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- módosításokkal egységes szerkezetben -

Budapest, 2014. március 12.

Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott alakuló ülésen az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták az Országos Nyugdíj
Egyesületet, amelynek tagjai a 2014. március 12. napján megtartott Közgyűlésen az
alábbiak szerint elfogadták az Egyesület módosított Alapszabályát, amely a
változtatásokat egységes szerkezetben – vastagon, dőlt betűkkel szedve – tartalmazza.
I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve:

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET

2. Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37. VI. emelet
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1.

Az Egyesület célja:


Meghonosítani az európai szintű pénzügyi kultúrát Magyarországon.



Teljes körű tájékoztatást nyújtani az aktív korban lévő munkavállalóknak a
magyar nyugdíjrendszerről.



Annak elérése, hogy a munkavállalók felelősen gondolkodjanak nyugdíjas
éveikről, és ehhez biztosítani kívánjuk számukra a megfelelő jogi és pénzügyi
információkat.



Elérni, hogy a munkavállalók igényt formáljanak a békés, biztonságos
nyugdíjas évekre és erről még aktív korukban gondoskodjanak.



A munkavállalók a magánnyugdíjpénztár kiválasztásnál fontosnak tartsák,
hogy az általuk választott nyugdíjpénztár kiszámítható szolgáltatást nyújtson,
biztos vagyonnal rendelkezzen és növekvő taglétszámú legyen, valamint hogy
a tagok befizetéseiből minél nagyobb hányadot írjon jóvá a tagok
folyószámláján.



Annak a fontosságát hangsúlyozni és népszerűsíteni, hogy a leendő
nyugdíjasok igényeljék az általuk választott rendszer biztonságát és
kiszámíthatóságát.



Tájékoztatni a nyugdíjasokat az Életjáradék-folyósító szervezetek
szolgáltatásairól és népszerűsíteni ezen életminőség-javító megélhetési
forrásokhoz való hozzáférést, illetve elősegíteni a megalapozott döntést a
járadékfolyósító intézmények közötti választásában.

2.

3.

4.

Az Egyesület a céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, valamint más egyesülettel és szövetséggel,
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
Az Egyesület feladatai:




Olyan rendezvények és konferenciák szervezése és tartása, amelyek elősegítik
az Egyesület céljainak elérését.
Partnerség és együttműködés kialakítása az érdekvédelmi szervezetekkel.
Tájékoztató és ismeretterjesztő fórumok tartása, amelyeken a résztvevők a
magyar nyugdíjrendszerrel, és a különböző típusú életjáradékok jellemzőivel
ismerkedhetnek meg, és ellátja a résztvevőket a számukra fontos és hasznos
információkkal.

III.
Az Egyesület tagsága
1.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki elfogadja az Egyesület
Alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az
Egyesület munkájában, valamint rendszeresen fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége
egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:
–

–
–
–
–
–
–

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá jelen lehet
és szavazati joggal részt vehet a Közgyűléseken, illetve a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, valamint észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
a tag javaslatokat, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő bármely kérdés
megtárgyalására;
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30
napon belül köteles választ adni;
a tag választhat és választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe,
illetve tisztségeire;
indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
a tagok egyharmada – írásban – az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés
és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2.

Az Egyesület Pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az Egyesület
Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és / vagy anyagilag támogatja az
Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint
történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a
Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag jogosult, ám nem köteles az Egyesület
munkájában részt venni, sem pedig tagdíjat fizetni; minden közreműködése szabad
akarat-elhatározásán múlik. A pártoló tag által teljesített minden támogatás – annak
formájára való tekintet nélkül – önkéntes vállalásán alapul.

3.

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4.

Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát és a Közgyűlés határozatait
betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában és elősegíteni a kitűzött célok
megvalósítását.

5.

A tagsági viszony megszűnik:
–
–
–
–

6.

a tag halálával,
az Egyesület megszűnésével,
a tag kilépésével,
a tag kizárásával.

Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
–

–

azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, és azt – a
jogkövetkezményekre történő felhívást is tartalmazó – írásbeli figyelmeztetés
ellenére sem pótolta. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben
eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható,
azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.

A kizárási eljárás a tag részére az eljárás megindításáról történő értesítés
megküldésével indul. A kizárási eljárás alá vont tagnak lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy a vele szemben felhozott kifogások ellen érdemben védekezhessen és
álláspontját előadhassa. Az eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a
kizárási eljárás alá vont tag figyelmét arra, hogy amennyiben a megadott időben nem
jelenik meg az Elnökség előtt, és magát alapos okkal nem menti ki, úgy az Elnökség
jogosult a távollétében határozni.
Távollétében lehet dönteni a tag kizárásáról akkor is, ha az értesítés kézbesítését az
Elnökség kétszer megkísérelte a részére, ám a kézbesítés mind a kétszer
eredménytelen volt. Ilyen esetben a kizárási határozatot meg kell jelentetni egy
országos napilap két egymást követő lapszámában.
A határozatnak akár személyes közlés, akár hirdetményi kézbesítés esetén
tartalmaznia kell a jogorvoslatra történő figyelmeztetést is.

A kizárt tag a kizárásról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül fellebbezéssel
élhet az Egyesület Közgyűléséhez. Ilyen esetben rendkívüli Közgyűlést kell
összehívni, amely jogosult az Elnökség döntését megváltoztatni, vagy azt hatályában
fenntartani. A döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.
Az Egyesületből történő kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A
kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatának
az Elnökség általi kézhezvételével, amelyről az Elnökség a következő Közgyűlésen
köteles beszámolni.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. Az Elnökség tagjainak
fegyelmi ügyeivel kapcsolatos fegyelmi szabályzat elfogadása a Közgyűlés
kizárólagos hatásköre.
7.

A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV.
Az Egyesület szervezete
1.

2.

Az Egyesület szervei:


Közgyűlés



Elnökség



Tisztségviselők (Elnök, Alelnökök)

A Közgyűlés:
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A
Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni oly
módon, hogy a tagok a meghívót legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt
kézhez vehessék.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség miatt megismételt
Közgyűlés időpontját, valamint figyelmeztetni kell a tagokat a távolmaradás
következményeire.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a
tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc
napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3.

A Közgyűlést össze kell hívni:
–

ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri,

–
–

a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat
elbírálása érdekében, illetve
ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

4.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

5.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak több
mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan
napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

6.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít.

7.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
–
–
–
–
–
–

8.

az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő
egyesülésének a kimondása;
az Alapszabály elfogadása és módosítása;
tisztségviselők megválasztása és visszahívása (visszahívásra adhat okot a
tisztségviselők etikátlan-, az egyesület érdekeit vagy céljait súlyosan sértő- vagy
veszélyeztető magatartása);
tagdíj mértékének megállapítása;
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe
utal.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy
szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása a 10. pontban foglalt speciális eljárási
szabályok szerint, titkos szavazás útján történik, minden egyéb kérdésben a tagok nyílt
szavazás útján határoznak.

9.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
–
–
–

10.

az Alapszabály elfogadásához és módosításához;
az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz.

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint
felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között
újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

11.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének
védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13.

Az Elnökség:
Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesületet,
illetve végrehatja a Közgyűlés döntéseit. Az Elnökség szükség szerint, de évente
legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról
leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire
– annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

14.

A 3 (három) tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5
(öt) éves időtartamra.

15.

Az Elnökség feladata és hatásköre:
–
–
–
–
–
–
–
–

tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az
éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
személyzeti munka irányítása;
tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az
Elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza. Amennyiben csak két elnökségi tag van
jelen az Elnökség ülésén, kizárólag egyhangú szavazással hozható érvényes elnökségi
döntés.
Az Elnökség tagjává csak olyan személy választható, aki a közügyek gyakorlásától
nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
16.

Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület Elnöke:
Az Egyesület Elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki a tevékenységével
a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– képviseli az Egyesületet;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit és a Közgyűléseket;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet az Alapszabály az Elnök hatáskörébe utal.
Az Egyesület ügyintéző apparátusának tagjai (pl. egyedi ügyekben vagy egyes
ügycsoportokban eljáró- vagy állandó ügyintézők és meghatalmazottak) az Elnök
vezetésével végzik tevékenységüket, azonban az Elnökség felhívására az ügyintézői
tevékenységükről az Elnökség részére kötelesek beszámolni.

17.

Az Egyesület Alelnökei
Az Elnököt távollétében az Elnökség tagjai, mint alelnökök vagy az alelnökök egyike
helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök(ök) teljes joggal képviseli(k) az
Egyesületet, és gyakorolják az Elnök jogait.
A mindennapi működés körébe tartozó kisebb jelentőségű kérdésekben egy-egy
alelnök önállóan is jogosult eljárni és az Egyesületet önállóan képviselni.
Az Egyesület hosszú távú működésére is kihatással lévő-, nagyobb jelentőségű
tárgykörökben az alelnökök együttesen jogosultak a döntések meghozatalára és az
Egyesület képviseletére.

Az alelnököknek az Elnöktől független feladatkörük nincs, szerepük az Egyesület
Elnökének távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén meghozandó döntések
meghozatalára- és az Egyesület működésének fenntartására korlátozódik.

V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület üzletszerű gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozási tevékenységet
csak másodlagosan, kiegészítő jelleggel folytathat, az Egyesület tevékenységéből
származó esetleges nyereség a tagok között nem osztható fel, az az Egyesület
vagyonát gyarapítja.

2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
–
–
–
–
–

tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
magán és jogi személyek támogatásai;
az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
rendezvények bevételei;
egyéb bevételek.

3.

Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, a tartozásaiért a saját vagyonával
felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon
túlmenően – nem felelnek.

4.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok
alapján végzi.

5.

Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. A bankszámla feletti rendelkezésre
az Elnök, mint képviselő, önálló, cégszerű aláírással jogosult.

VI.
Az Egyesület megszűnése
1.

Az Egyesület az alábbi esetekben szűnik meg:
–
–

a Közgyűlés által történő feloszlás-, illetve más társadalmi szervezettel történő
egyesülés kimondása, továbbá
a bíróság által történő feloszlatás-, illetve megszűnés megállapítása.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként
az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.

VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a mindenkor hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok
az irányadóak.
Kelt: Budapesten, 2014. március 12. napján

...................................................
jegyzőkönyvvezető

....................................................
az Egyesület Elnöke

A jelen Alapszabály 2014. március 12. napján egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az Egyesület tagjai által 2014. március 12. napján elfogadott módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabály módosítására a I. 2. és a VIII. pont
változása adott okot.
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte 2014. március 12. napján:

