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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.A szervezet neve: Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége 

(rövidítve: FBVSZOSZ) Az FBVSZOSZ jogi személy. Az FBVSZOSZ társadalmi 
szervezetként a F városi Bíróságon került bejegyzésre. 

2. A szervezet székhelye: 1108 Budapest Venyige utca 1-3. 
3. A FBVSZOSZ célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekeinek 

munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a 
szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó 
mindenkori jogszabályok, különösen az Alkotmány, a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Magyarország 
által elfogadott és kihirdetett nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelel en. 

4. Képviseli: Az elnök. 
5. Az FBVSZOSZ a Belügy Minisztérium, a Büntetés-végrehajtás alá tartozó munkaválla-

lók, nyugdíjasok, valamint e szervekkel tanulói (ösztöndíjas hallgatói) jogviszonyban ál-
lók önkéntes és demokratikus társulásán alapuló önálló érdekképviseleti szervezete. 

6. A célja és feladatai: a szakszervezet tagjainak közös gazdasági és szociális érdekeinek 
feltárása, az érdekek képviselete a munkáltatókkal szemben és a Magyar Köztársaság 
közhatalmi szervei, hatóságai el tt a szövetségi vagyon kezelése. 

7. A tevékenységét a Magyar Köztársaság alkotmánya, az egyes foglalkoztatási jogviszony-
okra, az egyesülési, valamint a szakszervezeti jogokra vonatkozó törvények és egyéb jog-
szabályok keretei között, az Alapszabálynak megfelel en végzi.  

8. A céljai elérése érdekében kapcsolatot épít ki és tart fent más hazai és külföldi nemzeti, 
illetve nemzetközi szervezetekkel és szakszervezeti szövetségekkel. 

9.  A céljai és feladatai megvalósításához alapítványokat hozhat létre. Ezek m ködésér l és 
pénzügyi helyzetér l az alapítvány képvisel je rendszeresen tájékoztatja az Ügyviv  Tes-
tület (ÜT) 

10.  Az FBVSZOSZ tagjai lehetnek:  
a./ Rendes tag: aktív munkavállalók és nyugdíjasok érdekképviseleti szervezetei 
/tagszervezek/ és tagjai, illetve  egyéni munkavállalók /továbbiakban: egyéni tag /, akik a 
Szövetség alapszabályát írásbeli belépési nyilatkozatában magukra nézve kötelez nek ismerik 
el, az Alapszabály rendelkezéseit betartják, egyben vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek a 
Szövetség tevékenységében. Az FBVSZOSZ tagszervezeteinek tagjai tagdíjkedvezményben 
részesülnek. 
b./ Pártoló tag: a Szövetség azon tagja, aki a Szövetséget anyagilag és erkölcsileg támogatja; 
de a Szövetség tevékenységében rendszeresen nem m ködik közre. A Szövetség jogi szemé-
lyiséggel rendelkez  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. 
Tiszteletbeli tag cím adományozható minden olyan természetes személynek, aki huzamosabb 
id n keresztül a Szövetség céljának megfelel  tevékenységet végez, kiemelked  teljesítményt 
nyújt, illetve egyéb módon érdemeket szerez a közösségi munkában. A cím visel jét a pártoló 
tagokat megillet  jogok illetik meg. 
10. 1. A tagsági jogviszony létesítése és tag kilépése önkéntes alapon történik. 
10. 2.A tagsági jogviszony a tagnak az Szövetségbe történ  felvételével keletkezik, kilépéssel, 
és kizárással sz nik meg. 
10. 3. A tag jelentkezésének elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik.  
10. 4. A kilépésr l szóló döntését a tag az Elnökséggel írásban közli. 
10. 5. Az Elnökség kimondhatja annak a tagnak a kizárását, aki az Szövetség céljaival ellenté-
tes tevékenységet folytat, és vétkes magatartásával vagy mulasztásával a Szövetségnek kárt 
okoz. 
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10. 5. 1. A tagot az Elnökség a kizárást kimondó határozatának meghozatala el tt írásban, a 
kizárási ok megjelölésével tájékoztatja a kizárásra irányuló eljárás megindításáról, egyben 
felhívja a figyelmét, hogy a felhívás kézbesítését l számított nyolc napon belül véleményét 
szóban vagy írásban el adhatja az Elnökségnek.  
10. 5. 2. Az Elnökség a kizárást kimondó határozatát indokolni köteles és azt az érintett tag-
nak írásban meg kell küldeni, és figyelmeztetni kell arra, hogy a kézbesítést l számított 30 
napon belül a határozat ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet a kizárás és a törlés 
esetében is az elnökséghez kell benyújtani, és azt a soron következ  közgy lés bírálja el, a 
jogorvoslati kérelemnek nincs halasztó hatálya. 
11. A tagok jogai:  

a.) A teljes jogú tagok valamennyi tisztségre választhatók, ill. választani jogosultak. 
A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választ-
hatnak és nem választhatók. 

b.) A tagok a Szövetség rendezvényein és összejövetelein részt vehetnek, részesül-
hetnek a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe vehetik szolgáltatá-
sait. 

c.) A tagok észrevételeket és javaslatokat tehetnek a Szövetség életével kapcsolat-
ban. 

12. A tagok kötelezettségei:   
 - az alapszabály és a Közgy lés, Ügyviv  Testület rendelkezéseinek betartása, 
 - a tagdíj rendszeres fizetése, 
 - a Szövetség célkit zéseinek megvalósításában, a Szövetség tevékenységében való aktív 
közrem ködés. 
13.  Az elnökségnek a szövetség tagjairól, pártoló tagjairól, tagszervezeteir l illetve a tiszte-

letbeli tagokról nyilvántartást kell vezetnie. A Szövetséghez tartozó alapszervezetek neve 
és székhelye jegyzékét a tagnyilvántartás tartalmazza. A tagszervezetek a szövetség önál-
lóan m köd  és egyenjogú jogi személyiséggel rendelkez  szervezeti egységei, m ködé-
süket székhelyükön fejtik ki. Amennyiben egy tagszervezet négyhavi tagdíjhátralékkal 
rendelkezik és azt felszólításra sem egyenlíti ki, annak szavazati joga felfüggesztésre ke-
rül. Hat havi tagdíj hátralék esetén a tagsági viszonya felfüggesztésre kerül. Hét havi tag-
díj hátralék esetén a tagszervezet kizárásra kerül. 

 
II. A SZÖVETSÉG M KÖDÉSÉNEK ALAPELVEI 

 
1. ködési alapelvek: 
 Demokratizmus alapelve 
 Képviseleti demokrácia alapelve 
 Szolidaritás alapelve 
 Nyilvánosság alapelve 

2. A képviseleti demokrácia alapelvéb l következ en: 
a./ Az Országgy lés, az egyes önkormányzatok szerveinél, a kormányzati, a helyi önkor-
mányzati és országos hatáskör  szerveknél, valamint az országos hatáskör  érdekképvisele-
teknél folyamatban lév  tárgyalásokon az egységes vélemény kialakítása és ennek a Szövet-
ség képvisel i útján történ  érvényesítése.   
b./ A munkavállalói érdekvédelem egységének kialakítása az egyes szakszervezeti alapszer-
vezetek által megfogalmazott álláspontok alapján és ezek képviselete a tárgyaló szerveknél. 
3. A nyilvánosság elvéb l következ en: 
a./ Szövetség az Ügyviv  Testületen keresztül az érdekképviseleti tevékenységét úgy látja el 
hogy az érdekek feltárása, egyeztetése és érvényesítése a tagság tudtával, a közvélemény be-
avatásával, a nyilvánosság el tt történjen. 
b./ A nagyobb jelent ség  vagy közérdekl désre számot tartó kérdésekben a Szövetség véle-
ménye már a döntés el készítése során nyilvánosságra kerüljön. 



 4

4. A szolidaritás elvéb l következ en:  
A Szövetség, a közös érdekek képviseletét és érvényesítését biztosítja. Lehet vé teszi, hogy a 
döntésben érdekelt alapszervezetek, segítsék más alapszervezetek érdekérvényesít  törekvése-
it, közös akciókkal támogassák az érdeksérelmet szenvedett alapszervezeteket vagy azok tag-
ságát, egyes csoportjait. 
5. A Függetlenség elvéb l következ en: 
Az államhatalmi ágaktól és állami szervekt l, valamint felekezetekt l függetlenül, pártsemle-
gesen, a demokratikus elvek betartásával fejti ki tevékenységét. 
 
 
III. A SZÖVETSÉG CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

 
1. Tagjai összefogásával álláspontjának érvényre juttatása az állami szervek el tt, a társadalmi 
és politikai élet meghatározó szervezeteinél és testületeinél, a különböz  érdekegyeztet  fó-
rumokon, valamint más szervek és szervezetek el tt. 
2. Kezdeményezi a büntetés-végrehajtási dolgozók jogait sért  vagy indokolatlanul korlátozó 
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és más normatív szabályok módosítását, 
és ha szükséges alkotmányvéd  szerv által történ  megsemmisítését. 
3. Szorgalmazza a büntetés-végrehajtási dolgozók jogosultságainak és kötelezettségeinek jog-
szabályokba foglalását, valamint ezek betartását, illetve betartatását. Szükség esetén kezde-
ményezi e jogosultságok biztosításának jogi úton történ  kikényszerítését.  
4. Igényli a büntetés-végrehajtási dolgozók jogait és kötelezettségeit érint  jogalkotásban a 
belügyminiszteri rendelet és utasítás vonatkozásában az egyetértési, a magasabb szint  jog-
szabálytervezetekkel kapcsolatban a véleményezési, javaslattételi jogot. 
5. Kifejezi és érvényesíti tagjai egyéni és kollektív érdekeit, ezen belül fellép a minden bünte-
tés-végrehajtási dolgozót megillet  jogok megkülönböztetés nélküli érvényre juttatásáért és az 
indokolatlan el jogok megszüntetéséért. 
6. Fellép a büntetés-végrehajtási hivatás, a büntetés-végrehajtási dolgozók erkölcsi és anyagi 

megbecsüléséért, védi tagjai és a testület jó hírnevét. 
7. Törekszik az esélyegyenl ség elérésére az állomány ellátásának azon területein, ahol a 

számára a jogszabályokban meghatározott alanyi juttatások, járandóságok normatív vagy 
más központilag szabályozott elosztási elve érvényesül. 

8. Gondoskodik a büntetés-végrehajtási dolgozók véleményének a büntetés-végrehajtás ve-
zetéséhez, valamint a nyilvánossághoz történ  eljuttatásáról. 

9. A tagság rendszeres tájékoztatására különféle id szakos sajtótermékeket és újságot ad ki. 
10. Tevékenysége el segítése érdekében anyagi és humán er forrásokat kutathat fel, gazdasá-
gi tevékenységet folytathat, alapítványokat hozhat létre és m ködtethet. 

 
 

IV. A SZERVEZET 
 

1. A Kongresszus: 
A Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének legf bb dön-
téshozó szerve a Kongresszus, melyet Az Elnökség az Ügyviv  Testület által meghatározott 
id pontra köteles megszervezni és szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ösz-
szehívni. A Kongresszus összehívásának id pontjáról az elnök egy hónappal korábban a 
hely az id  és a napirend megjelölésével értesíti a tagságot. 
1.  1. Rendkívüli Kongresszust kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, illet leg ha az 
alapszervezetek 20%-a, az elnök vagy az Ügyviv  Testület, illetve az Ellen rz  Bizottság - 
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az ok és cél megjelölésével- kívánja. A rendkívüli Kongresszust az Elnökség 30 napon belül 
köteles összehívni. 
1. 2. A Kongresszusba az tagszervezetek 100 tagig egy küldöttet 100 tag felett két küldöttet 
jogosultak delegálni. Az Ügyviv  Testület tagjai a kongresszus teljes jogú tagjai. 
1. 2. 1. A tagszervezetek taglétszámuk után minden megkezdett 50 f n-ként egy mandá-
tummal rendelkeznek. 
1.  2.  2. A szavazati jogot a küldöttek vezet je az tagszervezet mandátum (tag) igazolása 
alapján egységesen gyakorolja (táblás szavazás).  
1. 2. 3.  Az Elnökség tagjainak 1-1 mandátumuk van, az egyéni tagok után az általános alel-
nök 1 mandátummal rendelkezik. 
1. 2. 4. A kongresszuson az Ellen rz  Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.  
1.  3. A Kongresszus határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek és mandátumok  
50%-a+1 a gy lésen jelen van. Amennyiben a kongresszus nem határozatképes, ennek meg-
állapítását követ en az el zetesen 30 perccel kés bbre azonos napirenddel összehívott újabb 
Kongresszus a résztvev  tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben err l az 
alapszervezeteket az eredeti meghívóban tájékoztatták.  
1. 4. A Kongresszus a határozatait egyszer  szótöbbséggel, f szabályként nyílt szavazással 
hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. 

A Kongresszus hatáskörébe tartozik: 
- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- az Elnökség, a Pénzügyi Ellen rz  Bizottság, és az Etikai és Egyeztet  Bi-

zottság tagjainak megválasztása, beszámoltatása, illetve visszahívása, 
- a szakszervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása, 
- tiszteletbeli tag cím adományozása, 
- az összes tisztségvisel  együttes lemondásának elfogadása. 

 
2.) Az Ügyviv  Testület: 
 
a./ Kötelez  döntést hoz, saját m ködésével kapcsolatban, szükség szerint, de legalább évente 
két alkalommal ülésezik. 
b./ Elfogadja az elnökség éves beszámolóját. 
c./ Éves költségvetés elfogadása, 
d./ Dönt a szövetség más érdekképviseleti szövetségéhez-konföderációjához való csatlakozás-
ról, illetve kilépésér l.  
e./ Dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe rendel, illetve dönte-
ni jogosult a Kongresszus felhatalmazása alapján minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a 
Kongresszus kizárólagos hatáskörébe.  
f./ Az Ügyviv  Testület elismeri a kisebbségi vélemények képviseletének és a nyilvánosságá-
nak jogát. 
g./ Az Ügyviv  Testület a közös munkavállalói érdekeket önállóan, az egyes tagszervezetek 
érdekeit az érintett alapszervezettel közösen képviseli. Az alapszervezetek tevékenységét ál-
lásfoglalásokkal, ajánlásokkal segíti. 
h./ Ha az tagszervezetek m ködésében jelent s zavarokat tapasztal, akkor a zavar okai feltá-
rásának céljából az Ügyviv  Testület tagjaiból megválasztott bizottságot hozhat létre, majd a 
vizsgálat eredményeit l függ en ajánlásokat tesz a zavarok elhárítása érdekében.   
Az Ügyviv  Testület - a bizottság - szervezési, irányítási feladatai ellátására ügyviv t bíz 
meg. A bizottság megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az Ügyviv  Testület fogad el. A bi-
zottság tevékenysége befejezésekor, illetve legalább évente írásos beszámolót készít, amelyet 
az Elnökség megtárgyal, és javaslatával együtt az Ügyviv  Testület elé terjeszt.  
2. 1. Két Kongresszus között a szövetség tevékenységének meghatározása, a tisztségvisel k 

ködésének folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése az Ügyviv  Testület (ÜT) fel-
adata.  
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2. 2. Tagjai az Elnökség tagjai (elnök, f titkár, ügyvezet  alelnök, általános alelnök. etikai 
egyeztet  bizottság elnöke), a helyi ügyviv k, és a tagszervezetek els számú vezet i. Az ÜT 
ülésén Ellen rz  Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. Nem lehetnek tisztségvise-

i az FBVSZOSZ tevékenységével, feladataival össze nem egyeztethet  célra irányuló cso-
portosulásnak, szektának, szervezetnek, Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezeteken 
kívüli, nem szövetséges, más szakszervezeteknek, érdekvédelmi csoportnak. 
2. 3. Rendkívüli ügyviv i ülést kezdeményezhet az ok és cél megjelölésével az Ügyviv  
Testület bármely tagja, a Szövetség Elnöke, valamint Ellen rz  Bizottság elnöke, illetve 
Etikai Egyeztet  Bizottság elnöke, melyet az elnök 8 napon belül köteles összehívni.  
2. 4. Az Ügyviv  Testületi üléseken az elnök, f titkár, ügyvezet  alelnök, általános alelnök 
etikai egyeztet  bizottság elnöke egy-egy szavazattal rendelkezik.  
A tagszervezetek els számú vezet i létszámarányos szavazati joggal rendelkeznek, a taglét-
számukkal arányosan: ötven alapszervezeti tagig egy szavazatra jogosultak. ötven alapszer-
vezeti tag felett minden megkezdett ötvenedik alapszervezeti tag után további egy szavazat-
ra jogosultak. 
2. 5. Az Ügyviv  Testület a határozatait kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással hoz-
za. 
2. 6. Az Ügyviv  Testület határozatképes, ha azon tagjainak egyszer  többsége (50%+1 f ) 
jelen van.  
2. 7. Az Ügyviv  Testület ülésein a szövetség elnöke, vagy az általa esetr l-esetre megbízott 
tisztségvisel  elnököl.  
2. 8. A tagszervezetek szervezetenként egy szavazati joggal rendelkeznek. 
2. 9. Az Ügyviv  Testület dönt az Elnökség és az Ügyviv  Testület tagjainak függetleníté-
sér l.  

 
3. Az Elnökség 
3. 1.  A szövetség 5 tagú Elnökségét a Kongresszus egyszer  többséggel, nyílt szavazással 
választja meg. Tagjai az elnök, az ügyvezet -alelnök és az általános alelnök f titkár és az 
etikai egyeztet  bizottság elnöke. Megbízásuk megválasztásukkor veszi kezdetét és 4 évig, 
illetve az alábbi okok bekövetkezéséig tart.  
Az Elnökségben viselt tisztség megsz nik: 

- a tisztségr l való lemondással, 
- a tisztségvisel  halálával,  
- a tisztségvisel  visszahívásával,  
- szövetségben való rendes tagi jogviszony megsz nésével. 

3. 2.  Bármely ok miatt kiesett tisztségvisel  pótlása a Kongresszus hatásköre. 
3. 3. Az Elnökség a Kongresszus, illetve az Ügyviv  Testület határozatainak operatív végre-
hajtó szerve, feladata a Kongresszus, és az Ügyviv  Testület által hozott döntések végrehajtá-
sának foganatosítása, azok technikai lebonyolítása. 
Az Elnökség feladata és hatásköre különösen:  
a) A Kongresszusok közötti id szakban irányítja a Szövetség tevékenységét - ellátja a szö-

vetség m ködésével kapcsolatos adminisztratív, operatív feladatokat-, egyben gondosko-
dik a Kongresszusi határozatok végrehajtásáról. 

b) Elkészíti a Szövetség éves költségvetését. 
c) Elkészíti a Szövetség éves m ködésének beszámolóját.  
d) Dönt a tagok törlése, vagy a kizárási ügyekben. 
e) A Szövetség szabályzatainak kidolgozása.  
f) Dönt a nem az Ügyviv i testület hatáskörébe tartozó függetlenítésekr l. 
g) Dönt az egyéni tagok tagdíjának mértékér l. 
3. 4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség határo-
zatképes, ha legalább 2/3 (3f ) jelen van. Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszer  
többséggel hozza, 3 tag jelenlétében meghozott döntését az elnökség egyhangúan fogadja el.   
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3. 5. Az Elnökség a teljes tagságot érint  ügyekben, testületként gyakorolja az egyetértési 
jogot. Az Elnökség ülésér l felvett jegyz könyvnek tartalmaznia kell a szakszervezeti 
egyetértést kívánó ügyekben meghozott határozatot, amelyr l az ügyvezet -alelnök készíti 
el a kiadványt, amelyet az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök által meg-
bízott tisztségvisel  bármelyike –„az elnök megbízásából”- toldattal ír alá és közöl az 
egyetértést kér vel. 
 
4. Az elnök: Képviseli a szövetséget a bíróságok, állami szervezetek, a munkáltatók a kor-
mány és a nyilvánosság el tt, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztet  Tanácsban, a Tár-
caközi Érdekegyeztet  Fórumon, és az Ágazati Érdekegyeztet  Fórumban, illetve a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokságával és a Belügyminisztériummal folytatott egyez-
tet  tárgyalásokon és érdekegyeztetési megbeszéléseken valamint rendezvényeken. Az el-
nökség és a szervezet tevékenységének irányítója. 
4.1. Az elnököt megbízatása idejére a függetlenített státuszba kell helyezni. 
4.2. Feladata a döntések el készítése, az érdekvédelmi tevékenység. Kapcsolattartás a part-
nerszervezetekkel és munkáltatókkal. A szövetség munkavállalói tekintetében ellátja a 
munkáltatói feladatokat. Vezeti, szervezi és összehangolja az elnökség tevékenységét. 
4.3. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakszervezet alkalmazottai, a tulajdonosi jogokat a 
szakszervezet által létrehozott gazdasági társaság(ok) fölött, valamint az alapítói jogokat a 
szakszervezet által alapított alapítvány vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok szerint. En-
nek keretében dönt a munkatársak alkalmazásával, különösen a munkarendjével, bérezésével, 
egyéb bérjelleg  juttatásaival és elismerésével kapcsolatban. 

4.4. Az elnök távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére az elnökség jogo-
sult együttdöntéssel.  
4.5.Megbízást ad a szakszervezet tagjainak jogi képviseletére.  

4.6.Az elnök feladatot határozhat meg az Ügyvezetés bármely tagjának. Munkája során köz-
vetlenül az alelnökök és a f titkár tevékenységét irányítja és felügyeli 

4.7. Az elnök felügyeleti jogkört gyakorol az Ügyvezetés, az apparátus és a szakszervezet te-
rületi szervei felett. Az elnök tevékenységével az Elnökségnek felel s. 
 
5. Az ügyvezet  alelnök: felel a szövetség gazdálkodásáért, pénzügyeiért, összesíti negyed-
évente a tagszervezetek nyilvántartását, könyveit, nyilvántartja a testületek határozatait, el-
készíti azok kiadványait, jegyz könyveit, melyet rövid úton megküld a szövetség tisztségvi-
sel i részére. A szövetség tagjairól, pártoló tagjairól, illetve a tiszteletbeli tagokról nyilván-
tartást vezet. Az ügyvezet  elnök távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesítésé-
re az általános alelnök jogosult. Ellátja azokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 
 
6.Az általános alelnök: feladata az Ügyviv  Testületben képviseli az alapszervezet nélküli 
tagokat. Gondoskodik az egyéni tagokkal történ  kapcsolattartásról, illetve tagnyilvántartá-
suk vezetésér l. Szervezni a szövetség bels  és küls  sajtó kommunikációját. A szövetség 
arculatának tervezése. Hazai és nemzetközi társadalmi kapcsolatok építése. Sajtó és szakmai 
rendezvények szervezése. Koordinálja és segíti a szekciók munkáját. Gondoskodik az ér-
dekegyeztet  fórumok elé kerül  témák megfelel  szakért i el készítésér l. Támogatja a 
szekciók megalakulását, folyamatosan segíti és felügyeli tevékenységüket. Rendszeresen 
ellátja ket a munkájukhoz szükséges információval. Irányítja és összefogja az állami szer-
veknek, a belügy minisztériumnak és a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságának 
benyújtandó el terjesztések, kezdeményezések kidolgozását és módosításait végz  szakér-

i-, és munkacsoportok és egyének tevékenységét. Ellátja azokat a feladatokat, amivel az 
elnök megbízza. 
 
7. A f titkár: feladata vezeti a szövetség központi és területi irodájának tevékenységét és 
azokban dolgozók munkáját. Munkaügyi, munkavédelmi, szabálytalanságok észlelése és 
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ezek szükség esetén jelzésére és megszüntetésére való törekvés. Feladatköre vonatkozásá-
ban feladatokat határozhat meg - az elnök és az alelnökök kivételével- az Ügyvezetés és az 
apparátus bármely tagjának. A feladatok meghatározásáról, végrehajtásáról folyamatosan 
tájékoztatja az elnököt. Ellátja azokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 
 
8. Etikai Egyeztet  Bizottság Elnöke: feladata az etikai egyeztet  bizottság munkájának szer-
vezése, vezetése.  Olyan bv. szakszervezetek, alapszervezetek megkeresése, akik megfelelnek a 
Szövetség tagi feltételeinek, illetve az Elnökség döntése alapján a csatlakozni kívánó bv. szak-
szervezetekkel való csatlakozási tárgyalások lefolytatása, a felvételr l szóló el terjesztés készíté-
se az Ügyviv  Testület részére. Ellátja azokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 

 
9. A Pénzügyi Ellen rz  Bizottság: 
9. 1. A Kongresszus tagjai közül nyílt szavazással, egyszer  többséggel, 4 évre megválasztja 
Pénzügyi Ellen rz  Bizottság (PEB) elnökét és két tagját.  A bizottság tagjai a szövetségben 
és bármely más nem az FBVSZOSZ szövetségi rendszerébe tartozó szakszervezetben, és 
azok tagszervezetiben más szakszervezeti tisztséget nem tölthetnek be, a szövetségen kívüli 
érdekképviselet tagjai nem lehetnek.  
A PEB-ben viselt tisztség megsz nik: 

a. a tag lemondásával, 
b. a tag halálával, 
c. a tag visszahívásával, 
d. szövetségben való rendes tagi jogviszony megsz nésével. 

A bizottságban bármely oknál fogva megürült hely betöltésére a Kongresszus jogosult nyílt 
szavazással új tagot választani. 
9.2. A PEB szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A PEB határozatképes, ha 
tagjainak 2/3-a (2 tag) jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszer  többséggel hozza, 
2 tag jelenlétében meghozott döntését a PEB egyhangúan fogadja el 
9. 3. A Kongresszus által megválasztott PEB m ködésébe egyetlen más testület sem avat-
kozhat be. 
9. 4. A PEB jogosult a szakszervezet gazdálkodásába, könyveibe, és valamennyi iratába be-
tekinteni, az éves beszámolót, valamint a költségvetést annak az Ügyviv  Testület, illetve a 
Kongresszus elé terjesztése el tt megvizsgálni, és azt véleményezni. Figyelemmel kíséri a 
szövetség gazdálkodását és pénzügyeit, a tagdíjfizetés mindenkori helyzetét és a testületi 
üléseken kezdeményezi az általa észlelt hiányosságok megszüntetését. 

 
10.) Az Etikai és Egyeztet  Bizottság: 
10. 1. A Kongresszus tagjai közül nyílt szavazással, egyszer  többséggel, 4 évre megvá-
lasztja Etikai és Egyeztet  Bizottság (EEB) elnökét és két tagját.  
10. 2. Az Etikai és Egyeztet  Bizottságban viselt tisztség megsz nik: 
       - a tag lemondásával, 
       - a tag halálával, 
       - a tag visszahívásával, 
     - szövetségben való rendes tagi jogviszony megsz nésével. 
10. 3. Az EEB munkáját a szövetség etikai kódexe szelemében és iránymutatásai szerint 
végzi 
10. 4. Az EEB kizárólagos hatásköre és feladata a tag kizárására irányuló indítványok vizs-
gálata. 
10. 5. Az EEB elnöke, tag kizárását célzó indítvány vizsgálatára, a Bizottság tagjai közül 
el adót jelölhet ki, aki ésszer  határid n, de legfeljebb 15 napon belül a Bizottság ülésén 
köteles tevékenységér l beszámolni. 
10. 6. Az EEB ülésén, nyílt szavazással, 2/3-os többséggel dönt az Elnökség elé terjesztend  
írásbeli határozat-tervezetr l. 
10. 7. Az EEB határozatképes, ha ülésén elnöke és minden tagja jelen van. 
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10. 8. Az Etikai és Egyeztet  Bizottság szükség szerint - a tag kizárása irányuló indítvány be-
nyújtása esetében -, de legalább évente egy alkalommal, a Kongresszust megel  hónap utolsó 
napjáig ül össze. Tevékenységér l elnöke szóban számol be a Kongresszus számára. 
 
11.)  A szekciók: 
11.1.A szakszervezeti tagok szakmai vagy egyéb speciális érdekeik hangsúlyosabb megjelení-
tésére és képviseletére szekciókat hozhatnak létre. A szekciók megalakulását az ügyviv  tes-
tület hagyja jóvá, egyben meghatározza a szekció jogosítványait, valamint a m ködési feltéte-
lekhez való hozzájárulás formáit. 
11.2.A szekció elnököt, és ha szükséges vezet séget választ. 
11.3.A szekció m ködésének rendjét - az Alapszabállyal és az FBVSZOSZ egyéb szabályzói-
val összhangban - maga szabályozza. 
11.4.A szekció az elfogadott ügyrend szerint el terjesztéseket tehet az elnökség felé. 
11.5.A szekciók m ködéséhez szükséges költségkeretet az éves költségvetésben kell megha-
tározni. 
11.6.A szekciók vezet i az elnökségi és az ügyviv  testületi üléseken – az Elnökség meghívá-
sa alapján- tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 
12. A FBVSZOSZ tisztségvisel i: 

- A szövetség elnöke,  
- ügyvezet  alelnöke,  
- általános alelnöke   
- titkára,  
- EEB elnöke. 

  
12. 1. A tisztségvisel k választása nyílt szavazással, egyszer  szótöbbséggel történik. 
12. 2. A tisztségvisel k amennyiben tagi, illetve tisztségvisel i kötelezettségüket ismételten 
vétkesen megszegik azt legalább 4 tagszervezet javaslatára az Ügyviv  Testület egyetérté-
sével összehívott Közgy lés egyszer  többség  döntésével visszahívhatók. A tisztségvise-

k visszahívását legalább négy tagszervezet bizalmatlansági indítványban is kezdeményez-
heti.  
12. 3. A tisztségvisel k m ködésük során a tagság és a szervezet érdekeinek megfelel en, a 
hatályos jogszabályok alapján, különös gondossággal kötelesek eljárni. 
12. 4.  A szövetség munkaszervezete a szövetség központi és területi irodája. 
12. 5. 1.  A szövetség területi irodái élére az Ügyviv  Testület tagjaiból, Tisztségvisel ib l, 
vagy a szövetség alkalmazottaiból irodavezet t nevezhet ki, az elnök javaslata alapján. 
12. 5. 2. A szövetség központi irodája vezet je felel az Ügyviv  Testület és az Elnökség, 
illetve az elnökség tagjai adminisztratív ügyeinek intézéséért.  
13. A Szövetség (FBVSZOSZ) képviseletére a helyi munkáltatóknál m ködtetett FBVSZOSZ 
tagszervezet jogosult. Tagszervezet hiányában a Szövetség (FBVSZOSZ) képviseletét a Szö-
vetség Elnöke által megbízott személy, mint a szervezet egy tisztségvisel je látja el mindad-
dig, míg a képviseletre tagszervezet nem szervez dik.  
13.1. A szervezeti egységek bels  tevékenységük tekintetében önállóak. A szövetség alap-
szervezeteinek tagjai alapszabályuknak megfelel en választja meg az alapszervezet vezet -
jét és a vezet ségi tagokat. A tagság érdekeinek helyi szint  képviseletével és védelmével az 
alapszervezet vezet je köteles foglalkozni. Amennyiben a m ködési területén felmerült 
problémát saját hatáskörében megoldani nem tudja, köteles az Elnökséghez fordulni. 
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V. A SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI ALAPJA ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 

1.   A Szövetség gazdálkodásának pénzügyi alapját az alapszervezetek által befizetett hozzájá-
rulások és egyéb bevételek képzik. A szövetség tartozásaiért vagyonával felel. Az alapszerve-
zetek és azok tagjai csak tagdíj fizetésére kötelezhet k, a szövetség tartozásaiért nem felelnek. 
1. 1. Az alapszervezetek a tagjaik után a Hszt. 32.§-a alapján részükre járó munkaid -
kedvezményükr l - az Ügyviv  Testület által megállapított mértékben - a szövetség javára 
lemondanak. 
1. 2. Az tagszervezetek havonta - az Ügyviv  Testület által évente megállapított - tagonkénti 
hozzájárulást fizetnek a szövetség költségvetésébe. Tagszervezet hiányában a Szövetségbe 
közvetlenül belép  munkavállaló tagdíját Ügyviv  Testület határozza meg 
2. A szövetség pénzügyi alapjának felhasználását az éves költségvetés határozza meg. A Szö-
vetség az alapszervezetek költségvetését, és gazdálkodását nem összesíti, saját gazdálkodásá-
ra vonatkozó jogszabályok szerint vezeti könyveit és készíti el mérlegét.  
3. Az ÜT az elnök el terjesztése alapján évente hagyja jóvá Szövetség költségvetését. Az 
éves költségvetés csak akkor hagyható jóvá, ha az ÜT az el  éves költségvetés teljesítésével 
kapcsolatos ellen rz  bizottsági /EB/ jelentést elfogadta.  
4.A szövetség elnökségének tagjai függetlenítve, aktív szolgálati jogviszony mellett munka-
id -kedvezményt igénybe véve, illetve nyugállományú tagok esetében társadalmi megbíza-
tásként tiszteletdíj megállapítása mellett végezhetik tevékenységüket. A szövetség elnökségé-
nek társadalmi megbízatású tagjai tekintetében a költségvetés terhére az elnökség állapítja 
meg tiszteletdíjukat úgy, hogy az ne haladja meg a függetlenített tisztségvisel ét.  
4.1. A tisztségvisel k a szövetség érdekében történ  kézkiadásait a szövetség elszámolás elle-
nében megtéríti. 

 
Az módosított egységes szerkezet  Alapszabályt a 2010. november 05-én megtartott Kong-
resszus elfogadta.     
 
 

 
Pilisszentkereszt, 2010.11.05. 
 
 
             
            ………………………………….           
                     Fabók Ferenc elnök                                                                                                          


