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Kiegészítő melléklet 

a 2020.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, 

 

a Nyugdíjasok Országos Képviselete 2020.január 01-től 2020.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: 2021.február 02. 

 

 

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 

munkaszám- 

                                        azonosítóval 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   

                                              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. 
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Az Egyesület 2020. 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 tárgyieszközként 1 db számítógép beszerzés történt.  A többi, az egyesület 

tulajdonában lévő eszköz nettó értéke évek óta nulla. A számítógép utáni értékcsökkenést a 

lineáris módszer alapján számoltuk.    

 Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek. 

Behajthatatlan követelésünk nincs. 

Követelésként 2 tagszervezet pénzügyileg rendezetlen tagdíjának összegét tartjuk nyilván. 

 

Az előző évben kötelezettségként nyilvántartott összeg rendezése megtörtént. 

 

A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra. 

 

 

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

Összes bevétel :                                            543 e Ft 

 

         ebből  - tagdíj                                      227 e Ft 

                    - támogatás                               310  e Ft    

                    - egyéb bevétel                             6 e Ft  

                     

                     

Összes kiadás:                                              477 e Ft 

 

         ebből  - anyagjellegű ráfordítás           369 e Ft   egyéb anyag 8 e Ft,  

                                                                                      könyvelés 50 e Ft, postaköltség 4 e Ft,                                                               

                                                                                      közjegyző 13 e Ft, weblap 250 eFt 

                                                                                      bankköltség 44 e Ft 

 

                                                                                       

                    - személyi jellegű ráfordítás      47 e Ft  személygépkocsi elszámolás 20 e Ft 

                                                                                     reprezentáció 27 e Ft. 

- értékcsökkenés                            61 e Ft 

                  

                   

Eredmény:                                                     66 e Ft 
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A saját tőke változása:   

   

eredménytartalék                                       505 e Ft 

2020. évi mérleg szerinti eredmény            66 e Ft  

 

Támogatás-elszámolási kötelezettségünk a Táncsics Mihály Alapítvány felé volt, a mérleg 

készítés időpontjáig az elszámolás megtörtént.  

A NEA-tól kapott pályázati támogatás elszámolási határideje 2021. szeptember 30. 

 

Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.  

 

Az Egyesület vezető szerve a 10 tagú elnökség. Az Egyesületnél 5 fős Felügyelő Bizottság 

működik. 

 

Könyvvizsgálati kötelezettségünk nincs. 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A NYUGDÍJASOK ORSZÁGOS KÉPVISELETE 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A koronavírus-járvány 2020. évben az egész világra hatással volt. A járványügyi helyzet 

következtében többek között a gazdasági, szociális, kulturális folyamatok és civil 

kezdeményezések is lelassultak, átalakultak. Mi is arra számítottunk, hogy a 2020. lesz az az 

év, melyben a korábbi szakmai célkitűzéseink, szándékaink útján minél szélesebb rétegét 

érjük el nyugdíjas társainknak. Ehelyett azonban tagszervezeteinknek meg kellett tanulni azt 

értékelni, amit a járványhelyzet okozta környezetben meg tudtak valósítani. Azzal 

szembesültünk, hogy még azok a dolgok sem vehetőek maguktól értetődőnek, amelyek 

korábban azok voltak. Ebben az átmeneti időszakban a nyugdíjas tagszervezetek számára is 

lehetőség nyílt megvizsgálni és rendezni a múltat, boldogulni a jelenben és a jövőre tervezni, 

bízva az újraindítás lehetőségében.  

A NYOK legfontosabb feladata a nyugdíjasok, az időskorúak biztonságának érvényre 

juttatása, elsősorban szakmailag megalapozott és felelősségteljes, kezdeményező, tevékeny, 

határozott részvétel a nyugdíjak társadalmi színvonalának az aktív korosztályokéhoz 

kapcsolódó növekedéséhez, valamint a hiteles inflációs mutatókhoz való igazításában. 

Jelenleg a legsürgősebb feladatunknak a hiteles tájékoztatást tartjuk.  

Ezt nagyban megnehezíti, hogy a számítógép elérése, használata, ezen belül a web-es 

felületen történő tanácskozások, konferenciák feltételeinek elsajátítása – a korosztály számára 

– nem egyenletes. Ennek hiánya következtében tagszervezeteink továbbra nem tudtak 

folyamatosan és aktívan részt venni partnerszervezeteink web-es programjain.  

Vizsgáljuk e változásoknak a korosztályra gyakorolt hatását. Szeretnénk egy módszertant 

kidolgozni abból a célból, hogy az előttünk álló országgyűlési választások kapcsán minél 

szélesebb réteg (különös tekintettel a kistelepülésen élő, nem szervezett idősekre) hiteles 

információhoz juthasson. 

A honlap megújítását már elődjeink megkezdték, azonban forráshiány miatt a munkát nem 

lehetett professzionálisan befejezni. Ezért problémát jelent annak naprakész használta, így 

nem tudja betölteni funkcióját. Tervünk, a megújuló honlapunkon közreadjuk szervezetünk és 



4 

 

tagszervezeteink időszerű információit. Erre a forrást részben, a NEA keretében elnyert 

működési támogatás, 200.000.-ft biztosítja. 

Figyelemmel kísérjük és bekapcsolódunk az EU idősekre vonatkozó ajánlásai 

megvalósításába. Kapcsolatban állunk a FERPA nemzetközi szervezetével. 

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 kialakult helyzet miatt a NYOK 2020. 09.24.-i Országos Képviseleti Tanács (OKT) ülésen 

tudta csak megtárgyalni a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, az éves tervet és az éves 

pénzügyi tervet – az ismertetett anyagokat a Tanács egyhangúlag elfogadta. 

A NYOK elnöksége 2020-ben személyesen öt (ebből két alkalom volt hibrid) alkalommal 

ülésezett, web-es felületem további négy alkalommal.  

Az elnökség egyes döntéseit az egyes aktuális akciókhoz igazította. 

A NYOK 2019-ben egyik kezdeményezője volt a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa 

(NYUSZET), létrehozásának, amelyet meghatározó, országos hatókörű nyugdíjas szervezetek 

alkotnak. A Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek működése nem 

érinti a tagszervezetek egyéb tevékenységét.  

 

1.1. RÉSZVÉTEL AZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEKBEN, 

TOVÁBBÁ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZERVEZETEK ÉS SZÖVETSÉGEK 

MUNKÁJÁBAN 

 

A 2020. évben a NYOK továbbra is igyekezett kiterjedt szövetségi politikát 

fenntartani, ammennyire a körülmények lehetővé tették. 

Folyamatosan részt vett a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a 

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szakszervezeti konföderációk 

munkájában. Szoros kapcsolatot tartott az MSZP nőpolitikát nemzetközi szintű 

képviseletével. 

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.  

 

 

1.2. ORSZÁGOS NYUGDÍJAS PARLAMENT 

 

Az Országos Nyugdíjas Parlament az adott évben nem tudta teljesíteni a nyugdíjasok 

összefogását, nem csatlakozott a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsához, a 

NYUSZET-hez, inkább egyéni akcióival próbál segíteni a nyugdíjasok érdekében. 

 

 

2. A NYOK IRODA HELYSÉGE 
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A NYOK Iroda helysége 2020. évben az előző években történt egyeztetés alapján – a 

MASZSZ konföderáció által - biztosított, azonban az ismert járványhelyzet és az 

infrastrukturális nehézségek miatt csökkentett módon lett igénybe véve.  

 

3. KIEGÉSZÍTÉS A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓHOZ 

 

A NYOK 2020. 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 2020. 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. 

A NEA-hoz, benyújtott pályázatunkra 200.000.- forintot kaptunk működési 

támogatásra, amelyet 2021-ben a honlap fejlesztésére kívánunk felhasználni.  

Közvetítést vállaltunk a NYUSZET számára, a Táncsics Mihály Alapítvány által 

nyújtott támogatás kezelésére, mivel a Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet.  

2020-ban a Táncsics Mihály Alapítvány támogatásával létrehoztuk a Nyugdíjas 

Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) honlapját, majd annak tartalmi feltöltése 

és folyamatos gondozása is megkezdődött. 

A NYUSZET tagjainak tagszervezetei – a visszajelzések alapján – folyamatos 

tájékoztatás útján kísérhetik figyelemmel azt a komoly munkát, amely a NYUSZET 

keretében a szakértők segítségével folyik. 

Mivel az az eredeti cél, amely szerint a nyugdíjas szervezetek közösen kialakított 

álláspontot képviselve kívánták megjeleníteni a nyugdíjasok érdekében 

megfogalmazott követelésüket a kormány felé, nem talált meghallgatásra, így a 

kidolgozott nyugdíjrendszert érintő átfogó javaslataival, a 2022. évi választásra 

készülő pártok programjának megfogalmazásában kíván segítségre lenni. 

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK), 2021-ben is vállalja a közvetítő 

szerepet a NYUSZET virtuális működési feltételeinek további biztosítására. A 

beérkező támogatásból fedezi a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa 

weboldalának további működési költségét, a hírfolyam folyamatos frissítését. tartja a 

kapcsolatot a weboldal szerkesztőjével, üzemeltetőjével. 

 

Kérem a fentiekben a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását! 

 

 

Budapest, 2020. 03.03. 

 

 

Papp Katalin 

NYOK elnök 


