén az ülést az Országos Küldöttgyűlés által
választott tag vezeti le. Az ülés kezdetekor kell megválasztani a jegyzőkönyvvezetőt, a
jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint a szavazatszámlálókat Az Országos Küldöttgyűlés ülésén
minden teljes jogú küldöttnek egy szavazata van. Az Országos Küldöttgyűlés ülése
határozatképes, ha azon a tagok (küldöttek) több mint a fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
57. Az Országos Küldöttgyűlésre vonatkozó egyes szabályok
a) Ha az Országos Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
b) A Küldöttgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdés(ek)ben
hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és
a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
c) Az (a) és (b) pontba foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy
megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az
elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a
közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi delegált tag (küldött)
egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
58.
Ha az Országos Küldöttgyűlés határozatképtelen, az ismételt küldöttgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Erre a meghívóban utalni kell.
59.
Az Országos Küldöttgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen
fel kell tüntetni a tagszervezet nevét, a képviselője nevét és lakóhelyét vagy a tagszervezet
székhelyét. A jelenléti ívet a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
60.
Az Országos Küldöttgyűlés üléseiről – mely során hangfelvétel készülhet –
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a Klubszövetség nevét, a tanácskozás
helyét és idejét, a levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét; a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott
indítványokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint
a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az ülés
levezető elnöke írja alá, és egy – erre megválasztott, jelen lévő – tag hitelesíti. A
Klubszövetség elnöke köteles a jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Klubszövetség
dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely tag a jegyzőkönyvbe betekinthet,
annak másolata vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonata kiadását –
térítésmentesen, elektronikusan is – kérheti az Elnökségtől.
61.
Az Országos Küldöttgyűlés döntéseit a döntés helyszínén kihirdeti, és a
határozathozatal időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az
érintettekkel, valamint közzé teszi a Klubszövetség weboldalán és Hírlevelében.
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62. Az Országos Küldöttgyűlés az egyes döntéseit az alábbi módon hozza:
a) az Országos Küldöttgyűlés jelen lévő tagjai legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges az alapszabály módosításához, más egyesülettel való egyesüléshez és
szétváláshoz;
b) az Országos Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges a Klubszövetség céljának módosításához és a
Klubszövetség megszűnéséhez;
c) az a)-b) pontban fel nem sorolt ügyekben az Országos Küldöttgyűlés egyszerű
szótöbbséggel (a jelenlévő tagok több mint felének azonos – elfogadó vagy elutasító –
szavazata) határoz.
63. Az Országos Küldöttgyűlés döntését általában nyílt szavazattöbbséggel hozza meg. Az
Országos Küldöttgyűlés titkos szavazást is elrendelhet. A zárt ülésen csak a küldöttek, a
jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke lehetnek jelen.
64.
a)
b)
c)
d)
e)

Rendkívüli Országos Küldöttgyűlés ülést kell összehívni
az Elnökség határozata alapján;
ha a tagszervezetek legalább 30 %-a, azt – ok és cél megjelölésével – kéri;
ha a bíróság törvényességi felügyeleti eljárásban elrendeli;
ha a Felügyelőbizottság kezdeményezi;
a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a Klubszövetség vagyona az esedékes
tartozásokat nem fedezi;
f) ha a Klubszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni vagy
g) ha a Klubszövetség céljainak elérése veszélybe került.
h) Az e)-g) pontok alapján összehívott Országos Küldöttgyűlés köteles az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Klubszövetség
megszüntetéséről dönteni.
65.
A rendkívüli Országos Küldöttgyűlést – ha bármelyik előbbi körülmény megvalósul –
30 napon belül a Klubszövetség elnökének össze kell hívni. Amennyiben az elnök fenti
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Országos Küldöttgyűlés ülését a
Felügyelőbizottság elnöke, vagy az elnökhelyettes egyaránt összehívhatja.
66. Az Országos Küldöttgyűlés által választandó tisztségviselők és testületek tagjai
jelölésének és választásának szabályai:
a) Az Országos Küldöttgyűlést dönt a Mandátumvizsgáló Bizottság, a Jelölő Bizottság, a
Szavazatszámláló Bizottság vezetőiről és tagjairól.
b) A Megyei Küldöttgyűlés (Klubvezetők tanácskozó fóruma) tisztségenként 1-1 jelöltet
állíthat.
c) A Klubszövetség által választandó tisztségre, testületi tagságra az jelölhető, aki a
Klubszövetség valamely tagszervezetének tagja, elfogadja a Klubszövetség alapszabályát,
és írásban nyilatkozik az adott tisztségre, testületi tagságra történő jelölés elfogadásáról.
d) A többes jelölés elve alapján egy-egy tisztségre több jelölt is állítható. A jelölés nyílt
szavazással történik. Jelölt az lesz, aki a jelenlévő küldöttek nyílt szavazata többségét
megkapta. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
e) A választás menete: az első fordulóban az elnök, elnökhelyettes, felügyelőbizottsági elnök,
a második fordulóban alelnökök, felügyelőbizottsági tagok. Ha nincs többes jelölés, a
fordulók összevonhatók.
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g) A jelöltekről az Országos Küldöttgyűlést titkos szavazással dönt. A titkos szavazás
szavazólapon történik, melynek átvételét a küldöttek aláírásukkal igazolják.
Megválasztottnak – a választás első menetében – az a jelölt tekinthető, aki a jelenlévő
küldöttek többségének igenlő szavazatát megkapta.
h) Ha egyik jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot – az elnök, elnökhelyettes,
felügyelőbizottsági elnök esetében –, akkor a választás második menetében az a két jelölt
vehet részt, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az alelnökök, felügyelőbizottsági tagok
választása során, ha az első menet nem sikeres, akkor a második menetben, ha a
szükségesnél több jelölt kapja meg a küldöttek több mint fele szavazatát, akkor a kapott
szavazatok számának megfelelő sorrendben – a testületi tagok számának eléréséig –
tekinthetők a jelöltek megválasztottnak.
67. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Klubszövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, kivéve a tisztségviselők megválasztásáról
való döntést.
Aki valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
68. Bármely szavazati jogú tagszervezeti küldött, az Elnökség és Felügyelőbizottság tagja –
kivéve, ha a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult és ennek nem tévedés vagy
megtévesztés volt az oka – a tudomásszerzéstől vagy a tudomásszerzés lehetőségétől
számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól az Országos Küldöttgyűlés által hozott
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba
ütközik. A tagszervezet akkor jogosult bírósághoz fordulni, ha a határozathozatal során
küldöttje által szavazati joggal rendelkezett és a határozat a tagi jogosultságait,
kötelezettségeit érinti. A határozat meghozatalától számított egyéves határidő elteltével
eljárás nem kérhető.
6. § ELNÖKSÉG
69.
A Klubszövetség ügyvezető testülete az Elnökség. A Klubszövetség tevékenységét a
két Országos Küldöttgyűlés között az Elnökség irányítja, amely előkészíti az Országos
Küldöttgyűlés üléseit és végrehajtja annak határozatait.
70.
Az Elnökség tagjai: az elnök, elnökhelyettes, öt alelnök. Az Elnökség tagjait az
Országos Küldöttgyűlés 4 évre választja. Az elnökségi tagok feladatmegosztását a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Klubszövetség vezető tisztségviselői az
elnökség tagjai.
71.

Az Elnökség az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg.

72. Az Elnökség feladatai:
a) az ügyvezetés napi ügyeinek vitele;
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b) a Klubszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;
c) az Országos Küldöttgyűlés összehívása, napirend meghatározása, a tagok értesítése;
d) az éves költségvetés, a beszámolók és a közhasznúsági melléklet elfogadása és az Országos
Küldöttgyűlés elé terjesztése tájékoztatás céljából;
e) együttműködés a megyei elnökökkel;
f) döntés az országos jellegű rendezvények meghirdetéséről;
g) az eseti és állandó bizottságok munkájának összehangolása;
h) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó döntések meghozatala;
i) az Országos Küldöttgyűlés tájékoztatása az előző testületi ülés óta végzett munkáról;
j) az Országos Küldöttgyűlés döntési hatáskörébe tartozó dokumentumok előterjesztése;
k) a határozatok, a Klubszövetség iratainak vezetése, az iratok megőrzése;
l) a tagfelvételről való döntés;
m)a tagság nyilvántartása;
n) az elnök – vagy más vezető tisztségviselő – feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a
Klubszövetséggel munkaviszonyban áll;
o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Klubszövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
p) a jelenlegi és korábbi Klubszövetség tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más Klubszövetségi testületek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
q) a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása.
r) a végelszámoló kijelölése;
73. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezetői tisztségviselői
megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
b) A vezető tisztségviselő vezetési tevékenységét személyesen és a Klubszövetség érdekének
megfelelően köteles ellátni.
c) A vezető tisztségviselők közül a Klubszövetség képviseletét önállóan csak az elnök
gyakorolja. Esetenkénti képviseleti megbízást csak az elnök adhat.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült, illetve akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
e) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Klubszövetségnek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
Klubszövetséggel szemben. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik
személynek okozott károkért a Klubszövetség felel. A vezető tisztségviselő a
Klubszövetséggel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
f) A tisztségek társadalmi megbízatásban költségtérítés illetve tiszteletdíj mellett is
elláthatók.
g) A Klubszövetség, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt valamint a közeli
hozzátartozóját (a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével) cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
74.
Az Elnökség határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja és elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével is tanácskozhat. Ebben az esetben az 54. c)-e) pontokban rögzített
szabályok szerint kell eljárni.
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75.
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább két havonként össze kell hívni.
Összehívásáról az Elnök írásban gondoskodik az ülés helye, ideje és a napirend egyidejű
közlésével az ülést legalább 8 nappal megelőzően. A meghívó elektronikus úton –
visszaigazolható módon – is kiküldhető. Az ülés napirendjére – annak bármely tagja
kezdeményezésére – az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő ügyek megvitatását
is fel lehet venni azzal, hogy az előzetesen kiküldött napirendben nem szereplő ügyekben a
döntéshozatalt megfelelő információ hiányában el lehet halasztani. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha az Elnökség legalább 3 tagja, vagy a Felügyelőbizottság azt indítványozza.
A rendkívüli ülés kezdeményezése – írásban – az elnöknél történhet. Rendkívüli
összehívás esetén írásban indokolni kell a téma fontosságát és időponti javaslattal kell élni.
76. A résztvevők egyharmadának kérésére illetve személyi kérdésekben az ülést vezető elnök
zárt ülést rendelhet el. Zárt ülést az ülést vezető elnök a jelenlévő elnökségi tagok
többségi szavazata alapján rendelheti el. A zárt ülésen csak az elnökségi tagok, a
jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke lehetnek jelen.
77. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, (legalább 4 fő) jelen van.
Határozatait a jelenlévők szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag javaslata
alapján személyi kérdésben titkos szavazás rendelhető el. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben az Elnökség nem határozatképes, az ülést
15 napon belül ismét össze kell hívni.
78.
A szavazás korlátozásáról a 67. pontban rögzített szabályokat az elnökségi ülésen is
alkalmazni kell. Ezen kívül az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek hozzátartozója, bármilyen előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
79. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet Klubszövetség vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Klubszövetséget
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
80. Az Elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelőbizottság elnökét,
valamint a Klubszövetség ügyvezető titkárát. Az elnökségi ülés nyilvános, annak helyét
és idejét Hírlevélben közzé kell tenni. A Klubszövetség megyei bármely elnöke vagy
bármely tagszervezetének vezetője tanácskozási joggal, – előzetes bejelentés alapján –
részt vehet az elnökségi ülésen
81. Az Elnökség üléséről – melynek során hangfelvétel készülhet – jegyzőkönyvet kell
készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, elfogadott napirendjét, a
hozzászólalások lényegét, a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás módját, a döntést
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támogatók és ellenzők számát, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyv melléklete
a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az elnök (távollétében elnökhelyettes) és a
jegyzőkönyvvezető írják alá és egy elnökségi tag hitelesíti. Az Elnökség a határozatait a
helyszínen kihirdeti. Az Elnökség sorszámmal megjelölt határozatairól külön
nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát. Az
Elnökség döntéseit a Klubszövetség Hírlevelében és a saját honlapján – 15 napon belül –
nyilvánosságra hozza, illetve az érintettekkel írásban közli.
82. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik;
a) a mandátum lejártával;
b) felmentéssel;
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) lemondással;
f) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
83. A Klubszövetség elnöke a szervezet törvényes képviselője aki:
a) összehívja és vezeti az Országos Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit;
b) az Elnökség két ülése között sürgős és halaszthatatlan ügyekben dönt az Elnökség
hatáskörébe tartozó ügyekben. Rövid határidő esetén jogosult eljárni, a szükséges
intézkedést megtenni, vagy a döntésre jogosult testület összehívását illetve távszavazást
kezdeményezni;
c) beszámol a két elnökségi ülés közötti tevékenységéről, különös tekintettel az önálló
jogkörben történő gazdálkodási döntéseire;
d) szervezi és irányítja az Elnökség munkáját;
e) teljes körűen és átfogóan képviseli a szervezetet;
f) a bankszámla felett önállóan rendelkezik, akadályoztatása esetén a bankszámla felett két
elnökségi tag illetve az ügyvezető titkár egy elnökségi taggal együttesen rendelkezhet;
g) a Klubszövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
h) gondoskodik a tagnyilvántartásról, a tagnyilvántartásban szereplő személyes adatok
megóvásáról;
i) gondoskodik a Klubszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről.
84.
Amennyiben valamelyik vezető tisztségviselőnek a megbízatása – bármely okból – a
határozott idő lejárta előtt megszűnik, a helyére megválasztott tisztségviselő megbízásának
időtartama a többi tisztségviselő megbízásának időtartamához igazodik.
85.
Az Elnökség a megyei elnökök részvételével szükség szerint, de évente minimum két
alkalommal kibővített ülést, tanácskozó fórumot tart.
7. § FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
86.
Az Országos Küldöttgyűlés 4 éves időtartamra 5 tagú Felügyelőbizottságot
(továbbiakban FEB) választ.
87.
A FEB feladata a Klubszövetség szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály
és az Országos Küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése

15

valamint ellenőrzi a Klubszövetség közhasznú szervezetnek megfelelő működését és
gazdálkodását.
88.
A FEB kizárólag az Országos Küldöttgyűlésnek alárendelt szerv, beszámolási
kötelezettséggel és felelősséggel csak annak tartozik. A FEB tagja a Klubszövetség
Elnökségétől független és a FEB megállapításai tartalmának megváltoztatására nem
utasítható.
89. Összeférhetetlenségi szabályok:
a) A FEB elnöke és tagjai nem lehetnek tagjai az Elnökségnek.
b) A FEB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
c) Nem lehet a FEB tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Klubszövetség vezető tisztségviselője.
d)
Nem lehet a FEB tagja, aki a Klubszövetséggel, mint közhasznú szervezettel a
megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; a Klubszövetség, mint közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve ezen személy hozzátartozója.
90.
A FEB tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
91.
A FEB elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökség üléseire, továbbá részt
vehet bármely állandó és eseti bizottság megbeszélésein.
92.
A FEB a munkáját éves munkaterv alapján végzi. A munkatervét, munkamódszerét
saját maga határozza meg. A FEB tagjai a testület munkájában személyesen kötelesek részt
venni.
93.
A FEB tagjai – feladataik ellátása során – jogosultak a Klubszövetség bármely iratába
betekinteni, az elnöktől, és más tisztségviselőktől felvilágosítást kérni. A FEB tagja
jogosult az Elnökség, a bizottságok, a megyék, tagszervezetek rendezvényein részt venni.
A FEB szükség esetén szakértőt is igénybe vehet. A szakértő díjazását az Elnökség, annak
elutasítása esetén az Országos Küldöttgyűlés hagyja jóvá.
94.
A FEB tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a Klubszövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek a Klubszövetséggel szemben.
95.
A FEB-et a tapasztalt hiányosságok tekintetében intézkedési jog nem illeti meg, de
jogsértés vagy alapszabály ellenes tevékenység, intézkedés észlelése esetén erre
haladéktalanul fel kell hívnia a Klubszövetség elnökének figyelmét. A FEB köteles az
intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Elnökséget tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során
olyan jogszabálysértés vagy a Klubszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; vagy a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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96.
Ha e felhívás eredménytelen marad vagy az eset súlya, jellege egyébként is indokolja,
a FEB kezdeményezheti az Elnökség vagy az Országos Küldöttgyűlés rendkívüli ülésének
30 napon belüli összehívását. A FEB egyéb megállapításait az Elnökséggel, az elnökkel
írásban közli. Az írásbeli észrevételekre a testületi szerv (Elnökség, állandó bizottság),
illetve tisztségviselő 30 napon belül köteles érdemben válaszolni.
97.
A FEB ülése határozatképes, ha tagjainak többsége (legalább 3 fő) jelen van. Az
üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az összehívása az ülést megelőző 8 nappal – írásbeli
meghívó alapján – történik. Az összehívás történhet elektronikus levél (e-mail) útján is.
98.
A FEB állásfoglalását és határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők szótöbbségével
hozza meg. Az üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az iratkezelési szabályok
szerint meg kell őrizni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, elfogadott
napirendjét, a hozzászólalások lényegét, a szavazás eredményeit, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a FEB elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
99. A FEB tevékenységéről, a vizsgálatok tapasztalatairól külön napirend keretében –
évente egyszer – a FEB elnöke köteles az Országos Küldöttgyűlésen jelentést tenni. A FEB
köteles az Országos Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját az Országos Küldöttgyűlés ülésén ismertetni.
8. § A KLUBSZÖVETSÉG MEGYEI KÜLDÖTTGYŰLÉSE
(KLUBVEZETŐK TANÁCSKOZÓ FÓRUMA - MEGYEI SZERVEZET)
100. A Megyei Küldöttgyűlés (Klubvezetők tanácskozó fóruma) a Klubszövetség
megyében működő tagszervezeteinek irányító testülete. Ez lehet
a) a jogi személyiségű megyei szintű egyesület (mint megyei szervezet) közgyűlése vagy
b) a megyében működő klubok vezetőinek megyei tanácskozó fóruma
(továbbiakban Megyei Küldöttgyűlés)
101. A Megyei Küldöttgyűlés hatásköre, feladata:
a) megválasztja a Klubszövetség megyei elnökét 4 évre;
b) küldöttet választ az Országos Küldöttgyűlésbe;
c) jelöltet állíthat Elnökségbe és a Felügyelőbizottságba;
d) kölcsönös tájékoztatással, javaslattétellel segíti a Klubszövetség munkáját;
e) a jogi személyiségű megyei szintű egyesület saját alapszabálya szerint működik, – mely
nem lehet ellentétes a Klubszövetség alapszabályával, – annak alapján határozza meg a
Megyei Küldöttgyűlés működését;
f) a klubvezetők fórumaként működő Megyei Küldöttgyűlés a Klubszövetség alapszabályát
figyelembe véve a saját ügyrendje alapján működik.
102. A Megyei Küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Megyei
Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha tagjai képviselőinek (klubvezetők, egyesületi és
alapítványi vezetők) többsége jelen van. A Megyei Küldöttgyűlést döntéseit – kivéve az
egyesületre vonatkozó háromnegyedes szótöbbségű döntés – a jelenlévők szótöbbségi
szavazásával hozza.
103. A megyei elnök feladata:
a) képviseli a Klubszövetséget megyei szinten;
b) gazdálkodik az Elnökség által biztosított kereten belül;
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c)

előkészíti és összehívja a Megyei Küldöttgyűlést egy évben legalább egyszer és vezeti
annak tanácskozását;
d) beszámol a két küldöttgyűlés közötti tevékenységéről, különös tekintettel az önálló
jogkörben történő gazdálkodási döntéseire;
e) együttműködik a Klubszövetség Elnökségével;
f) szervezi és összehangolja a tagként nyilvántartott nyugdíjas szervezetek tevékenységét;
g) gyakorolja kiadmányozási és kötelezettség vállalás jogát a Klubszövetség elnöke által
átadott jogkörben.
104. A megyei elnök megbízatásának létrejöttére
tisztségviselőkre vonatkozó szabály az irányadó.

és

megszűnésére

a

vezetői

9. § A KLUBSZÖVETSÉG KÖZPONTI IRODÁJA
105. A Klubszövetség feladataival összefüggő ügyviteli teendőket a Központi Iroda látja el
a jogszabályok, a belső szabályzatok, valamint az Országos Küldöttgyűlés határozatainak
figyelembevételével.
106. A Központi Iroda tevékenységét az elnök utasítása alapján az ügyvezető titkár
irányítja. Az iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
107. A Klubszövetség illetve a Központi Iroda munkáját önkéntesek ellenszolgáltatás
nélkül segítik.
a) Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges
utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása.
b) Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért
nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.
10. § A KLUBSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA:
108.

A Klubszövetség céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.

109. A Klubszövetség a közhasznú céljai és az alapszabályban meghatározott célok
megvalósításának gazdasági feltételei biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti.
110. A Klubszövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.
111. A Klubszövetség bevételei:
a) a tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás;
d) szponzori támogatás;
e) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
f) más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány;
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g) üdültetéssel, üdülésszervezéssel összefüggő bevételek;
h) befektetési tevékenységből származó bevétel;
i) az a)-h) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
112. A Klubszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti és közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) Üdültetéssel, üdülésszervezéssel összefüggő költségek.
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
113. A Klubszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A Klubszövetség tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon
túlmenően – nem felelnek.
114. A Klubszövetség a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat, azt a közhasznú
célja megvalósítására fordítja.
115. A Klubszövetségnek az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten kell nyilvántartania.
116. A Klubszövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A Klubszövetség
nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Elnökség írásbeli meghatalmazása
alapján végezhető.
117. A Klubszövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
naptári (üzleti) év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napját követő ötödik
hónap utolsó napjáig, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a
jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
118. A Klubszövetség köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági
melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a juttatásban
részesülő vezető tisztségviselők felsorolását és a vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások összegét. A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból
saját költségére másolatot készíthet.
119. A Klubszövetség vagyona felett utalványozási joggal önállóan az elnök, vagy
akadályoztatása esetén az Elnökség két tagja együttesen illetve az ügyvezető titkár egy
elnökségi taggal együttesen rendelkezik. A Klubszövetségnek kötelezően kettős
könyvvitelt kell vezetnie
120. A Klubszövetség elnöke gondoskodik arról, hogy a honlapján a beszámolót és
közhasznúsági mellékletet nyilvánosságra hozza.
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121. A Klubszövetség bármely cél szerinti juttatását pályázati kiírásban foglaltakhoz köti.
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van. A pályázatot az Elnökség írja ki, és gondoskodik arról, hogy a pályázat a
legszélesebb körben nyilvánosságra kerüljön. A pályázatokat az erre a célra létrehozott
bizottság bírálja el. A pályázatok kiírásának és elbírálásának, nyilvánosságra hozatalának
részletes szabályait külön szabályzat határozza meg.
122. A Klubszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.
11. § A KLUBSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
123. A Klubszövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az Országos Küldöttgyűlés kimondja a megszűnését;
b) a bíróság megszünteti, vagy a megszűnés okát megállapítja;
c) ha hat hónapon keresztül kettőnél kevesebb tagszervezete van;
d) ha a Klubszövetség megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új cél nem került meghatározásra.
124. A Klubszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek
kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról,
vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy
azt nem szerezheti meg.
125. A Klubszövetség jogutódlással megszűnik, ha
a) másik szövetséggel (egyesülettel) összeolvadás vagy beolvadás útján egyesül;
b) különválással vagy kiválás útján több szövetségre (egyesületre) szétválik.
Különválás esetén a Klubszövetség megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több
szövetségre (egyesületre) mint jogutódra száll. Kiválás esetén a Klubszövetség fennmarad,
és vagyonának egy része a kiválással létrejövő szövetségre (egyesületre) mint jogutódra
száll át.
12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
126. A jogszabályokban kötelezően nem rendezett, és az alapszabályban nem szabályozott
kérdésekben az Országos Küldöttgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmaz előírásokat.
127. A Klubszövetség 2004. június 9-én elfogadott alapszabályát az Országos
Küldöttgyűlés módosította 2009. július 29-én és – alapvetően a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvénynek való megfelelést szolgálva – 2017. január 23. napján.
128.

Az alapszabály módosítása az elfogadásával lép hatályba.
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Hitelesítő záradék
Igazolom – a 2011. évi CLXXXI. tv. 38. § (2) bekezdésére figyelemmel –, hogy az
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban a módosítások vastagon
szedett dőlt betűvel kerültek jelölésre.
Budapest, 2017. január 23. napján
Dr. Hegyesiné Orsós Éva
elnök
A Fővárosi Törvényszék a 7.Pk.60.094/1989/40. számú végzésével a 01-02-0000094.
sorszám alatt nyilvántartott Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos
Szövetsége 2017. január 23. napján módosított alapszabályát 2017. március 27. napján
bejegyezte.
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