Nyugdíjas Választmány

A SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA (SZEF)
NYUGDÍJAS VÁLASZTMÁNYÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZATA
Az időskorúak és a nyugdíjasok érdekeinek megjelenítését, védelmét, érvényesíttetését több
civil szervezet szolgálja.
A SZEF tagszervezeteinek delegáltjai közös elhatározásukból 1995. április 25-én megalakították a
bizottságoknál szélesebb jogkörrel rendelkező SZEF Nyugdíjas Választmányát.
A SZEF Nyugdíjas Választmánya (a továbbiakban: választmány) a benne résztvevő szerveztek
önállóságának sérelme nélkül, azokkal egyetértésben – a SZEF keretében – országos
szervezetként működik. Középpontban az érdekvédelmi szerep áll. A célok megvalósításáért – a
nyugdíjasok képviseletében – kapcsolatot tart az állami, társadalmi és civil szervezetekkel, az
önkormányzatokkal. Tevékenységét pártsemlegesen, ideológiáktól függetlenül, kizárólag
tagszervezetei, illetve az általuk képviselt nyugdíjasok szándékaira, véleményére alapozva végzi.

I.
Általános rendelkezések
1. A szervezet neve: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)
Nyugdíjas Választmánya
2. Székhelye: 1068 Budapest VI. ker. Városligeti fasor 10.
3. Működési területe: Magyarország
4. Jellege: egyesület rétegszervezete. Nem önálló jogi személy. Működésének anyagi, technikai
feltételeit a SZEF biztosítja.
5. Pecsétje: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Nyugdíjas Választmánya Budapest

II.
Célok, feladatok
Célja:
- A soraiba tömörült tagszervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítési
tevékenységének segítése, összehangolása; országos szintű képviseletének ellátása.
-

Együttműködés mindazon szervezetekkel, amelyek a nyugdíjasok érdekében
kezdeményezőek, részt vállalnak a törvény előkészítésében, követelések kialakításában és
azok megvalósulásáért együttesen lépnek fel.

-2Feladatai:
1. Egyetért és támogatja a SZEF kongresszusi határozatait, programját, elősegíti azok
végrehajtását, különös tekintettel:
- a munkahelyek megtartása, a reálbérek növelésére – ez utóbbi összefügg a
nyugdíjemelések mértékével is;
- a tagszervezetek összefogása, szolidaritása a munkavállalók és a nyugdíjasok
akaratának érvényesítésére;
- részt vállal a SZEF munkavállalóit, nyugdíjasait érintő törvények, intézkedések
előkészítésében, véleményezésében.
2. Elkészíti programját. Javaslatokat dolgoz ki a nyugdíjasok helyzetének javítására.
Felméréseket végez a nyugdíjasok élethelyzetéről, amelyeket munkája során használ fel.
3. Összehangolja a tagszervezetei által megfogalmazott nyugdíjas érdekeket és képviseli a
SZEF testületeiben és a különböző állami, társadalmi szervekben, mindenekelőtt a
Nyugdíjasok Országos Képviseletében.
4. Képviselői útján részt vesz a nyugdíjasok életkörülményeit befolyásoló döntések
előkészítésében és a végrehajtás ellenőrzésében. Fellép az érdekeiket sértő intézkedések
ellen.
5. Elősegít az információáramlást a nyugdíjasok helyi, megyei és országos szervezetei,
valamint a döntéshozó testületek között.
6. Szervezi és ápolja a nemzetközi kétoldalú kapcsolatokat. A kedvező tapasztalatokat
munkájában hasznosítja.
7. Munkakapcsolatot tart:
-

a SZEF-hez tartozó tagszervezetek nyugdíjas szervezeteivel;

-

a nyugdíjasok érdekképviseletét felvállaló társadalmi és civil szervezetekkel.

III.
A működés alapelvei
1. A szolidaritás és kölcsönös segítés alapelve.
2. A képviseleti demokrácia alapelve.
3. A tisztségviselők választása, delegálása.
4. A választmány döntéseit delegált, választott testületek hozzák.
5. A testületi határozatok meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.
6. A kisebbségi véleményt – jegyzőkönyvileg – rögzíteni kell.

IV.
A választmány tagsága
1. A választmány tagjai lehetnek a SZEF-hez tartozó tagszervezetek nyugdíjas
szervezeteinek képviselői, akik felvállalják tagságuk érdekeinek képviseletét, az SZMSZ-t
magukra nézve kötelezőnek ismerik el és delegálnak képviselőt a választmányba
(tagszervezetenként 1 fő).

-32. A tagsági viszony megszűnik:
- a tagszervezet kilépésével,
- a tagszervezet megszűnésével,
- a választmány megszűnésével.
3. A tagszervezetek jogai és kötelességei:
- A tagszervezetek állásfoglalásaikkal, javaslataikkal részt vesznek a választmány
munkájában, közreműködnek a feladatok megvalósulásában.
- A tagszervezetek – állásfoglalása jogosult – képviselőik és szakértőik útján
kapcsolódnak be a választmány tevékenységébe.
- Delegálási jog, választási jog.

V.
A választmány szervezeti felépítése
1. Választmány
2. Elnökség
3.

Állandó és eseti bizottságok

4. Elnök
5. Alelnök (2 fő)
1. Választmány
- Megválasztja (visszahívja) az elnökség tagjait (11 fő), a kongresszus küldötteit
(szükség szerint, de legalább négy évenként).
- Jóváhagyja a programot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
- A választmányt tanácskozási és szavazati joggal a tagszervezetek 1-1 írásban
bejelentett képviselője – akadályoztatása esetén helyettese – alkotja.
- Üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja.
- A bizottság(ok) elnöke(i) és a szakértők meghívottként részt vehetnek a választmány
munkájában.
- A választmányt az elnök hívja össze. Az összehívást a tagok és a választott
tisztségviselők 1/3-a is kezdeményezhetik.
- A választmány határozatképes, ha tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van.
- Amennyiben az ülésre egybehívott választmány határozatképtelen, úgy az eredeti
időponttól számított fél órával későbbre ismételten összehívható.
2. Elnökség
- A választmány által megválasztott tagjai (11 fő) közül elnököt és 2 fő alelnököt
választ.
- A választmányi ülések közötti időszakban az elnökség a választmány nevében eljáró
operatív testület; előkészíti a választmány döntéseit, állásfoglalásait, szervezi és
felügyeli végrehajtásukat.
- Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Rendkívüli
összehívását a testület tagjainak 50 %-a kezdeményezheti.
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- Az elnök távollétében – az elnök megbízása alapján – az alelnök hívja össze az
üléseket.
3. Állandó és eseti bizottságok
- TB., Szociális Bizottság,
- Program- és Szervezési Bizottság,
- Közgazdasági Bizottság,
- Jogi Bizottság,
- Tájékoztatási Bizottság.
Egy-egy bizottságot az elnökség egy tagja vezet.
A bizottságok ügyrendjüket maguk határozzák meg. Munkaterv alapján dolgoznak.
Az esetenként felmerülő kérdések megoldására az elnökség eseti (ad hoc) bizottságot
alakíthat, meghatározott céllal és időre.
4. Az elnök feladatköre:
- biztosítja a választmány SZMSZ szerinti működését, szervezi a munkaprogram és a
testületi állásfoglalások megvalósítását;
- képviseli a szervezetet a SZEF testületeiben, az állami, társadalmi és civil
szervezeteknél.
- szervezi és vezeti a testületek munkáját, az üléseken elnököl;
- önálló levelezéseket folytat, aláírja a dokumentumokat;
- kapcsolatot tart a tagszervezetekkel és az együttműködésben érdekelt
szervezetekkel;
- szavazati joggal vesz részt a SZEF választott testületeinek a munkájában;
- tevékenységről a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja.
Távollétében az alelnök helyettesíti.

V.
Gazdálkodás
A választmány gazdálkodása a SZEF gazdálkodási rendjébe illeszkedik. A kiadásokat a SZEF
fedezi.

- . - . - . - . -. - . - . - . - . Ezen SZMSZ-t a választmány 2012. október 9-ei ülésén elfogadta.

Budapest, 2012. október 9.

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
Nyugdíjas Választmánya

