
 

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos 
Szövetsége 

(FBVSZOSZ) 
 

ALAPSZABÁLY 
 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. A Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége a büntetés-

végrehajtási szervezet keretében foglalkoztatottak, a bv. szervezet kereteiből nyugdíjba vonult 

személyek, valamint a bv. szervvel ösztöndíjas hallgatói jogviszonyban állók önkéntes és 

demokratikus társulásán alapuló önálló érdekképviseleti szervezete. 

 

1.2. A szervezet adatai 

A szervezet neve: Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége 
(rövidítve: FBVSZOSZ).  

 

 A szervezet székhelye: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3. 

 

1.3. Vezető tisztségviselők:  

Kucsera Miklós – főtitkár 

Takács Zoltán – elnökségi tag 

Maksai Zoltán – elnökségi tag 

 

1.4. Az FBVSZOSZ jogi személy. 

 

II. 

AZ FBVSZOSZ CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

2.1. A szervezet célja tagjai társadalmi, jogi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek – 

munkavégzésük jellegéhez igazodó – hatékony védelme, érvényesítése és képviselete. 

 
2.2. Az FBVSZOSZ céljának megvalósítását szolgáló eszközök különösen: 

 Tagjai összefogásával álláspontjának érvényre juttatása az állami szervek előtt, a társadalmi és 

politikai élet meghatározó szervezeteinél és testületeinél, a különböző érdekegyeztető 

fórumokon, valamint más szervek és szervezetek előtt. 

 A büntetés-végrehajtási dolgozók jogait sértő vagy indokolatlanul korlátozó jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök (állami irányítás egyéb jogi eszközei), és más normatív 

szabályok módosításának, és ha szükséges alkotmányvédő szerv által történő 

megsemmisítésének kezdeményezése. 

  Szorgalmazza a büntetés-végrehajtási dolgozók jogosultságainak és kötelezettségeinek 

jogszabályokba foglalását, valamint ezek betartását, illetve betartatását. Szükség esetén 

kezdeményezi e jogosultságok biztosításának jogi úton történő kikényszerítését. 

 Igényli a büntetés-végrehajtási dolgozók jogait és kötelezettségeit érintő jogalkotásban az 

egyetértési, illetve véleményezési, javaslattételi jogot. 
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 Kifejezi és érvényesíti tagjai egyéni és kollektív érdekeit, ezen belül fellép a minden büntetés-

végrehajtási dolgozót megillető jogok megkülönböztetés nélküli érvényre juttatásáért és az 

indokolatlan előjogok megszüntetéséért. 

 Fellép a büntetés-végrehajtási hivatás, a büntetés-végrehajtási dolgozók erkölcsi és anyagi 

megbecsüléséért, védi tagjai és a testület jó hírnevét. 

 Törekszik az esélyegyenlőség elérésére az állomány ellátásának azon területein, ahol a 

jogszabályokban meghatározott alanyi juttatások, járandóságok normatív vagy más 

központilag szabályozott elosztási elve érvényesül. 

 Segítséget nyújt a tagszervezetek érdekvédelmi tevékenységéhez; összehangolja a 

tagszervezetek érdekképviseleti tevékenységét; 

 Gondoskodik a büntetés-végrehajtási dolgozók véleményének a büntetés-végrehajtás 

vezetéséhez, valamint a nyilvánossághoz történő eljuttatásáról. 

  A tagság rendszeres tájékoztatása a szervezet működését, érdekképviseleti tevékenységét; a 

tagok jogait, kötelezettségeit érintő kérdésekről. 

 Tevékenysége elősegítése érdekében anyagi és humán erőforrásokat kutathat fel, gazdasági 

tevékenységet folytathat, alapítványokat hozhat létre és működtethet. 

 Elsősorban tagszervezetei útján folyamatosan figyelemmel kíséri a szakszervezeti tagok 

szociális, szolgálati-, munka- és életkörülményeit; szükség esetén annak javítása érdekében 

intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez; elősegíti a szakszervezeti tagok egészsége 

megóvását, támogatja a szakmai és kulturális képzést. 

 Céljai elérése érdekében kapcsolatot épít ki és tart fent más hazai és külföldi nemzeti, illetve 

nemzetközi szervezetekkel és szakszervezeti szövetségekkel. 

 

 

2.3. Az FBVSZOSZ tevékenységét a szakszervezetekre, a büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó 

mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az Alaptörvény, a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, az egyes foglalkoztatási 

jogviszonyokra vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyarország által elfogadott és kihirdetett 

nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelelően végzi. 

 

 

2.4. A Szövetség működésének alapelvei 

 Demokratizmus  

 Képviseleti demokrácia  

-  Az érdekképviseleti tevékenység során egységes vélemény kialakítása és ennek a Szövetség 

képviselői útján történő érvényesítése.  

- A munkavállalói érdekvédelem egységének kialakítása az egyes szakszervezeti 

tagszervezetek által megfogalmazott álláspontok alapján és ezek képviselete a tárgyaló 

szerveknél.  

 Szolidaritás  

A Szövetség a közös érdekek képviseletét és érvényesítését biztosítja. Lehetővé teszi, hogy a 

döntésben érdekelt tagszervezetek segítsék más tagszervezetek érdekérvényesítő törekvéseit, 

közös akciókkal támogassák az érdeksérelmet szenvedett tagszervezeteket vagy azok tagságát, 

egyes csoportjait.  

 Nyilvánosság  

A Szövetség az érdekképviseleti tevékenységét úgy látja el, hogy az érdekek feltárása, 

egyeztetése és érvényesítése a tagság tudtával, a közvélemény beavatásával, a nyilvánosság 

előtt történjen; a nagyobb jelentőségű vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben a 

Szövetség véleménye már a döntés előkészítése során nyilvánosságra kerüljön. 

 Függetlenség  

A Szövetség az államhatalmi ágaktól és állami szervektől, valamint felekezetektől függetlenül, 

pártsemlegesen, a demokratikus elvek betartásával fejti ki tevékenységét. 
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III. 

TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

 
3.1. Az FBVSZOSZ tagjai lehetnek 

 

3.1.1. A büntetés-végrehajtási szervezet keretében – hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, 

köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban – foglalkoztatott személyek  

és a bv. szervezettől nyugdíjba vonultak  érdekképviseleti szervezetei /tagszervezetek/ és tagjai, 

illetve egyéni munkavállalók /továbbiakban: egyéni tag/, akik tagként való felvételüket kérik, a 

Szövetség alapszabályát írásbeli belépési nyilatkozatukban magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 

az Alapszabály rendelkezéseit betartják, egyben vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek a 

Szövetség tevékenységében. Az FBVSZOSZ tagszervezeteinek tagjai tagdíjkedvezményben 

részesülnek (rendes tagság). 

 

3.1.2. Pártoló tag: a Szövetség azon tagja, aki a Szövetséget anyagilag és erkölcsileg támogatja, de a 

Szövetség tevékenységében rendszeresen nem működik közre. A Szövetségnek jogi 

személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társaság is pártoló tagja lehet, 

amennyiben a Szövetséggel kötött megállapodásban elfogadja a Szövetség Alapszabályát és a 

Szövetség céljainak megvalósításához anyagi eszközökkel hozzájárul.  

 

3.1.3.  A Küldöttgyűlés tiszteletbeli taggá választhat minden olyan természetes személyt, aki 

huzamosabb időn keresztül a Szövetség céljának megfelelő tevékenységet végez, kiemelkedő 

teljesítményt nyújt, illetve egyéb módon érdemeket szerez a közösségi munkában. 

 

3.2.  A tagsági jogviszony létesítése önkéntes alapon történik.  

 

3.3. A tagsági jogviszony a tagnak az Szövetségbe történő felvételével keletkezik. A tag 

jelentkezésének elfogadása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

3.4. A tagok jogai 

 

3.4.1. Rendes tagság 

 

3.4.1.1. A tagok jogosultak az élet- és munkakörülményeikkel, szociális helyzetükkel, valamint 

tagsági viszonyukkal kapcsolatos jogvédelemre, érdekképviseletre. 

 

3.4.1.2. A tagok, ill. a tagszervezetek képviselői  

- részt vehetnek a Szövetség tevékenységében, rendezvényein és összejövetelein; 

- a szervezet működésére vonatkozó szabályok szerint részt vehetnek a Szövetség döntéshozatalában; 

- észrevételeket és javaslatokat tehetnek a Szövetség életével kapcsolatban; 

- részesülhetnek a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe vehetik szolgáltatásait.  

 

3.4.1.3. A rendes tagok valamennyi tisztségre választhatók, ill. választani jogosultak.  

 

3.4.2. Pártoló tagság 

 

3.4.2.1. 

- részt vehetnek a Szakszervezet rendezvényein; 

 

- részesülhetnek a Szakszervezet által nyújtott kedvezményekben, igénybe vehetik 

szolgáltatásait. 

 

3.4.2.2. A pártoló tagok a Szakszervezet tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesznek részt.  
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3.4.2.3. A pártoló tagok a szakszervezet szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, a 

szakszervezeti szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

 

3.4.2.4. A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és nem választhatók.  

 

3.4.3. Tiszteletbeli tagság 

 

3.4.3.1. 

- részt vehetnek a Szakszervezet rendezvényein; 

 

- részesülhetnek a Szakszervezet által nyújtott kedvezményekben, igénybe vehetik 

szolgáltatásait. 

 

3.4.3.2. A tiszteletbeli tagok a szakszervezet szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, a 

szakszervezeti szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

 

3.4.3.3. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és nem 

választhatók.  

 

 

3.5. A tagok kötelezettségei 

 

3.5.1. Rendes tagság 

 

- az Alapszabály, az Etikai Kódex, a Szövetség egyéb belső szabályzatai rendelkezéseinek, valamint a 

Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása,  

 - a tagdíj rendszeres fizetése. 

A szakszervezet tagja nem veszélyeztetheti a szakszervezet céljának megvalósítását és a 

szakszervezet tevékenységét. 

 

3.5.2. Pártoló tagság 

 

- az Alapszabály, a Szövetség egyéb belső szabályzatai rendelkezéseinek betartása,  

- pártoló tagdíj megfizetése. 

 

A pártoló tag nem veszélyeztetheti a szervezet céljának megvalósítását. 

 

3.5.3. Tiszteletbeli tagság 

 

- az Alapszabály, a Szövetség egyéb belső szabályzatai rendelkezéseinek betartása  

 

3.6. Az Elnökségnek a Szövetség tagjairól, tagszervezeteiről, pártoló tagjairól, illetve a tiszteletbeli 

tagokról nyilvántartást kell vezetnie.   

 

3.7. A tagsági jogviszony megszűnik 

 a tag halálával, ill. jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

 a Szövetség megszűnésével, 

 a tag kilépésével /pártoló vagy tiszteletbeli tagságról való lemondással, 

 a tag kizárásával, 

 a tag törlésével. 
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3.8. A tag kilépése/lemondása önkéntes alapon történik. A kilépésről szóló döntését a tag az 

Elnökséggel írásban közli. A kilépő tag/lemondó pártoló tag tagsági jogai a kilépési/lemondó 

nyilatkozat kézhezvételének napján minden további jogcselekmény nélkül megszűnnek. 

3.9.1. Az Elnökség kimondhatja annak a tagnak a kizárását, aki a Szövetség céljaival, 

Alapszabályával, etikai normáival ellentétes tevékenységet folytat, tevékenységével a tagságra 

méltatlanná válik, illetve vétkes magatartásával vagy mulasztásával a Szövetségnek kárt okoz. 

 

3.9.2. A tagot az Elnökség a kizárást kimondó határozatának meghozatala előtt írásban, a kizárási ok 

megjelölésével tájékoztatja a kizárásra irányuló eljárás megindításáról, egyben felhívja a figyelmét, 

hogy a felhívás kézbesítésétől számított nyolc napon belül véleményét szóban vagy írásban előadhatja 

az Elnökségnek. 

  

3.9.3. A tag 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 taggal közölni kell. A kizárt tag a 

kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az 

Elnökséghez kell benyújtani, és azt a soron következő Küldöttgyűlés bírálja el. A jogorvoslati 

kérelemnek nincs halasztó hatálya. A Küldöttgyűlés rendkívüli ülését a fellebbezés benyújtását 

követő 30 napon belül időpontra össze kell hívni.  
 

3.10.1. Amennyiben egy tagszervezet hat havi tagdíjhátralékkal rendelkezik, és a tagdíjat az erre 

vonatkozó – igazolható módon közölt – írásbeli felszólításra, az abban előírt 8 napos fizetési 

póthatáridőben sem fizeti meg, a tagszervezet törlésre kerül. A felszólításban a tagszervezet 

figyelmét fel kell hívni a fizetési elmulasztásának következményeire. 
 

 

 

IV. A SZERVEZET 

 

4.1. A Küldöttgyűlés 
 

4.1.1. A Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének legfőbb 

döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, melyet az Elnökség köteles megszervezni és szükség szerint, de 

legalább évente két alkalommal összehívni.  

 

4.1.2. A Küldöttgyűlést – az Elnökség határozatának megfelelő időpontban és napirenddel - 

legalább 30 nappal a Küldöttgyűlés időpontja előtt körözvény útján a főtitkár hívja össze, igazolható 

módon. 

 

4.1.3. A meghívónak tartalmaznia kell 

- a szakszervezet nevét és székhelyét; 

- a Küldöttgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; 

- a Küldöttgyűlés napirendjét; 

- a távolmaradás következményeit, illetve határozatképtelenség esetén a 

megismételt Küldöttgyűlés időpontját. 

 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

A Küldöttgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a szakszervezet 

szervei a Küldöttgyűlést összehívó Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. 



6 

 

Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, az új napirendi pontokról a tagokat igazolható 

módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó 

szerv nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

 

A Küldöttgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

4.1.4. A Küldöttgyűlés helyszínét – az Elnökséggel előzetesen egyeztetve – a főtitkár határozza meg. 

4.1.5. Az Elnökség köteles a Küldöttgyűlést összehívni a mindenkor hatályos jogszabályokban 

meghatározott okok fennállása esetén. Ezen túlmenően rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni, ha 

azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagszervezetek 20%-a, az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság - 

az ok és cél megjelölésével- kezdeményezi. A rendkívüli Küldöttgyűlést az Elnökség 30 napon belül 

köteles összehívni.  

 

4.1.6. Az ügyvezető szerv köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

 - a szakszervezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

 - a szakszervezet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

vagy 

 - a szakszervezet céljainak elérése veszélybe került. 

A fentiek alapján összehívott Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szakszervezet megszüntetéséről 

dönteni. 

4.1.7. Ha a Küldöttgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, 

ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

4.1.8. A Küldöttgyűlésbe a tagszervezetek 100 tagig egy küldöttet, 100 tag felett két küldöttet 

jogosultak delegálni. Az Elnökség tagjai a Küldöttgyűlés teljes jogú tagjai. A tagszervezetek 

küldötteinek megválasztása, illetve a Küldöttgyűlésbe delegált személy kijelölése a tagszervezetek 

önálló hatásköre. 

 

4.1.9. A Küldöttgyűlés tagjai nem lehetnek tisztségviselői az FBVSZOSZ tevékenységével, 

feladataival össze nem egyeztethető célra irányuló csoportosulásnak, szektának, szervezetnek, 

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezeteken kívüli, nem szövetséges, más 

szakszervezeteknek, érdekvédelmi csoportnak.  

 

4.1.10. A tagszervezetek taglétszámuk után minden megkezdett 50 főnként egy mandátummal 

rendelkeznek.  

 

4.1.11. A szavazati jogot a küldöttek vezetője a tagszervezet mandátum (tag) igazolása alapján 

egységesen gyakorolja (táblás szavazás).  

 

4.1.12. Az Elnökség tagjainak 1-1 mandátuma van, az egyéni tagok után a főtitkár 1 mandátummal 

rendelkezik. 
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4.1.13. 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. 

 

 

4.1.14. A Küldöttgyűlésen a Felügyelőbizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjai állandó 

meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

4.1.15. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek és a mandátumok 50%-a+1 

jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely 

ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása 

során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

4.1.16. Ha az összehívott Küldöttgyűlés határozatképtelen, az Elnökség az eredeti meghívóban 

feltüntetett időpontra, azonos napirenddel megismételt Küldöttgyűlést hív össze, amely az eredeti 

napirenden szereplő kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.  

 

4.1.17. A Küldöttgyűlés az Elnökség tagjai közül levezető elnököt, a jelenlévők közül 

jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint kettő szavazatszámlálót választ.  

 

 

4.1.18. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

- az alapszabály megállapítása és módosítása,  

- az Elnökség, a Felügyelőbizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, illetve 

visszahívása,  

- az éves költségvetés elfogadása, 

- az éves beszámolók - ezen belül az Elnökség Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – 

elfogadása, 

- tiszteletbeli tag cím adományozása,  

- a szakszervezet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szervezet saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve az alapszabály 

a kizárólagos hatáskörébe utal.  

 

4.1.19. A Küldöttgyűlés a határozatait főszabályként a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt 

szavazással hozza. Ha bármely tag kéri, határozathozatal előtt a levezető elnök titkos szavazást 

rendelhet el.  

 

4.1.20.1. Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

4.1.20.2. A szervezet céljának módosításához és a szakszervezet megszűnéséről szóló küldöttgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 
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4.1.21. A Küldöttgyűlés, ha a tagszervezetek működésében jelentős zavarokat tapasztal, a zavar okai 

feltárásának céljából a saját tagjaiból megválasztott bizottságot hozhat létre, majd a vizsgálat 

eredményeitől függően ajánlásokat tesz a zavarok elhárítása érdekében.  

A Küldöttgyűlés a bizottság szervezési, irányítási feladatai ellátására ügyvivőt bíz meg. A bizottság 

megállapítja saját ügyrendjét. A bizottság tevékenysége befejezésekor írásos beszámolót készít, 

amelyet az Elnökség megtárgyal, és javaslatával együtt a Küldöttgyűlés elé terjeszt.  

 

A Küldöttgyűlés a tagszervezetek tevékenységét állásfoglalásokkal, ajánlásokkal segítheti. 

 

4.1.22. A Küldöttgyűlés elismeri a kisebbségi vélemények képviseletének és nyilvánosságának jogát.  

  

4.1.23.1. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a 

jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, a nyilatkozatok és hozzászólások 

lényegét, valamint a határozatok szövegét a szavazati arányok feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető készíti el, és a levezető elnök, valamint a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő 

aláírásával hitelesíti. 

4.1.23.2. A Küldöttgyűlés jegyzőkönyve alapján a jegyzőkönyvvezető a határozatokról kivonat készít, 

a kivonatot a főtitkár az aláírásával hitelesíti. A Küldöttgyűlés határozatait 2 héten belül a 

tagszervezetek, az egyéni tagság koordinálásáért felelős személy, valamint a végrehajtásban érdekelt 

személyek részére meg kell küldeni, a megküldéséről a főtitkár gondoskodik.   

 

4.1.23.3. A Küldöttgyűlés ülésének előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai a Szövetség tagjai 

számára nyilvánosak, a Szövetség székhelyén megtekinthetők. 

 

 

4.2. Az Elnökség 

 

4.2.1. Az Elnökség a Küldöttgyűlés határozatainak operatív végrehajtó szerve. 

 

4.2.2. Az Elnökség feladata és hatásköre különösen:  

a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése; 

d) a szakszervezeti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a Küldöttgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 

g) a Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) a szervezet működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) a szakszervezetet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

m) a tagok felvételéről való döntés; első fokon dönt a tagkizárásról, intézkedik a tagok törlése 

iránt; 

n) dönt a függetlenítésekről, illetve a tagok munkaidő-kedvezményben részesítéséről; 

o) dönt az egyéni tagok tagdíjának mértékéről; 

p) jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 



9 

 

4.2.3. Az Elnökség a Küldöttgyűlés által megválasztott három tagból áll (vezető tisztségviselők). 

Elnökségi taggá a Szövetség tagja, illetve a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada a Szövetség 

tagjain kívüli személyekből választható. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.  
 

4.2.4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az,  

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

- 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. 

- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

4.2.5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze 

igazolható módon, az ülés helyének, időpontjának és a napirendi pontok megjelölésével. 
 

4.2.6. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 2/3 (2 fő) jelen van. Az Elnökség a határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. 

 

4.2.7. Az Elnökség ülésén a Felügyelőbizottság, valamint az Etikai Bizottság elnöke állandó 

meghívottként tanácskozási joggal részt vehet. 

 

4.2.8. Az Elnökség ügyrendjét az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között maga határozza meg. 

 

4.2.9. Az Elnökség a teljes tagságot érintő ügyekben, testületként gyakorolja az egyetértési jogot.  

 

 

4.3. Felügyelőbizottság 

 

4.3.1. A Felügyelőbizottság (FB) feladata a Szövetség működésének, a jogszabályok, az alapszabály 

és a szervezet határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A Felügyelőbizottság 

ellenőrzési jogköre a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzésére is kiterjed.  

 

4.3.2. Az FB a Küldöttgyűlés által a Szövetség tagjai közül megválasztott három tagból áll (elnök + 2 

fő bizottsági tag). 

 

4.3.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, 

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (4.2.5.), továbbá aki vagy 

akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

4.3.4. A Bizottság tagjai a Szövetségben, illetve bármely más nem az FBVSZOSZ szövetségi 

rendszerébe tartozó szakszervezetben, valamint azok tagszervezeteiben más szakszervezeti tisztséget 

nem tölthetnek be, a Szövetségen kívüli érdekképviselet tagjai nem lehetnek. 

 

4.3.5. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során 

nem utasíthatóak. 
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4.3.6. Felügyelőbizottsági tagok:  

Visegrádiné Jászka Krisztina – FB elnök 

Hőgyes Róbert – FB tag 

Péter László Róbert – FB tag 

 

4.3.7. Az FB testületként jár el.  

 

4.3.8. Az FB szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az FB határozatképes, ha tagjainak 

2/3-a (2 fő) jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, az 

ülés helyének, időpontjának és a napirendi pontok megjelölésével. 

 

4.3.9. Az FB ügyrendjét az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között maga határozza meg. 

 

4.3.10. A Küldöttgyűlés által megválasztott FB működésébe egyetlen más testület sem avatkozhat be.  

 

4.3.11. Az FB jogosult a Szövetség gazdálkodásába, könyveibe és valamennyi iratába betekinteni, az 

éves beszámolót, valamint a költségvetést – annak Küldöttgyűlés elé terjesztése előtt – megvizsgálni 

és véleményezni. Figyelemmel kíséri a Szövetség gazdálkodását és pénzügyeit, a tagdíjfizetés 

mindenkori helyzetét, és a testületi üléseken kezdeményezi az általa észlelt hiányosságok 

megszüntetését. 

 

4.4. Etikai Bizottság 

 

4.4.1. Az Etikai Bizottság a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból álló testület, 

amelynek kizárólagos hatásköre és feladata a tag kizárására irányuló indítványok vizsgálata. 

 

4.4.2. Az EB munkáját a Szövetség Etikai Kódexe szelemében és iránymutatásai szerint végzi. 

4.4.3. Az EB testületként jár el.  

 

4.4.4.  Az Etikai Bizottság szükség szerint - a tag kizárása irányuló indítvány benyújtása esetében -, de 

legalább évente egy alkalommal, a Küldöttgyűlést megelőző hónap utolsó napjáig ül össze. Az ülést a 

bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, az ülés helyének, időpontjának és a napirendi pontok 

megjelölésével. 

 

4.4.5. Az EB határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van. 

 

4.4.6.  Az EB elnöke a tag kizárását célzó indítvány vizsgálatára, a Bizottság tagjai közül előadót 

jelölhet ki, aki szükség szerint eljár a tényállás tisztázása érdekében és ésszerű határidőn, de legfeljebb 

15 napon belül a Bizottság elé terjeszti a megalapozott döntés meghozatala érdekében beszerzett 

információkat.  

 

4.4.7. Az EB nyílt szavazással, 2/3-os többséggel dönt az Elnökség elé terjesztendő írásbeli határozat-

tervezetről. 

 

4.4.8. Az EB tevékenységéről a Bizottság elnöke évente beszámol a Küldöttgyűlés számára. 

 

4.4.9. Az EB ügyrendjét az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között maga határozza meg. 
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4.5. A Szövetség munkaszervezete 

 

4.5.1. A szövetség munkaszervezete a Szövetség központi és területi irodája, amely a főtitkár 

irányítása és felügyelete alatt áll. 

 

4.5.2. A Szövetség a főtitkár javaslata alapján a területi irodái élére a Küldöttgyűlés tagjaiból, a 

Szövetség tisztségviselőiből vagy alkalmazottaiból irodavezetőt nevezhet ki.  

 

4.5.3. A Szövetség központi irodájának vezetője felel a Küldöttgyűlés és az Elnökség, illetve az 

Elnökség tagjai adminisztratív ügyeinek intézéséért.  

 

4.5.4. A Szövetség (FBVSZOSZ) képviseletére a helyi munkáltatóknál működő FBVSZOSZ 

tagszervezet jogosult. Tagszervezet hiányában a Szövetség (FBVSZOSZ) képviseletét a Szövetség 

Elnöksége által megbízott személy, mint a szervezet egy tisztségviselője látja el mindaddig, míg a 

képviseletre tagszervezet nem szerveződik.  

 

4.5.5. A tagszervezetek, mint önálló jogi személyként bejegyzett szakszervezetek, belső 

tevékenységük tekintetében önállóak. A Szövetség tagszervezeteinek tagjai alapszabályuknak 

megfelelően választják meg a tagszervezet vezetőjét és a vezetőségi tagokat. A tagság érdekeinek 

helyi szintű képviseletével és védelmével a tagszervezet vezetője köteles foglalkozni. Amennyiben a 

működési területén felmerült problémát saját hatáskörében megoldani nem tudja, köteles az 

Elnökséghez fordulni. 

 

 

 

V.  

TISZTSÉGVISELŐK 

 

 

5.1. A FBVSZOSZ tisztségviselői:  

- az elnökségi tagok (főtitkár és 2 elnökségi tag) 

- a Felügyelőbizottság tagjai 

- az Etikai Bizottság tagjai. 

 

5.2. A Szövetség tisztségviselőit a Küldöttgyűlés – a Szövetség tagjai közül – egyszerű többséggel, 

nyílt szavazással választja meg. A tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. A tisztségviselők 

újraválaszthatók. 

 

5.3. A tisztségviselők működésük során a tagság és a szervezet érdekeinek megfelelően, a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján, különös gondossággal kötelesek eljárni. 

 

5.4. A tisztségviselők megbízatása megszűnik:  

- a megbízatási időtartam leteltével, 

- a tisztségviselő halálával, 

- lemondással, 

- összeférhetetlenség és kizárási ok bekövetkeztével, 

- a tisztségviselő visszahívásával 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával. 

 

5.5. Amennyiben a tisztségviselő, tagi, illetve tisztségviselői kötelezettségeit ismételten vétkesen 

megszegi, a legalább 4 tagszervezet javaslatára összehívott Küldöttgyűlés egyszerű többségű 

döntésével visszahívhatók. A tisztségviselők visszahívását legalább négy tagszervezet bizalmatlansági 

indítványban is kezdeményezheti.  
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5.6. Bármely ok miatt kiesett tisztségviselő pótlása a Küldöttgyűlés hatásköre. A kiesett tisztségviselő 

helyére választott tisztségviselő megbízatása az Elnökség, FB, ill. EB, mint testület mandátumához 

igazodik.  

 

 

 

VI.  

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 

 

6. A Szövetség képviseletére a főtitkár önállóan jogosult.  

 

 

VII. 

A SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI ALAPJA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

7.1.1.1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség gazdálkodásának pénzügyi 

alapját a tagsági díjak, a tagszervezetek által befizetett hozzájárulások, és egyéb bevételek képzik. 

 

7.1.1.2. A Szövetség a szakszervezeti cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 

7.1.2. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

tagszervezetek és azok tagjai csak tagdíj fizetésére kötelezhetők, a szövetség tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek.  

 

7.2. A tagszervezetek a tagjaik után a mindenkor hatályos jogszabályok szerint részükre járó 

munkaidő- kedvezményükről - a Küldöttgyűlés által megállapított mértékben - a szövetség javára 

lemondanak.  

 

7.3.1. A tagszervezetek havonta - a Küldöttgyűlés által évente megállapított - tagonkénti hozzájárulást 

fizetnek a Szövetség költségvetésébe. Tagszervezet hiányában a Szövetségbe közvetlenül belépő 

munkavállalók az Elnökség által megállapított összegű tagdíjat fizetnek. 

 

7.3.2. A tagdíj mértéke: 

 

Tagszervezetek: 200, - Ft/fő/hó. A tagszervezetek a tagdíjat havonta, tárgyhót követő hó 20. napjáig 

kötelesek megfizetni. 

 

Egyéni tagok (nyugdíjasok és pártoló tagok kivételével): 800, - Ft/hó. 

 

Nyugdíjas, pártoló tag: 500, - Ft/hó. 

 

 

7.4. A Szövetség pénzügyi alapjának felhasználását az éves költségvetés határozza meg. A Szövetség 

a tagszervezetek költségvetését, és gazdálkodását nem összesíti, saját gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok szerint vezeti könyveit és készíti el mérlegét.  

 

7.5. A Küldöttgyűlés az Elnökség előterjesztése alapján évente hagyja jóvá Szövetség költségvetését. 

Az éves költségvetés csak akkor hagyható jóvá, ha a Küldöttgyűlés az előző éves költségvetés 

teljesítésével kapcsolatos Felügyelőbizottsági /FB/ beszámolót elfogadta.  
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7.6.1. A Szövetség Elnökségének tagjai – a mindenkor hatályos jogszabályok szerint – függetlenítve, 

aktív szolgálati jogviszony mellett munkaidő-kedvezményt igénybe véve, illetve nyugállományú tagok 

esetében társadalmi megbízatásként tiszteletdíj megállapítása mellett végezhetik tevékenységüket. A 

Szövetség Elnökségének társadalmi megbízatású tagjai tekintetében a költségvetés terhére az Elnökség 

állapítja meg tiszteletdíjukat úgy, hogy az ne haladja meg a függetlenített tisztségviselőét.  

 

7.6.2. A tisztségviselők Szövetség érdekében felmerült készkiadásait a Szövetség elszámolás ellenében 

megtéríti.  

 

 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

8.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, illetve a fegyveres 

szervnél működő szakszervezetekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 
 

 

8.2. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály rendelkezései a Szövetség 

legfőbb döntéshozó szerve általi elfogadással lépnek hatályba.  

 

 

Budapest, 2015. április 22. 

 

 

Záradék: 

Jelen Alapszabály az FBVSZOSZ Alapszabályának időközi módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt, a szervezet 2015. április 22. napján megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott szövege. A 

módosításokat jelen Alapszabály dőlt vastag betűvel szedve tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 Kucsera Miklós 

főtitkár 

 

 

  

 

 


