1

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL NYUGDIJASAINAK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ADATAI
1. §
/1/ A Szövetség neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége /a
továbbiakban: Szövetség/.
/2/ A Szövetség rövidített neve: NAV NYOSZ
/3/ A Szövetség székhelye: 1093. Budapest, IX. Mátyás u. 16. sz.
/4/ A Szövetség e-mail címe: nyugdijas@nav.gov.hu
/5/ A Szövetség jogállása: jogi személy.
/6/ A Szövetség bélyegzője az alábbi szöveget tartalmazza:
"Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége,
1093 Budapest, Mátyás u. 16. sz. Tel: 550 - 1176.
Adószám : 18014479 - 1 - 43.
Pénzforgalmi jelzőszám : OTP 11709002 - 20015886. "
/7/ Statisztikai számjele: 18014479 9133 529 01.
Statisztikai főtevékenysége: 8532
/8/ A Szövetség a tagjai által önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal
rendelkező civil szervezet.
II. FEJEZET
A SZÖVETSÉG CÉLJAI, FELADATAI
2. §
/1/ A Szövetség célja:
a/ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), illetve jogelőd szervei
nyugdíjasainak, szolgálati járadékosainak (továbbiakban együtt: nyugdíjasai), - elsősorban a
Szövetségi tagság keretein belül történő - összefogása,
b/ a NAV-hoz való tartozás érzésének megőrzése, erősítése, a múlt értékeinek megóvása és
megbecsülése,
c/ a gondtalanabb nyugdíjas élet elősegítése, programok szervezése, rendszeres klubélet
biztosítása,
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d/ az arra rászorulók erkölcsi - anyagi támogatása,
e/ a nyugdíjasok érdekeinek védelme és érdekképviseletük ellátása,
f/ kapcsolattartás más nyugdíjas szervezetekkel.
/2/ A Szövetség érdekképviseleti feladatai, egyéb cél szerinti tevékenysége:
a/ a Szövetségen belül nyugdíjas klubok létrehozása, hogy minél több NAV nyugdíjas
bekapcsolódhasson a Szövetség életébe,
b/ a NAV nyugdíjasai érdekeinek védelme, jogi tanácsadás biztosítása,
c/ kapcsolattartás a NAV szerveivel és más nyugdíjas szervezetekkel,
d/ rendszeres klubnapok tartása /lehetőség szerint évente legalább egy területi nyugdíjas
találkozó/,
e/ a NAV és jogelőd szervei nyugdíjasainak elhunytával kapcsolatos egyes kegyeleti feladatok
ellátása,
f/ a nyugdíjasokat érintő jogszabályok véleményezése, javaslatok készítése.
/3/ A létesítő okiratban meghatározott Szövetségi célkitűzéseket a helyi klubok valósítják
meg.
3. §
/1/ Az Szövetség cél szerinti tevékenysége:
a/ szociális tevékenység:
a.a/ a szociálisan rászorulók anyagi támogatása, szociális segélyezése,
a.b/ a NAV Nyugdíjas Alapítvány Kuratóriuma munkájának elősegítése,
a.c/ karitatív tevékenység, tanácsadás,
a.d/ a tartósan beteg, mozgásképtelen és egyedülálló nyugdíjasok látogatása, segítése,
b/ kulturális tevékenység:
b.a/ kulturális és szabadidős programok szervezése / fórumok, előadások, műsorok és más
hasonló rendezvények /,
b.b/ múzeumok, színházi előadások látogatásának szervezése, bérletek biztosítása,
b.c/ a MI LAPUNK c. rendszeres kiadvány kiadása, amelyből az Szövetség tagsága
tájékoztatást kap az őket érdeklő és érintő témákról, döntésekről, programokról stb.
c/ kulturális örökség megóvása:
c.a/ a NAV és jogelőd szervei múltjának ápolása, történeti dokumentumok gyűjtése, a NAV
Múzeum anyagának bővítése,
d/ sport és turisztikai programok szervezése.
/2/ A Szövetség vállalkozási tevékenységet nem, csak az alapszabályban meghatározott cél
szerinti tevékenységet végez.
/3/ A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja. A Szövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az
önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti (Ectv. 42. § (2) bekezdése/.
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/4/ A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, (pártpolitikai tevékenységet nem folytat,
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és
nem ajánl).
III. FEJEZET
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS
A TISZTSÉGVISELŐKRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ
KIZÁRÓ, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
4. §
/1/ A Szövetség központi szervei:
a/ a Szövetség küldöttgyűlése,
b/ a Szövetség elnöksége,
c/ a Szövetség felügyelő bizottsága.
/2/ A Szövetség helyi szervezetei: a helyi klubok (a továbbiakban: klubok), amely klubok a
NAV által, jogszabály alapján kialakított egy – egy adó- és vám igazgatósága illetékességi
területén működnek.
A NAV adó- és vám igazgatóságainak illetékességi területét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet állapítja
meg.
/3/ Egy NAV adó- és vám igazgatóság illetékességi területén, - több klub működhet. A klub
nem jogi személy.
/4/ A klubok szervei:
a/ klubgyűlés,
b/ helyi klubvezetőség (a továbbiakban: klubvezetőség) ,
c/ helyi klubvezető (a továbbiakban: klubvezető).
/5/ A klub működési területét a Szövetség titkára – valamennyi klub adatszolgáltatása
alapján, a vezetőség bevonásával - tartja nyilván.
/6/ Főszabályként a klub tagja azon szövetségi tag, akinek lakóhelye, bejelentett, és érvényes
tartózkodási helye (együtt: lakóhelye) vagy a pártoló tag székhelye a NAV által, jogszabály
alapján kialakított egy – egy adó- és vám igazgatósága illetékességi területére esik.
Abban az esetben, ha a klub tagjának lakóhelye nem azonos annak a vám- és pénzügyőri
igazgatóság illetékességi területével, amelynek tagja, nem lehet tagja a lakóhelye szerint
illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság illetékességi területén működő klubnak is.
/7/ Amennyiben a Szövetség valamely tagjának nyilvántartott lakó vagy székhelye
megváltozik, a Szövetség tagja köteles – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon
belül, - a klub vezetősége részére írásban, igazolható módon a változást bejelenteni.
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/8/ Egy szövetségi tag lakó- vagy székhelyétől függetlenül csak egy klubnak lehet tagja.
5. §
/1/ A klubokat a Szövetség titkára tartja nyilván.
A nyilvántartás tartalmazza:
a/ a klub sorszámát,
b/ a klub teljes nevét,
c/ a klub címét, levelezési címét,
d/ a klub vezetőségét,
d.a/ a helyi klub vezetőjét (nevét, anyja születési nevét, lakóhelyét, telefonszámát, e-mail
címét),
d.b/ a klub vezetőségének további tagjait (a további tagok nevét, anyja születési nevét,
lakóhelyét, telefonszámát, e-mail címét).
/2/ A Szövetség klubjainak felsorolását az Alapszabály 1.sz. függeléke tartalmazza.
/3/ Klub megalakítását - a Szövetség működésére irányadó jogszabályok, valamint az
Alapszabály keretei között, - a Szövetség két rendes tagja ajánlásával, - az erre vonatkozó, a
klub megalakításának szándékát tartalmazó akaratnyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyv,
valamint a klub tagjegyzékét is helyettesítő jelenléti ív becsatolásával, - kezdeményezheti.
A kezdeményezők a kezdeményezésük részeként kötelesek megjelölni 1 fő ügyvivőt.
/4/ Jelen Alapszabály alkalmazása szempontjából nem minősül új klub megalakításának a
meglévő klub, ha a NAV adó- és vám igazgatóságainak illetékességi területét meghatározó
jogszabály módosul.
/5/ A Szövetség tagjainak a helyi klub létesítésére irányuló kezdeményezését a Szövetség
elnökségénél kell előterjeszteni.
/6/ A Szövetség tagjainak kezdeményezése alapján, új klub létesítéséről a Szövetség
Elnöksége I. fokon, míg az Szövetség küldöttgyűlése II. fokon határoz.
A Szövetség adott szerve határozata részeként – az új klub létesítése tárgyában, minimálisan köteles rögzíteni az alábbiakat:
a/ a klub sorszáma,
b/ a klub teljes neve,
c/ a klub címe, levelezési címe,
d/ a klub működési területe.
/7/ Amennyiben a kezdeményezést benyújtók az Elnökség által meghozott határozattal, vagy
annak egy részével nem értenek egyet, az ügyvivő útján, a határozat kézbesítését követő
naptól számított 15 napon belül, a Szövetség küldöttgyűléséhez címzett, de a Szövetség
elnökségénél benyújtandó fellebbezéssel élhetnek.
/8/ A Szövetség küldöttgyűlése a klub létesítésére irányuló eljárásában, az I. fokú szerv által
meghozott határozattal szemben előterjesztett fellebbezés tárgyában határoz.
/9/ Új klub létesítése esetén, a klub az Elnökség kezdeményezésnek helyt adó, deklaratív
hatályú határozata alapján, a tagsági kezdeményezésnek a Szövetség elnökségéhez történő
érkezése napjával, visszamenőleges hatállyal jön létre.
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/10/ Új klub létesítése esetén, a klub első vezetőségét minimálisan egy klubvezető, egy
reszortfelelős és egy pénztáros alkotja.
/11/ Új klub létesítése esetén, a klub első vezetőségével kapcsolatos választási, lebonyolítási
feladatokat a Szövetség elnöksége képviseletében a régiófelelős látja el.
/12/ A klub vezetőségét első alkalommal a kezdeményezők, ezt követően a klubot alkotó
rendes jogállású tagok maguk választják meg.
/13/ A klub megszüntetéséről a Szövetségnek az adott klubhoz tartozó, rendes jogállású
tagok összessége által alkotott klubgyűlés határoz.
/14/ A klubot a Szövetség elnöksége határozattal megszüntetheti, amennyiben egy éven
keresztül nem működik.
/15/ A klub megszűnésével vagy megszüntetésével egyidejűleg az adott helyi klubhoz tartozó
tagoknak a Szövetséggel fennálló tagsági jogviszonya is megszűnik, amennyiben a klub
megszűnésétől számított 30 napon belül valamelyik másik – működő – klubba, igazolhatóan
nem jelentkezett át.
/16/ A klub megszűnése esetén a klubvezető köteles az időszaki pénztárjelentést lezárni,
mellékleteit, a pénzmaradványt, a klub irattári anyagát, az időszaki pénztárjelentés tömböket a
Be- és Kiadási pénztárbizonylat tömböket, valamint a klub bélyegzőt a Szövetség
Elnökségéhez 10 napon belül felterjeszteni, illetve beszállítani.
/17/ A küldöttgyűlésen a helyi klubot
a/ a klubvezető, továbbá
b/ a klubvezetőn túlmenően, 50 főig rendes jogállású szövetségi tagonként további 1 fő, 50
fő felett, minden megkezdett 50 fő után további 1-1 fő delegált küldött (a továbbiakban a
küldöttgyűlés működése vonatkozásában, együtt: küldött) képviseli.
6. §
/1/ A jelen alapszabály alkalmazásában:
a/ vezető tisztségviselők: a Szövetség elnökségének tagjai,
b/ tisztségviselők: a Szövetség felügyelő bizottságának tagjai.
/2/ A Szövetség vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták /Ptk. 3:22.
§ (2) bekezdése/.
/3/ A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni /Ptk. 3:22. § (3)
bekezdése/.
/4/ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült /Ptk. 3:22. § (4) bekezdése/.
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/5/ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet /Ptk. 3:22.§
(5) bekezdése/.
/6/ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől /Ptk. 3:22.§ (6) bekezdése/.
/7/ A vezető tisztségviselők egymással nem lehetnek hozzátartozói, illetve munkajog szerinti
beosztotti viszonyban.
/8/ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a/ a Szövetség elnöke vagy a Szövetség elnökségének tagja,
b/ a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c/ a Szövetség célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatását, d/ az a - c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója /Ectv. 38. § (3) bekezdése/.
IV. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TAGJAI ÉS A JOGÁLLÁSUKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
A szövetségi tagsági formák, továbbá
a szövetség tagsági jogviszony keletkezésére vonatkozó különös szabályok
7. §
/1/ A jelen alapszabály a Szövetségnél az alábbi tagsági formákat határozza meg:
a/ rendes, teljes jogállású tag,
b/ pártoló tag,
c/ tiszteletbeli tag
(a jelen Alapszabály alkalmazásában, a továbbiakban együttesen: tag).
/2/ A Szövetség rendes, teljes jogállású tagja lehet az a természetes személy, aki a NAV
a/ nyugdíjasa, annak házastársa vagy élettársa,
b/ az elhunyt nyugdíjas özvegye (újbóli házasságkötésig, vagy újbóli élettársi kapcsolat
létesítésig),
aki a Szövetség céljaival egyetért és a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja az
Alapszabályban foglaltakat.
/3/ A Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes- vagy jogi személy, aki nem kötődik a
NAV-hoz, de a Szövetséggel szimpatizál, célkitűzéseivel egyetért, és azt vagyoni
hozzájárulással támogatja.
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/4/ A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet minden olyan személy, aki legalább egy három éve a
NAV nyugdíjasai életét befolyásoló tevékenységével a civil szervezetet a NAV és az azt
mindenkor felügyelő szervezet előtt eredményesen segíti és támogatja, illetve segítette és
támogatta, vagy egyéb a szövetségi célokhoz illeszkedő, eddigi munkájával kiemelkedő
tevékenységet fejt ki.
/5/ A szövetségi rendes, teljes jogállású tagság, valamint pártoló tagság a belépési
kérelemnek a kérelmező által választott klub vezetősége általi elfogadásával keletkezik.
/6/ A szövetségi tiszteletbeli tagság - a tagjelölt elfogadó nyilatkozata által, a Szövetség
elnökségének javaslatára - a Szövetség küldöttgyűlése általi döntésével keletkezik.
/7/ A Szövetség titkára – valamennyi klub vezetője által, azonos szempont szerint vezetendő
helyi klubnyilvántartás alapulvételével, - a Szövetség valamennyi tagját nyilván tartja.
/8/ A tagok - nem nyilvános - jegyzéke a jelen Alapszabály 2. sz. függelékét képezi.
/9/ A tagnyilvántartás - a törvényben meghatározott adatokon túlmenően - tartalmazza:
a/ anyja születési neve természetes személyazonosító adatot. (Cnytv. 63. § a) pontja)
A tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
8. §
/1/ A rendes, teljes jogállású tagok jogai:
a/ részt vesznek a Szövetség munkájában és hozzájárulnak feladataik teljesítéséhez, személyes
részvétel esetén, mind a küldöttgyűlésen mind az Szövetség elnöksége ülésein
felszólalhatnak,
b/ tagsági jogaikat személyesen, illetve képviselőjükön keresztül gyakorolhatják. A
küldöttgyűlésen szavazati jogukat választott küldött(ek) útján gyakorolják,
c/ jogosultak részt venni a jelen Alapszabály 4. § /2/ bekezdésében meghatározott klub
munkájában, a klub által elfogadott működési szabályzat szerint,
d/ a Szövetség tisztségeire választhatók,
e/ a Szövetségre tartozó bármely kérdést vagy javaslatot a klub vezetősége, a klubgyűlés, a
Szövetség elnöksége és a küldöttgyűlés elé terjeszthetnek.
f/ igényelhetik a Szövetségi érdekvédelmet, a rászorultak pedig erkölcsi és anyagi támogatást.
/2/ A rendes, teljes jogállású tagok kötelességei:
a/ az alapszabályban foglaltak betartása,
b/ a klubgyűlés, az elnökség, és a küldöttgyűlés által hozott határozatok, döntések
végrehajtásában történő közreműködés,
c/ a tagdíj rendszeres fizetése.
/3/ A pártoló tagok jogai és kötelességei - az aktív és passzív választójog, valamint a
tagdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség kivételével – azonosak a rendes, teljes jogállású
tagokéval.
A pártoló tag a Szövetség kitűzött céljai megvalósulását vagyoni hozzájárulásával
támogatja.
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A pártoló tag az adott klubgyűlésen, elnökségi ülésen, és a küldöttgyűlésen tanácskozási és
javaslattételi joggal vehet részt.
/4/ A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei - az aktív és passzív választójog valamint a
tagdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség kivételével - azonosak a rendes, teljes jogállású
tagokéval.
A tiszteletbeli tag, a Szövetség kitűzött céljai elérését erkölcsileg, szerepvállalásával
támogatja.
A tiszteletbeli tag az adott klubgyűlésen, elnökségi ülésen, és a küldöttgyűlésen tanácskozási
és javaslattételi joggal vehet részt.
/5/ A tagdíj összegét évente a küldöttgyűlés - a rendes küldöttgyűlés keretein belül felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményéhez képest ismételten meghatározza.
/6/ A Szövetség tagja a tagdíjnál magasabb összeget is befizethet, amelyet valódi tartalmának
megfelelően támogatásnak kell minősíteni.
/7/ A Szövetség pártoló tagja a Szövetség működéséhez kapcsolódóan, a Szövetség
küldöttgyűlése által, határozatban, évente felülvizsgált, illetve meghatározott vagyoni
hozzájárulással vesz részt.
/8/ A tagdíj félévente, a tárgyév február hó 28. napjáig és augusztus hó 31. napjáig, két
részletben, a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub pénztárosa kezeihez, készpénzben
történő befizetéssel esedékes.
A szövetségi tagság megszűnésére vonatkozó
különös szabályok
9. §
/1/ A szövetségi tagsági jogviszony megszűnik a tag:
a/ halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
b/ kilépésével,
c/ kizárásával,
d/ tagsági jogviszonya Szövetség általi felmondásával.
/2/ A Szövetségbe való belépés illetőleg kilépés önkéntes.
/3/ A tagság megszűnésekor a befizetett tagdíj vagy a tag által adott támogatás nem
követelhető és nem fizethető vissza.
10. §
/1/ A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetőségéhez
címzett írásbeli jognyilatkozattal, bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A tag tagsági jogviszonya az írásbeli jognyilatkozatnak a Szövetség tagja tagsága szerint
illetékes klub vezetőségének valamely tagja általi kézhezvétele napján hatályosul.
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/2/ A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése
alól, a jognyilatkozatnak elnökség általi kézhez vétele napjával azonban megszűnik a
tagsági jogviszonyából eredő jogok érvényesítése iránti igénye.
11. §
/1/ A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy a küldöttgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Szövetség tagja tagsága szerint
illetékes klub vezetősége - bármely szövetségi tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére - a
taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
/2/ A tag kizárására irányuló kezdeményezést a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes
klub vezetőségéhez kell bejelenteni.
/3/ A bejelentett kezdeményezést a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetője
terjeszti a klub vezetősége elé, aki soron következő ülésén határoz a kizárásra irányuló
eljárás megindításáról.
/4/ A kizárásra irányuló eljárásban az érintett tagot a Szövetség tagja tagsága szerint
illetékes klub vezetősége által felkért, az adott klub további tagja (a továbbiakban: vizsgáló)
jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett
meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényről,
vagy tényekről tudomással bírnak.
A vizsgáló az eljárás részeként okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti vizsgálóbiztosi jelentését. A tagot az
eljárás részeként megilleti a védekezés joga: e körben bizonyítást indítványozhat, valamint
az ügyre vonatkozóan észrevételeit jogosult a vizsgálónál előterjeszteni.
/5/ A taggal szemben kezdeményezett, kizárásra irányuló eljárásban, a határozati javaslat
elkészítésétől számított 15 napon belül, I. fokon a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes
klub vezetősége határoz.
E körben a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetősége ülésén az érintett tagot
ismételten meghallgatja, azzal, hogy az adott vezetőségi ülésről történő távolmaradása - a
tag szabályszerű, előzetes értesítése esetén, - az ülés megtartását, és a határozat
meghozatalát nem akadályozza.
A jelen alapszabály alkalmazása szempontjából, a tagnak az adott vezetőségi ülés tárgyában
történő előzetes értesítése szabályosnak tekintendő, ha az érintett tag az adott vezetőségi
ülés helyéről, időpontjáról, és napirendjéről az ülést megelőző 3. napig, igazolható módon
értesül.
/6/ A vizsgálat adatai tekintetében bármely vezetőségi tag indítványozhatja a vizsgálóbiztosi
javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
/7/ A Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetősége a megvitatott, illetve a
módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően, vezetőségi ülésén határoz.
A klub vezetősége határozatának a Ptk. 3:70. § (2) bekezdésében foglaltakat ki kell
elégítenie. A Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetőségének a határozatát az
érintett taggal írásban, igazolható módon közölnie kell.
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/8/ A kizárt tag, a határozat kézbesítését követő naptól számított 15 napon belül, a Szövetség
elnökségéhez címzett, de a Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetőségénél
benyújtandó, a végrehajtásra halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.
/9/ A Szövetség elnöksége a tag kizárására irányuló eljárásában, az I. fokú szerv által
meghozott határozattal szemben előterjesztett fellebbezés tárgyában, 45 napon belül, soron
kívüli ülésén határoz.
/10/ A Szövetség elnöksége - a fellebbezésben foglalt keretek, indítványok között, bizonyítási eljárást folytathat le, amelynek lefolytatására a jelen szakasz (4)-(6)
bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
A tag kizárását kimondó elnökségi 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.
/11/ A taggal szembeni, kizárásról rendelkező II. fokú határozattal szemben további
fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a Szövetség székhelye szerint illetékes törvényszéktől
kérheti a II. fokú határozat bírósági felülvizsgálatát.
/12/ Kizárás esetén, a tagnak a Szövetséggel fennállt tagsági jogviszonya a kizárás
tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedése napjával szűnik meg. A kizárás a tagot
nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése alól, a kizárás
tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedése napjával szűnik meg a tagnak a
tagságból eredő jogok iránti igénye.
12. §
/1/ A Szövetség a tag tagsági jogviszonyát felmondással szüntetheti meg abban az esetben,
ha a tag tagsági díjának megfizetését 12 hónapnál hosszabb ideig - a Szövetség tagja tagsága
szerint illetékes klub vezetője által eszközölt - a tag által igazolható módon átvett, és
legalább 15 nap fizetési határidőt biztosító írásbeli felszólítás ellenére sem rendezte.
Az írásbeli felszólítás részeként figyelmeztetni kell a tagot a tagdíjfizetés elmulasztásának
jogkövetkezményére, arra, hogy a hátralékos tagdíj – írásbeli felszólítás ellenére történő –
rendezésének elmulasztása esetén a tag tagsági jogviszonya felmondással megszüntetésre
kerül.
A Szövetség részéről az írásbeli felszólítás megtételére az adott klub vezetője a jogosult.
/2/ A tagnak a tagsági jogviszonya felmondással történő megszüntetése tárgyában, a
Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetője előterjesztése alapján, a Szövetség
tagja tagsága szerint illetékes klub vezetősége határoz.
/3/ A Szövetség tagja tagsága szerint illetékes klub vezetősége /2/ bekezdése szerinti
határozatáról az érintettet, továbbá a Szövetség titkárát igazolható módon értesíteni kell.
/4/ Felmondás esetén, a tagnak az Szövetséggel fennállt tagsági jogviszonya a felmondás
tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedése napjával szűnik meg. A felmondás a
tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése alól. A tagnak a
felmondás tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedése napjával szűnik meg a
tagságból eredő jogok iránti igénye.
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/5/ A felmondásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a tag a
Szövetség székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti az elnökségi határozat
felülvizsgálatát.
V. FEJEZET
A SZÖVETSÉG DÖNTÉSHOZÓ, ÜGYVEZETŐ ÉS
ELLENŐRZŐ SZERVEI, MŰKÖDÉSI RENDJÜKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
A küldöttgyűlés
13. §
/1/ A Szövetség legfőbb, döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés a Szövetség
rendes jogállású tagjai által választott, az 5. § /17/ bekezdésében meghatározott számú
küldöttekből és a Szövetség elnökségéből álló testület.
/2/ A Szövetség küldöttgyűlésén szavazati joggal rendelkeznek:
a/ a küldöttgyűlés összehívása napján, jogerősen nyilvántartásba vett klubok vezetői,
b/ a küldöttgyűlés összehívása napján, jogerősen nyilvántartásba vett klub által
megválasztott további küldöttek (delegált küldött),
c/ az elnökség valamennyi tagja
(jelen Alapszabály alkalmazásában, a küldöttgyűlés működése vonatkozásában együtt: tag).
/3/ A határozatképesség vizsgálata részeként, a Szövetség adott küldöttgyűlésén szavazati
joggal rendelkezők létszámát a Szövetség titkára vizsgálja és állapítja meg.
/4/ A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a/ az elnökség és a felügyelő bizottság 4 (négy) évre történő megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk (juttatás, megbízási díj, stb.) megállapítása,
b/ az alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,
c/ a Szövetség más Szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, vagy jogutód nélküli
megszűnésének kimondása,
d/ az elnökség beszámoltatása,
e/ a felügyelő bizottság jelentésének jóváhagyása,
f/ az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentése – elfogadása, a felügyelő bizottság ellenőrzése és hitelesítése után,
g/ a Szövetség éves programjának jóváhagyása,
h/ a Szövetség éves költségvetésének elfogadása,
i/ a Szövetség – küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó – belső szabályzatainak jóváhagyása,
j/ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Szövetséggel munkaviszonyban áll,
k/ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
l/ a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
m/ a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása, módosítása,
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n/ mindazok az ügyek, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a küldöttgyűlés
hatáskörébe utal.
/5/ A Szövetség szervei a küldöttgyűlésnek felelősséggel tartoznak.
/6/ A rendes és a rendkívüli küldöttgyűlést is a Szövetség elnöksége hívja össze. A
küldöttgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg.
/7/ A küldöttgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
/8/ Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni a Ptk. 3:81. § (1) bekezdésében meghatározott
eseteken túlmenően:
a/ ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri,
b/ az elnök kezdeményezésére, vagy
c/ a bíróság döntése alapján.
/9/ A küldöttgyűlés összehívására a napirendet is tartalmazó meghívónak a küldött részére
írásban, igazolható módon történő közlésével, az alábbi módok valamelyikén kerül sor:
a/ személyes átvétellel,
b/ tértivevényes küldeményként, a küldött lakóhelyére történő postára adással, vagy
c/ olvasási és visszaigazolási értesítővel ellátott elektronikus levelező rendszer útján, oly
módon, hogy az elektronikus levelezési rendszer részeként a megküldött meghívó
szabályszerű közlése/kézbesítése ténye és határnapja az elektronikus levelezési rendszer
részeként a meghívó elnökség, illetve az elnökség nevében eljáró titkár részére
visszaigazolásra kerüljön.
/10/ A napirendet is tartalmazó meghívónak tartalmaznia kell:
a/ a Szövetség nevét,
b/ a Szövetség székhelyét,
c/ a küldöttgyűlés tervezett helyét és időpontját,
d/ az elnökség által elfogadott napirendet, továbbá
e/ a küldöttgyűlés összehívását, a napirendet rögzítő elnökségi határozat számát, valamint
f/ a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére vonatkozó különös eljárásrendet.
/11/ A küldöttgyűlés összehívása akkor tekinthető szabályosnak, ha a küldött részére a
napirendet is tartalmazó meghívó a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal előbb,
igazolható módon kézhez vételre/közlésre kerül.
/12/ Ha a határozatképesség hiánya miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, a 15 napon belüli
időpontra, másodszorra összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a küldöttgyűlést
összehívó szerv (elnökség) ezen fordulatra a Szövetség tagjainak, küldötteinek figyelmét az
eredeti meghívóban kifejezetten felhívta.
Az eredeti meghívó részeként, a határozatképtelenség esetére másodszorra összehívott
küldöttgyűlés helyszínét, és időpontját is meg kell jelölni, egyúttal az alapszabály jelen
bekezdése szerinti jogkövetkezményre a küldöttek figyelmét kifejezetten fel kell hívni.
/13/ A küldöttgyűlés nem nyilvános.
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/14/ A küldöttgyűlésen szavazati jogát a küldött, valamint az elnökség tagja (a továbbiakban
együtt: küldött) személyesen gyakorolja, e körben meghatalmazotti képviseletnek nincs
helye.
/15/ A küldöttgyűlésen szavazati jogát a delegált küldött a küldő klub vezetője által kiállított
megbízólevélnek a Szövetség elnöksége által előzetesen felkért mandátum vizsgáló
bizottsága részére történő átadása és személyi valamint lakcím igazolványa adatainak
egyeztetését követően gyakorolhatja.
A küldöttgyűlésre szóló küldötti megbízólevélnek tartalmaznia kell
a/ a küldöttválasztó klub nevét, címét,
b/ a megválasztott küldött nevét és lakóhelyét,
c/ a mandátum időtartamát,
d/ a megbízólevél kiállításának dátumát,
e/ a klub vezetőjének nevét és aláírását,
f/ a klub bélyegzőjének lenyomatát.
/16/ A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek fele és további egy fő a küldöttgyűlésen
jelen van. A határozatképességet minden határozat-hozatalnál vizsgálni kell.
/17/ Amennyiben egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni
/Ptk.3:18. § (2) bekezdése/.
/18/ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b/ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c/ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d/ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e/ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben /Ptk.3:19. § (2) bekezdése/.
/19/ A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke nyitja meg.
/20/ A rendes küldöttgyűlés tervezett napirendje minimálisan az alábbiak:
a/ a felügyelő bizottság állásfoglalása a Szövetség éves beszámolója tervezetével
kapcsolatban,
b/ a Szövetség éves beszámolója,
c/ a felügyelő bizottság állásfoglalása a Szövetség tárgyévi költségvetése tervezetével
kapcsolatban,
d/ a Szövetség éves költségvetése tervezetének megtárgyalása.
/21/ A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén, illetve ha nem vállalja a
küldöttgyűlés levezetését, a küldöttgyűlés által, egyszerű szótöbbséggel megválasztott
személy vezeti le.
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/22/ A küldöttgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő jegyzőkönyv
hitelesítő, 2 fő szavazatszámláló, mandátumvizsgáló bizottság) megválasztására - az ülés
megnyitását követően - bármelyik küldött indítványt tehet.
/23/ A küldöttgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő jegyzőkönyv
hitelesítő, 2 fő szavazatszámláló, mandátumvizsgáló bizottság) megválasztásáról a
küldöttgyűlés a szavazati joggal rendelkező küldöttek egyszerű szótöbbségével határoz.
/24/ A küldöttgyűlés határozatait - fő szabályként, - nyílt szavazással hozza, kivétel a vezető
tisztségviselők, valamint a tisztségviselők választása, amelyet - a jelen alapszabály 14. § (1)
bekezdésében meghatározott eset kivételével, - titkos szavazással kell lebonyolítani.
/25/ A küldöttgyűlés határozatait - fő szabályként, - egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén egyszeri alkalommal ismételt szavazást kell elrendelni, és ha ez
is eredménytelen, akkor a szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az elvetett
kérdés tekintetében ugyanazon küldöttgyűlésen ismételt szavazás nem tartható és a
tárgyban a napirend ismételten nem nyilatkoztatható meg.
A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező
küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
/26/ A küldöttgyűlésen meghozott határozatot a levezető elnök szóban, hangos felolvasással
hirdeti ki.
/27/ A küldöttgyűlés határozatai - az adott határozat eltérő rendelkezése hiányában, - a
küldöttgyűlés napján lépnek hatályba.
/28/ A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek minimálisan tartalmaznia kell:
a/ a közgyűlés helyét, idejét,
b/ a meghirdetett és elfogadott napirendet napirendi pontonként,
c/ napirendi pontonként, az elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, továbbá
d/ napirendi pontonként: az adott döntést, a döntés időpontjára és hatályára, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges, személyére) vonatkozó
adatokat.
/29/ A küldöttgyűlésről felveendő jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető
valamint a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.
/30/ Az ülés levezető elnöke a Szövetség titkára útján a küldöttgyűlésről felvett
jegyzőkönyvet, pdf formátumban az üléstől számított 30 napon belül, - elektronikus úton küldi meg:
a/ a Szövetség elnöksége,
b/ a Szövetség felügyelő bizottsága, valamint
c/ a klubok vezetői részére.
/31/ A Szövetség minden év május hó 31. napjáig, a nyilvántartást vezető Országos Bírósági
Hivatalnál a mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetve közzé teszi a
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Szövetség pénzügyi beszámolóját, a pénzügyi beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést,
illetve jövőbeni könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgálói záradékot.
A Szövetség vezető tisztségviselői és tisztségviselői
megválasztására vonatkozó különös szabályok
14. §
/1/ A Szövetség vezető tisztségviselői és tisztségviselői megválasztására titkos szavazással
kerül sor. Egy jelölt esetén a választás lebonyolítására a küldöttgyűlés egyszerű többséggel
meghozott határozata alapján, nyílt szavazással is sor kerülhet.
/2/ A titkos szavazás lebonyolítását megelőzően a küldöttgyűlés legalább három tagból álló
szavazatszámláló bizottságot választ a jelölésnél nem érintett küldöttek közül, akik a titkos
szavazást lebonyolítják, a szavazatokat megszámolják.
/3/ Megválasztottnak az a (vezető)tisztségviselő tekintendő, aki a leadott szavazatok
többségét megszerezte.
Amennyiben több jelölt esetében az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
megválasztásához szükséges szavazatokat, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő
megválasztottnak, aki - az egyszerű többség megszerzésén túlmenően, - a legtöbb szavazatot
kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.
Az elnökség
15. §
/1/ Az elnökség a Szövetség koordináló, irányító, vezető szerve. Az elnökség szükség szerint,
de legalább kéthavonta ülésezik.
/2/ Az elnökség tagjai a küldöttgyűlés által (4) négy év határozott időtartamra megválasztott:
a/ elnök,
b/ két (a NAV jogelőd szerveit képviselő) alelnök,
c/ titkár,
d/ jogi tanácsadó,
e/ szociális- és kegyeleti felelős (reszortfelelős),
f/ kulturális- szabadidősport felelős (reszortfelelős),
g/ sajtófelelős (reszortfelelős),
h/ gazdasági felelős (reszortfelelős),
i/ pénztáros (reszortfelelős), valamint
j/ régiófelelősök (7 fő).
Az elnökség tagjai felelősek a szövetség céljainak megvalósításáért. Feladatukat
közreműködők segítségével is teljesíthetik.
/3/ Az elnökség 17 főből áll.
/4/ Az elnökség feladatai:
a/ két küldöttgyűlés között figyelemmel kíséri, irányítja, szervezi a Szövetség munkáját,
b/ gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, érintettekkel való közléséről,
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c/ előkészíti és összehívja a küldöttgyűlést,
d/ elkészíti a Szövetség éves programját és költségvetését, beszámol a küldöttgyűlésnek annak
ülései között végzett, illetőleg az éves munkájáról és a költségvetés végrehajtásáról,
e/ elkészíti az éves beszámolót,
f/ előterjeszti az alapszabály megállapítási és módosítási javaslatot,
g/ gyakorolja az esetleges munkáltatói jogokat,
h/ a Szövetség napi ügyeit viszi, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza - a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó hatáskörök kivételével, - a szükséges döntéseket,
i/ a szövetségi vagyont kezeli, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
j/ előkészíti a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakítását és a
tisztségviselők megválasztását,
k/ a küldöttgyűlést összehívja, napirendi pontjait meghatározza, erről a küldötteket, a
tagságot és a Szövetség szerveit értesíti,
l/ részt vesz a küldöttgyűlésen és válaszol a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
m/ a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállását megvizsgálja és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megteszi,
n/ a nyugdíjasok érdekében kifejtett kiemelkedő és átlagon felüli tevékenység elismeréseként
„A NYUGDÍJASOKÉRT” emlékérmet, az „ELNÖKI DICSÉRET” oklevelet, a „DÍCSÉRŐ
OKLEVÉL” és az „EMLÉKLAP” -ot adományozza,
o/ indokolt és különleges méltánylást érdemlő esetekben előterjesztést tesz a NAV elnökének
a hatáskörébe tartozó szövetségi tagok elismerésére,
p/ indokolt esetben bizottságot hoz létre.
/5/ Az elnökség ülése nem nyilvános.
/6/ Az elnökség ülésein a felügyelő bizottság elnöke, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Pénzügyőr Nyugdíjasainak Alapítványa kuratóriumának elnöke
tanácskozási joggal vesz részt.
/7/ Az elnökségi ülést a Szövetség elnöke nyitja meg.
/8/ Az elnökségi ülést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az elnökségi ülést, az
általa erre felkért személy vezeti le.
/9/ Az elnökség határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
/10/ Az elnökség tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő/k/)
megválasztására - az ülés megnyitását követően, - az elnökség bármelyik tagja indítványt
tehet.
/11/ Az elnökség tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő/k/)
megválasztásáról az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz /Ptk.3:78.§ (3) bekezdése/.
/12/ Amennyiben az elnökség egy adott tagja valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni /Ptk.3:18. § (2) bekezdése/.
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/13/ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b/ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c/ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d/ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e/ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben /Ptk.3:19. § (2) bekezdése/.
/14/ Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.
/15/ Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén,
egyszeri alkalommal ismételt szavazást kell elrendelni, és ha ez is eredménytelen, akkor a
szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni Ptk.3:78. § (3) bekezdése/.
/16/ Az elnökségen meghozott határozatot a levezető elnök szóban, hangos felolvasással
hirdeti ki.
/17/ Az elnökség határozatai - a határozat eltérő rendelkezése hiányában, - az elnökségi
ülés napján lépnek hatályba.
/18/ Az elnökségi ülésről felveendő jegyzőkönyv tartalmára a küldöttgyűlésről felveendő
jegyzőkönyv tartalma értelemszerűen irányadó.
/19/ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az elnökség működésére az
ügyrendje az irányadó. Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság
16. §
/1/ A felügyelő bizottság a küldöttgyűlés által négy (4) év határozott időtartamra
megválasztott elnökből és két tagból áll.
/2/ A felügyelő bizottság feladata, hogy a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizze.
A felügyelő bizottság köteles félévenként a Szövetség gazdálkodását és pénzkezelését
ellenőrizni.
/3/ A felügyelő bizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttgyűlésen ismertetni.
/4/ A felügyelő bizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az elnökségtől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
/5/ A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább hathavonta ülésezik.
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/6/ A felügyelő bizottság ülései nem nyilvánosak.
/7/ A felügyelő bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze.
/8/ A felügyelő bizottsági ülést a bizottság elnöke nyitja meg.
/9/ A felügyelő bizottsági ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökségi ülést,
az általa erre felkért személy vezeti le.
/10/ A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjai több mint a fele jelen
van.
/11/ Amennyiben a felügyelő bizottság egy adott tagja valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni /Ptk.3:18. § (2) bekezdése/.
/12/ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b/ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c/ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d/ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e/ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben /Ptk.3:19. § (2) bekezdése/.
/11/ A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg.
/12/ A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén, egyszeri alkalommal ismételt szavazást kell elrendelni, és ha ez
is eredménytelen, akkor a szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni.
/13/ A felügyelő bizottsági ülésen meghozott határozatot a levezető elnök szóban, hangos
felolvasással hirdeti ki.
/14/ A felügyelő bizottság határozatai - a határozat eltérő rendelkezése hiányában, - a
felügyelő bizottsági ülés napján lépnek hatályba.
/15/ A felügyelő bizottsági ülésről felveendő jegyzőkönyv tartalmára a küldöttgyűlésről
felveendő jegyzőkönyv tartalma értelemszerűen irányadó.
/16/ A felügyelő bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
/17/ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a felügyelő bizottság
működésére az ügyrendje az irányadó. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
/18/ A felügyelő bizottsági ülésről felveendő jegyzőkönyv tartalmára a küldöttgyűlésről
felveendő jegyzőkönyv tartalma értelemszerűen irányadó.
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/19/ A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat díjmentesen végzik.
/20/ Amennyiben a felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat, - a Szövetség elnöksége
előterjesztése alapján a későbbiek folyamán díjazás ellenében végeznék, - azt az alábbi
keretszabályok alapulvételével tehetik meg:
a/ a rendszeresen járó megbízási díj mértékét a küldöttgyűlés normatív határozatban
állapítja meg.
b/ A felügyelő bizottság tagjai részére a feladatuk ellátásával összefüggésben keletkezett
költségtérítést a felügyelő bizottság tagja esetében a felügyelő bizottság elnöke, míg a
felügyelő bizottság elnöke esetében a felügyelő bizottság valamely tagja igazolja le.
Mandátumvizsgáló Bizottság
17. §
/1/ A mandátumvizsgáló bizottság a küldöttgyűlés által négy (4) év határozott időtartamra
megválasztott elnökből és két tagból áll.
/2/ A mandátumvizsgáló bizottság feladata:
a/ a Szövetség elnöksége által összehívott küldöttgyűlésre, a delegált küldöttek mandátumát
a megbízólevél és a küldött személyazonosságának ellenőrzése alapján megállapítja,
b/ a küldöttek megbízólevelét összegyűjti, és átadja a küldöttgyűlés levezető elnökének,
c/ jelentést tesz a küldöttgyűlésnek a határozat-képességről vagy képtelenségről,
d/ a küldöttgyűlés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a határozat-képességet és
határozathozatal előtt megállapítja, majd hangos szóval bejelenti a határozat-képességet
vagy képtelenséget.
VI. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az elnökség, a felügyelő bizottság tagjaira valamint a mandátumvizsgáló bizottság tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
18. §
/1/ Az elnökség tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk. 3:22. §
/1/, /4/-/6/ bekezdése állapítja meg.
/2/ Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőre (elnökség
tagjára) vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség
vezető tisztségviselője.
/3/ Nem lehet a mandátumvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja
a/ a Szövetség vezető tisztségviselője (elnökség tagja), és annak közeli hozzátartozója,
b/ a Szövetség tisztségviselője (felügyelő bizottság tagja), és annak közeli hozzátartozója,
valamint
c/ akit a küldöttek az adott ciklusban a Szövetség vezető tisztségviselőjének, vagy más
tisztségviselőjének jelölnek.
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Az elnökség tagjai és a felügyelő bizottság valamint mandátumvizsgáló bizottság tagjai
megbízatása megszűnésére vonatkozó közös szabályok
19. §
A Szövetség vezető tisztségviselője (elnökség tagja) és a Szövetség tisztségviselője (felügyelő
bizottság és mandátumvizsgáló bizottság tagja) megbízatása megszűnik a Ptk. 3:25. § /1/
bekezdésének a/, c/, d/, e/, f/, és g/ pontjában foglalt esetben, továbbá abban az esetben, ha a
Szövetség megszűnik.
VII. FEJEZET
A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

FELADAT ÉS HATÁSKÖREI
A Szövetség elnöke
20. §
/1/ A Szövetség elnöke:
a/
képviseli a Szövetséget (képviseleti jog terjedelme: általános, képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló),
b/ vezeti és irányítja az elnökség munkáját,
c/ az elnökség üléseit előkészíti és összehívja azokat a titkár segítségével,
d/ összehívja és levezeti a küldöttgyűlést és az elnökségi ülést,
e/ végrehajtja a küldöttgyűlés és az elnökség döntéseit, utalványoz a Szövetség bankszámlája
terhére,
f/ két küldöttgyűlés között, a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben az elnökség
egyetértésével dönt, döntéseiről a küldöttgyűlésnek beszámol.
/2/ Az elnök vagy az elnök nevében a titkár köteles tájékoztatást adni az elnökség ülésén az
elnökség legutóbbi ülése óta eltelt időszak eseményeiről és az általa intézett ügyekről.
A Szövetség titkára
21. §
/1/ A titkár:
a/ vezeti a tagok, a pártoló- és tiszteletbeli tagok nyilvántartását,
b/ segíti az elnököt feladatai ellátásában,
c/ ellátja az Szövetség adminisztrációs munkáját, illetve irányítja azt,
d/ gondoskodik a különböző testületi szervek üléseinek előkészítéséről és a jegyzőkönyvek,
emlékeztetők elkészítéséről, továbbá a testületi szervek döntéseit tartalmazó nyilvántartások
(Küldöttgyűlési Határozatok Könyve, Elnökségi Határozatok Könyve, Felügyelő Bizottsági
Határozat Könyve) vezetéséről, e körben a Szövetség titkára olyan nyilvántartást vezet,
amely szó szerint tartalmazza a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a
döntéshozatal során kialakult döntéshozatali arányt, a támogatók és ellenzők személyét.
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e/ a küldöttgyűlés, az elnökségi ülés, valamint a felügyelő bizottsági ülések meghívóját,
jegyzőkönyveit, jelenléti íveit 5 évig megőrzi.
f/ összegyűjti a küldöttgyűlésre és az elnökségi ülésre az előterjesztéseket, javaslatokat, kiadja
ezekre a rendezvényekre szóló meghívókat,
g/ vezeti a Szövetség határozatai, szervezeti okiratai és egyéb könyveit,
h/ megőrzi a Szövetség működésével kapcsolatos iratokat,
i/ megőrzi a küldöttek megbízóleveleit egy év időtartamig.
A Szövetség alelnökei
22. §
/1/ A két alelnök (pénzügyőri és adóági) az elnökség által meghatározott munkamegosztás
szerint segítik az elnök munkáját. Az elnök közülük jelöli ki helyettesítőjét.
/2/ Adóügyi alelnök feladat-és hatáskörei:
a/ a NAV NYOSZ elnökének I. helyettese,
b/ támogatja az elsősorban Budapesten működő, adóügyi klubok tevékenységét,
c/ részt vesz a KÖZALKALMAZOTTAK NAPI elismerések előterjesztésében,
d/ az elnök kijelölése alapján a nyugdíjas klubok ülésein képviseli az elnökséget.
/3/ Pénzügyőri alelnök feladat- és hatáskörei:
a/ a NAV NYOSZ elnökének II. helyettese,
b/ segíti a pénzügyőr klubok működését,
c/ elősegíti a Nemzetközi Vámnapi elismerésekben történő döntést,
d/ az elnök kijelölése alapján a nyugdíjas klubok ülésein képviseli az elnökséget.
A Szövetség régiófelelőse
23. §
A régiófelelős:
a/ képviseli a régiójában működő klubok, ezen belül a nyugdíjas klubtagok érdekeit,
b/ összekötő kapocs szerepét tölti be a NAVNYOSZ elnöksége és a régiókban működő
klubok között, tájékoztatja őket az elnökség üléseiről és döntéseiről,
c/ állandó kapcsolatot teremt és tart fenn a NAV igazgatóságaival,
d/ meghívása esetén részt vesz a klubok rendezvényein, képviseli az elnökséget,
e/ felügyeli a klubok szabályszerű működését, a Szövetség célkitűzéseinek megvalósulását,
f/ segíti új klubok létrehozását,
g/ részt vesz a pályázati lehetőségek felkutatásában, megvalósításában.
A jogi tanácsadó
24. §
A jogi tanácsadó:
a/ közvetlenül a Szövetség elnökének felügyelete alatt tevékenykedik,
b/ figyelemmel kíséri a Szövetséget érintő jogszabályi változásokat,
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c/ javaslatot tesz a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok kidolgozására, és
felülvizsgálatára, módosítására,
d/ jogi tanácsokat ad a Szövetség jogszerű működése elősegítése érdekében az elnökségnek.
A szociális- és kegyeleti felelős (reszortfelelős)
25. §
A szociális- és kegyeleti felelős:
a/ figyelemmel kíséri a NAV és jogelőd szervei nyugdíjasainak (elsősorban a Szövetség
tagjai) szociális helyzetét, ezt az általa vezetett Szociális- és Kegyeleti Bizottság döntéseiben
érvényesíti, és az elnökséget esetenként tájékoztatja,
b/ elvégzi a NAV NYOSZ Szociális- és Kegyeleti Bizottságának működési rendjében előírt
feladatokat.
A kulturális- szabadidősport felelős (reszortfelelős)
26. §
A kulturális- szabadidősport felelős:
a/ közreműködik a kulturális, sport és turisztikai programok sikeres szervezése,
lebonyolítása érdekében
- segíti, koordinálja a klubok kulturális, szabadidős programjaikat, iránymutatásaival
elősegíti a helyi programok vonzóbbá tételét,
- felügyeli, értékeli az ezen-körű klubtevékenységet, javaslatot, beszámolót készít az
elnökség részére
b/ célprogramokat jelöl meg, javaslatokat készít a klubok részére, és fórumokat szervez,
szervezés során közreműködik.
A sajtófelelős (reszortfelelős)
27.§
A sajtófelelős:
a/ figyelmet fordít az egyesületen belüli sajtó , a MI LAPUNK, levelező hálózatának
működtetésére, az események arányos megjelenítésére,
b/ szerkeszti, nyomtatásra előkészíti a MI LAPUNK -at,
c/ az egyesület munkájának megismertetése érdekében kapcsolatot keres a NAV más
sajtótermékeivel,
d/ a MI LAPUNK tartalmát a megjelenés előtt egyezteti a lap felelős szerkesztőjével.
A gazdasági felelős (reszortfelelős)
28. §
A gazdasági felelős:
a/ irányítja a Szövetség pénzügyi és számviteli munkáját.
b/ figyelemmel kíséri a Szövetség gazdálkodását, a küldöttgyűlés által jóváhagyott
költségvetés végrehajtását,
c/ összeállítja a Szövetség éves beszámolóját valamint a következő évi költségvetését,
d/ elkészíti és karbantartja a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat,
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e/ gondoskodik a Szövetség adóbevallási, adatszolgáltatási és statisztikai adatszolgáltatásáról,
valamint ellátja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott egyéb
feladatait.
A pénztáros (reszortfelelős)
29. §
A pénztáros:
a/ lebonyolítja a Szövetség házipénztár pénzforgalmát,
b/ felülvizsgálja és záradékolja a beérkező számlákat, és kiállítja a pénztárbizonylatokat,
c/ vezeti az időszaki pénztárjelentést, és a havi zárást követően, a tárgyhónap 5. napjáig
átadja a könyvelésnek,
d/ vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását,
e/ őrzi és nyilvántartja a pénzeszközöket és a leltári tárgyakat.
VIII. FEJEZET
A Szövetség helyi szervei
30. §
/1/ A klub hatáskörébe tartozik az illetékességébe tartozó nyugdíjasok helyi érdekvédelme és
érdekképviselete.
/2/ A klub munkáját - létszámától függően - legalább háromtagú vezetőség irányítja (klub
tisztségviselői). Nagyobb létszámú tagság esetén a vezetőség létszámáról a klubtagság
önállóan dönt.
/3/ A klub működése érdekében a
a/ 10 főt meg nem haladó, kisebb létszámú klub esetében reszortfelelős/ök/,
b/ 10 főt meghaladó, nagyobb létszámú klub esetében reszortfelelős/ök/, vagy bizottság/ok/
választhatók.
/4/ A klub tisztségviselőit az adott klubot alkotó tagok összessége választja meg.
/5/ A klub tisztségviselőinek (vezetőség) megbízatása 4 (négy) év határozott időtartamra
vonatkozik.
/6/ A klub tisztségviselőinek (vezetőség) megválasztására a Szövetség választási
szabályzatában foglaltak az irányadók.
/7/ A kapcsolattartás a Szövetség más szerveivel és külső szervezetekkel a klub vezetőségének
a feladata. A klub működésének rendjét és a vezetőség tagjai közötti munkamegosztást a klub
tagjai által, egyszerű szótöbbséggel elfogadott működési szabályzatban kell rögzíteni, amely
nem lehet ellentétes a Szövetség alapszabályával, valamint a Szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltakkal.
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/8/ A klub tagjai a Szövetség alapszabályában biztosított jogokat és kötelezettségeket
személyesen, illetve küldötteik útján gyakorolják.
/9/ A klub vezetősége a végzett munkájáról a tagságnak évente egyszer klubgyűlésen köteles
beszámolni. A beszámolót
- az arról lezajlott vita és annak alapján körvonalazott feladatokat,
- a javasolt programokat,
- a meghatározott célokat
a klubgyűlés határozatban erősíti meg, amelyet egyszerű szótöbbséggel kell meghozni.
/10/ A helyi klubvezető feladat- és hatáskörébe tartozik:
a/ vezeti a klub tagnyilvántartását,
b/ képviseli a klubot, vezeti, irányítja és összehangolja a klubvezetőség munkáját,
c/ előkészíti és összehívja a klubvezetőség üléseit és a klubgyűlést, levezeti azokat,
d/ ellenőrzi a klubvezetőség és a klubgyűlés döntéseinek a végrehajtását,
e/ utalványoz a házipénztár terhére,
f/ kapcsolatot tart a NAV Igazgatósággal és a helyi nyugdíjas szervezetekkel,
g/ ellenőrzi és segíti a többi vezetőségi tag munkáját,
h/ odafigyel az éves programban tervezettek megvalósulására,
i/ köszönti a kerek évfordulósokat és átadja részükre az emlék plaketteket,
j/ irányítja a klub adminisztrációs tevékenységét,
k/ közvetlen kapcsolatot tart fenn a NAVNYOSZ régiófelelősével.
/11/ A klub pénztáros feladatai:
a/ elkészíti a klub éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról,
b/ ellátja a pénzkezelési szabályzat szerinti pénzkezelési feladatokat,
c/ napra készen vezeti az időszaki pénztárjelentést, elvégzi a negyedéves zárásokat,
d./ elkészíti az éves pénzügyi beszámolót,
e/ beszedi és kezeli a tagdíjakat, erről nyilvántartást vezet,
f/ kiállítja és kezeli a szigorú számadású bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat,
g/ szükség esetén tevékenyen segíti a többi vezetőségi tag munkáját,
h/ elvégzi a klubvezető által esetenként rábízott egyéb feladatokat.
31. §
A Szövetség szerveinek munkájában - meghívás alapján - részt vehet:
a/ a szakszervezet képviselője,
b/ a NAV vagy a helyi sajtó képviselője,
c/ a küldöttgyűlés, az elnökség és a klubvezetőség által meghívottak.
IX. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐINEK MEGBÍZATÁSÁRA,
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÉS A NYILVÁNOSSÁGGAL
ÖSSZEFÜGGŐ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
32. §
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/1/ A jelen Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg a Szövetség jelenlegi vezető
tisztségviselőinek (elnökség tagjainak), és tisztségviselők közül a felügyelő bizottság
tagjainak megbízatása 2017. május hó 31. napjáig hatályos.
/2/ A klubok jelenlegi vezetőségi tagjai megbízatása 2017. március hó 15. napjáig hatályos.
/3/ A klubok tisztségviselőinek megválasztására a Szövetség (vezető) tisztségviselői
megválasztása évében, a tárgyév március hó 15. napjáig kerül sor.
/4/ Az első mandátumvizsgáló bizottság tagjai tisztségviselőinek megválasztását a 2016.
március hónapban megtartásra kerülő küldöttgyűlésen kell megtartani, amely első
megbízatás időbeli hatálya 2020. év május hó 31. napjáig tart.
/5/ A Szövetség vezető tisztségviselői (elnökség tagjai) újraválaszthatóak.
/6/ A klub tisztségviselői újraválaszthatóak.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
33. §
/1/ A Szövetség vagyona a tevékenysége során szerzett javakból / ingatlan, ingóság,
pénzvagyon, egyéb eszközök / áll, illetve állhat.
/2/
A Szövetség befektetési tevékenységet a felügyelő bizottság által előzetesen
véleményezett, küldöttgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
/3/ A Szövetség bevételi forrásai:
a/ a NAV által a nyugállományú alkalmazottak (nyugdíjasok) részére szánt szociális, kegyeleti
és egyéb célú rendszeres támogatás,
b/ tagdíj,
c/ adományozóktól /magán - és jogi személytől/ a működési költségek fedezésére kapott
támogatás, adomány,
d/ célszerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
e/ egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel /pl. pályázatok elnyerése/.
/4/ A Szövetség kiadásai, költségei:
a/ a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/.
b/ az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások,
kiadások/.
/5/ A bevételek jog - és célszerű felhasználásáért a Szövetség elnöksége, az elnök, illetve a
klub vezetője - a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint - a
felelős.
A Szövetség gazdálkodásával összefüggő különös szabályokat, részletes feladat-és
hatásköröket a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.
/6/ A Szövetség a tartozásaiért vagyonával felelős, míg a Szövetség tagjai – a tagdíj
megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
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34. §
/1/ A Szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint a
vezető szervei üléseiről és elfogadott döntéseiről, határozatairól a MI LAPUNK-ban,
szórólapokon, faliújságon, a www.navnyugdijasok.hu honlapon tájékoztatja a Szövetség
tagságát és a nyilvánosságot.
/2/ A Szövetség alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a belső szakmai sajtóban és a MI LAPUNK-ban minden évben, a tárgyévet követő év
május hó 31. napjáig közzé teszi.
/3/ A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a Szövetség titkárával előre
megbeszélt időpontban - az elnök hozzájárulásával minden érdekelt betekinthet. Azoknak a
döntéseknek a nyilvánosságra hozatala nem lehetséges, amelyek személyiségi jogokat
sértenek, vagy a titoktartást sérthetik.
X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. §
/1/ A Szövetség megszűnik, ha
a/ jogutód nélküli megszűnését a küldöttgyűlés megállapítja,
b/ más egyesülettel egyesül, vagy szétválik,
c/ az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszünteti.
/2/ A Szövetség megszűnése esetén, annak vagyonáról az (1) bekezdés a/ és b/ pontja esetén a
küldöttgyűlés dönt.
36. §
/1/ Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Szövetségre, mint
civil szervezetre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), valamint a civil
szervezet gazdálkodása tekintetében a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és
a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm.
rendelet) rendelkezései, a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a Szövetség
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
/2/ A jelen Alapszabály 4. § (7) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében nem szabályozott
kérdésekben a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata ide vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
/3/ Ezt az alapszabályt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége
2016. március hó 8 -i küldöttgyűlésén meghozott …/2016. … sz. határozatával fogadta el.
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Záradék:
Alulírott Czikora András a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége
elnöke a Cnytv. 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat (módosítások alapján kialakult) hatályos
tartalmának.
Budapest, 2016. március hó 8-án
Czikora András
NAVNYOSZ elnök

1. tanú

2. Tanú

dr. Bálint László György
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. I. em. 7.

Tánczos Imre
1097 Budapest, Szerkocsi
utca 6.

Alapszabály
1. sz. függeléke
A Szövetség helyi klubjai
I. Illetékes területi igazgatóság neve:
1) A Klub neve:
Címe:
2) A Klub neve:
Címe:
3)
4)
II. Illetékes területi igazgatóság neve:
1) A Klub neve:
Címe:
2) stb, stb.

Alapszabály
2. sz. függeléke
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Tagjegyzék
(Tagjegyzék elemeit a Cnytv. 63. § a) pontja rögzíti)
Klub sorszáma (folyamatosan)
megnevezése, címe
Sorszám
1.
2.

Név

Lakóhely

VÁLTOZÁS BEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
FÜGGELÉKET NEM KELL CSATOLNI.

Aláírás

RÉSZEKÉNT

A

2.

SZ.

