Kiegészítő melléklet
a 2019.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz,
a Nyugdíjasok Országos Képviselete 2019.január 01-től 2019.december.31-ig folytatott
tevékenységéről
A Nyugdíjasok Országos Képviselete 1991. évben alakult.
Székhelye: 1068. Budapest, Városligeti fasor 46-48.
Bejegyzésének száma: 01-02-0003891
13.PK.66787/1991
Adószáma: 18022500-1-42
Statisztikai számjele:18022500-9499-529-01
Besorolása: országos hatókörű társadalmi szervezet
Az Egyesület nem alanya az Általános Forgalmi Adónak.
A mérlegkészítés időpontja: 2020.február 28.

Az Egyesület célja, hogy:
- a nyugdíjasokat, időskorúakat érintő jogszabályok optimális kidolgozásában
állami, önkormányzati és egyéb intézkedések elkészítésében való részvétel
- a hatóságokkal történő konzultáció, a lehetőségekhez mérten megelőző
érdekérvényesítési lépések megtétele, állásfoglalásainak képviselete és
érvényesítése
- a nyugdíjasok társadalmi problémáinak megoldására saját kezdeményezésű akciók
indítása
Alkalmazott könyvelés: kettős könyvvitel
A számviteli nyilvántartáshoz az RLB-60 Bt. által forgalmazott
könyvelési
programot használjuk. A költségeket az „5”-ös számlaosztályba
könyveljük.
Az átláthatóság érdekében programjainkat, tevékenységünket
munkaszámazonosítóval látjuk el és ennek alapján kerülnek a bevételek és
ráfordítások a
nyilvántartásba.
Beszámolási kötelezettség: a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C.
számú törvénynek és az egyéb szervezetek beszámoló
készítésének és
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könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII.19.)
Korm. rendelet 4. és 5. számú mellékletének és a 2011.évi
CLXXV
törvénynek megfelelően készítjük a beszámolót.
Az Egyesület 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, - a leltár az egyeztetéses,
illetve tényleges felvétellel készült.
A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban ténylegesen meglévő összegben
szerepel. Pénzeszközeink egyeztetése tényleges leltárfelvétellel megtörtént, a pénzkészlet
leltározásánál eltérés nem volt.
Az Egyesület nem rendelkezik épülettel, nincsenek tulajdonában immateriális javak.
Ebben az évben tárgyieszköz beszerzés nem történt. Az egyesület tulajdonában lévő
eszközök nettó értéke évek óta nulla, értékcsökkenés elszámolására nem kerül sor.
Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.
Behajthatatlan követelésünk nincs.
Hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.
Rövidlejáratú kötelezettségünk keletkezett 2018. évben a Táncsics Mihály Alapítvánnyal
szemben, összege 6.000,- Ft – a pályázati maradvány visszautalása nem történt meg.
A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
Összes bevétel :
ebből - tagdíj
- program bevétel
- támogatás
Összes kiadás:
ebből - anyagjellegű ráfordítás

748 e Ft
292 e Ft
56 e Ft
400 e Ft

684 e Ft
526 e Ft irodaszer, nyomtatvány 1 e Ft,
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szállítás 3 e Ft, postaköltség 1 e Ft,
csoportos étkezés 318 e Ft,
szállás 112 e Ft, egyéb 28 e Ft,
bankköltség 44 e Ft, perktség 19 e Ft
- személyi jellegű ráfordítás

158 e Ft személygépkocsi elszámolás 12 e Ft
reprezentáció 146 e Ft.

Eredmény:

64 e Ft

A saját tőke változása:
eredménytartalék
2019. évi mérleg szerinti eredmény

441 e Ft
74 e Ft

Támogatás-elszámolási kötelezettségünk nem volt.
Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.
Az Egyesület vezető szerve a 10 tagú elnökség. Az Egyesületnél 3 fős Felügyelő Bizottság
működik.
Könyvvizsgálati kötelezettségünk nincs.

BESZÁMOLÓ A NYUGDÍJASOK ORSZÁGOS KÉPVISELETE 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYOK 2019. évi időszakról elsősorban a 2019. évi munkatervhez igazodva tudok
beszámolni, amelynek alapja az időspolitika általános célkitűzéseire épül, így érdekvédelmi
munkájában képviseli az aktív és méltó öregkor, az időskori szociális biztonság
megteremtésének feltételeinek harcát.
Mint ismeretes, a beszámoló benyújtására majd az Országos Képviseleti Tanács felé kerül sor,
mert az alapszabály szerint az éves tervet és az éves pénzügyi tervet, valamint az éves
beszámolót és az éves pénzügyi beszámolót az Országos Képviseleti Tanács (OKT) jogosult
elfogadni vagy elutasítani, az elnökség jóváhagyását követően.
A NYOK 2019. 03.28.-i Országos Képviseleti Tanács (OKT) ülésen megtárgyaltuk az éves
beszámolót, az éves pénzügyi beszámolót és az éves tervet és az éves pénzügyi tervet,
valamint elfogadtuk az alapszabály módosításának főbb szempontjait.
A NYOK elnöksége 2019-ben 13 alkalommal ülésezett.
Az elnökség egyes döntéseit határozathozatallal zárta, melyek egy része a 2019. évi program
egyes pontjaihoz igazodott, más része az egyes aktuális akciókkal foglalkozott.
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A NYOK a Magyar Szocialista Párt Nyugdíjas Tagozatával történő együttműködés során
kezdeményezte egy Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET), létrehozását,
meghatározó, országos hatókörű nyugdíjas szervezetek számára. Az elsősorban nyugdíjas
civil szervezeteket és országos szakszervezeteket tömörítő Tanács célja, hogy a csatlakozó
szervezetek e Tanácsban dolgozzák ki és fogadják el az időseket, nyugdíjasokat érintő rövidés hosszútávra vonatkozó tervezeteket, amelyekkel egységesen lépnek fel a kormánynál közös
céljaik eléréséért.
Az október 7-én létrehozott Tanács, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa, az
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feltételek teljesítése mellett, nyitott
további országos nyugdíjas szervezetek csatlakozására.
A NYUSZET önkéntes tagságon alapuló fórum, mely a tagszervezetek egyenrangú és
egyenjogú vélemény-nyilvánításán, konszenzusán, szabályokban (SZMSZ) rögzített
döntéshozatali eljárásán nyugszik. A Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
melynek működése nem érinti a tagszervezetek egyéb tevékenységét.
Alapító Tagok: ÉSZT, LIGA, MASZSZ, MSZP,NYOK, Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet
az éveknek” Országos Szövetsége, SZEF

1. SEGÍTSÉG A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSBEN
1.1.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, INFORMÁCIÓÁTADÁS, JOGTUDATOSSÁG

A közösségépítés 2019-ben is kiemelt terepe volt a NYOK munkájának.
E célból a munkatervünk alábbi pontjaiban volt a legeredményesebb (NYUSZET):
a) Igyekeztünk nyitni más civil szervezetek felé, csatlakozni olyan érdekvédelemi
mozgalmakhoz, amelyek az idősek bármilyen élethelyzetének pozitív
elmozdulásáért küzd.
b) Csak szövetségben tudjuk problémáinkra a figyelmet felhívni, ezért fontos
voltszámunkra az egyéb ágazati szakszervezetekkel és a civil szervezetekkel
történő összefogás, akciószövetség.
c) Törekedtünk arra, hogy megtartsuk és erősítsük országos ernyőszervezet
jellegünket, ugyanakkor folytattuk a nyugdíjas szervezetekkel az összefogást.
1.2.
A közösségszervezést elősegítette az előző években újraindított „Mi is
megszólalunk” címmel szervezett rendezvényeink, így a Nemzetközi Nőnap
alkalmából rendezett (márc. 7.), majd a májusi Európai Uniós választások alkalmából
rendezett (ápr.25.), végül az idősek hónapja alkalmából (okt. 28.) rendezett
konferenciák, amelyeken minden alkalommal – a neves előadók részvételének
köszönhetően – magas érdeklődést könyvelhettünk el.
1.3.
tavaszi OKT ülésen felvetődött közösségépítést célozta a Zamárdiban (szept. 913) tartott, képzéssel egybekötött OKT ülés is, ahol jelentős vendégelőadóinknak
köszönhetően a két és fél napos részvétel nem csak a közösségépítést szolgálta, a
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hivatalos dokumentumok (alapszabály módosítása) elfogadása mellett aktuálpolitikai
és szervezeti kérdések megvitatására is sor került.
1.4.
Napi szinten kezeljük a NYOK facebook oldalát, ahol folyamatos tájékoztatást
nyújtunk a nyugdíjakat, nyugdíjasokat érintő hírekről.
AZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA 2019-BEN

2.
2.1.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A 2019. évi nyugdíjemelési harc során a 2018. évben a miniszterelnöknek szóló
leveinkben rögzített követeléseket fenntartottuk, párhuzamosan továbbra is
igyekeztünk biztosítani a kérdés sajtómegjelenését, a téma napirenden tartását a
nyilvánosság előtt – részünkről - inkább kevesebb sikeressel.
A tavaszi OKT ülésen felvetődött, majd megszavazott aláírásgyűjtésbe kezdtünk - a
követeléseinket közzé tettük a NYOK facebook oldalán is - amelynek a kezdeti
lendülete megszakadt, így pár ezer aláírást követően – egyelőre – az aláírásgyűjtést
feladtuk.
RÉSZVÉTEL AZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEKBEN,
TOVÁBBÁ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZERVEZETEK ÉS SZÖVETSÉGEK
MUNKÁJÁBAN

2.2.

A 2019. évben a NYOK igyekezett kiterjedt szövetségi politikát folytatni.
Folyamatosan részt vesz a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szakszervezeti konföderációk
munkájában.
Kiemelkedő a nemzetközi (kb. 10 millió nyugdíjas szakszervezeti tagot számláló)
FERPA-ban való részvétele, amelynek elnöke a SZEF tagszervezet nyugdíjas
választmányának elnöke, dr. Mayer Lajos lett. Az elnök közbejárásának köszönhetően,
októberben vendégünk volt a FERPA nőtagozatának elnöke is, Mireille Paume. A
francia elnöknővel történt külön fórumon lehetőség nyílt a generációk közötti
szolidaritás erősítésére is, ezúton elindulhattunk azon az úton, hogy megvalósulhasson
- a MASZSZ nőtagozatának és ifjúsági tagozatának képviselőivel - az idősebb és a
fiatalabb generációk között a társadalom gazdasági, kulturális tevékenységében és a
generációs szolidaritás elmélyítésében az együttműködés.
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS PARLAMENT

2.3.

Nem kiegyensúlyozott az Országos Nyugdíjas Parlamenttel a NYOK viszonya. Sajnos
vezetője nem demokratikusan működteti az egyesületet, a közös határozatokat
rendszeresen felülírja, nyilvános nyilatkozataival összezavarja a nyugdíjasokat, egyéni
akcióival nem segíti a nyugdíjasok érdekét.
3. A NYOK IRODA HELYSÉGE
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A NYOK Iroda helysége 2019. évben az előző években történt egyeztetés alapján – a
MASZSZ konföderáció által - biztosított, azonban az infrastrukturális nehézségek
miatt csökkentett módon lett igénybe véve. Átmeneti megoldásként a KKDSZ
irodájában került sor az elnökségi ülések és az első OKT megtartására.
4. KIEGÉSZÍTÉS A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓHOZ
A NYOK 2019. évi gazdálkodása a csökkentett stabil pénzügyi évet sikerült pozitív
előjellel zárni. Ebben szerepe volt a NYOK felelős és racionális gazdálkodásának,
amely lehetővé tette, hogy a 2019. év során a NYOK gazdálkodása teljes egészében
kiegyensúlyozott maradhasson.
Nem sikerült rendezni a tagszervezetek tagdíjának ill. támogatásának kérdését, pedig
költségvetést csak a várható bevételek ismeretében lehet(ne) felelősen elkészíteni.
Pályázatot nyújtottunk be a NEA-hoz, működési támogatásra, ahol várólistára
kerültünk, a 48. helyre.

Kérem a fentiekben a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását!

Budapest, 2020. 03.03.

Papp Katalin
NYOK elnök
.
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