Alapszabály
Az „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület –2006. január 14-i közgyűlésén az
alapszabályát a következőkben állapítja meg:

I. Általános rendelkezések
1.

Az Egyesület neve:
Székhelye:

„Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület
1072 Budapest, VII., Akácfa u. 32.

Működése kiterjed Magyarország, valamint minden más ország (amely az egyesület tagja)
területére.
Pecsétje: „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület
Az alakulás időpontja: 1990. 03. 02.
2. Az Egyesület céljai és tevékenységei:
- A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek, gyerek-közösségek, és az őket
támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése, érdekeik érvényesítése kulturális
életünkben.
- A népi kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, amely elengedhetetlen a
gyermekek sokoldalú nevelésében, képességeik fejlesztésében.
- A népművészet valamennyi ágával foglalkozó (népdal, népzene, néptánc, népszokások,
tárgyi kultúra, népi báb és színjátszás, stb.) magyar és más nemzetiségű gyerekek
közötti/kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék, táborok
szervezése, megrendezése.
3. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI.
törvény 26. § c) szerint):
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
4. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból,
támogatásokból, pályázati forrásokból és az alaptevékenysége bevételeiből fedezi.
5. Az egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló törvény közhasznú
szóló szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. szerint közhasznú tevékenységet folytató
társadalmi szervezet.
Az egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és
képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
6. Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a
pártpolitikai tevékenység, további országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása
8. A szervezet céljainak és feladatainak megvalósítása során semmilyen formában nem
avatkozik be tagjainak magánügyeibe, nem korlátozza önállóságukat, de nem vállalja át a
személyes felelősségüket sem.
II. Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki (amely) elfogadja
az alapszabályt és tagfelvételéhez az Elnökség hozzájárul.
2. A tagság fajtái:
A) rendes tag,
B) tiszteletbeli tag.
3. A rendes tagság fajtái:
a) egyéni tag,
b) közösségi tag,
4. Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú természetes személy, magyar és külföldi
állampolgár (egyéni tagok).
5. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiségű szervezet, amely
közvetlenül, vagy valamely általa gondozott, finanszírozott, befogadott feladaton keresztül az
Egyesület céljaihoz illeszkedő tevékenységet folytat (közösségi tagok).
6. A közösségi tagokat az Egyesületben a nyilvántartott képviselőjük vagy annak írásos
meghatalmazottja képviseli. A közösségi tag képviseltére állandó meghatalmazás is adható.
Az állandó meghatalmazott személyét fel kell tüntetni a tagnyilvántartásban.
7. A tagfelvételről az Elnökség dönt. A tag felvételéhez az Elnökség legalább 2/3-adának
szavazata, támogatása szükséges.
A tagfelvételi kérelem tartalmazza minimálisan a következőket:
- kérelmező nevét, címét, elérhetőségét és az aláírást
- közösségi tag esetén a nyilvántartásba vételével kapcsolatos dokumentumot, igazolást
- a közösségi tag tevékenységről szóló rövid összefoglalót
- közösségi tag esetén az esetleges állandó meghatalmazott nevét, címét
- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megismerte a Egyesület alapszabályát, és tagfelvétele
esetén magára nézve kötelezőnek tekinti,
A tagot a tagfelvétel után attól az időponttól illetik meg a tagsággal kapcsolatos jogok, amikor
az esedékes, a tagfelvételről szóló döntésben megjelölt tagdíjat befizette a Egyesület
számlájára vagy pénztárába.
8. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az
Elnökséghez kell benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron
következő Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg a tagi
jogosultságok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.
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9. A Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás tartalmazza a tag
nevét, lakcímét, székhelyét, képviselője nevét, esetlegesen az állandó meghatalmazott
képviselő nevét, a tagság kezdetének és végének időpontját.
10. A tagok jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület által szervezett rendezvényeken, programokon, igénybe
vehetik a tagsági viszonyból adódó kedvezményeket, közvetlenül, vagy a közösségi tagok
képviselőik által szóban vagy írásban véleményt nyilváníthatnak, indítványokat tehetnek,
szavazhatnak az Egyesület ügyeiben, az Egyesület tisztségeire megválaszthatók,
b) az Elnökségtől tájékoztatást kérhetnek az Egyesület partneri kapcsolatairól, egyes
tevékenységekről, a gazdálkodásról.
A közösségi tagok esetén a választhatóság az igazoltan hozzájuk kapcsolódó személyeket is
megilleti. Ilyen személy jelölése esetén a közösségi tag és a jelölt között fennálló kapcsolatot
dokumentummal (pl. nyilatkozat a közösségi tag képviselőjétől vagy annak
meghatalmazottjától) kell igazolni.
11. A tagok kötelezettségei:
a) cselekvő közreműködés az Egyesület céljainak megvalósításában,
b) az Egyesület alapszabályának betartása,
c) a tagdíj fizetése.
12. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a) ha a tag írásos nyilatkozatával kilép,
b) ha három hónapon túl írásos felszólítás ellenére nem fizeti meg a tagdíjat,
c) a tag kizárásával
d) a tag halálával
13. A kilépésről szóló írásos nyilatkozatot az Elnökségnek kell megküldeni. Az Elnökség a
kilépési nyilatkozat alapján törli a tagnyilvántartásból a tagot.
14. A tagdíj megfizetésével késedelemben levő személyt a tagdíj megfizetésére az Elnökség
írásban, ajánlott postai küldeményben felszólítja. A fizetési felszólítást a tagnyilvántartásban
szereplő lakcímre vagy értesítési címre kell megküldeni. Ha a tag a felszólítást nem veszi át,
akkor annak postai kiküldését még egy alkalommal meg kell azt kísérelni. Ezt követően a
felszólítás átadottnak, kézbesítettnek tekintendő.
Ha a kézbesített, vagy kézbesítettnek tekintett felszólítás ellenére a tag három hónapon túl
sem fizeti meg a tagdíjat egyesületi tagsága külön döntés nélkül megszűnik és az Elnökség
törli a tagnyilvántartásból.
15. Az Egyesület céljaival, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tagot az Elnökség
kizárhatja az Egyesületből. A kizárásról szóló döntéshez az Elnökség 8 tagjának szavazata
szükséges. A döntés során az érintettnek lehetőséget kell adni arra, hogy a véleményét,
védekezését személyesen vagy jogi képviselője által előadja és az Elnökségi ülésre annak
időpontját legalább 15 nappal megelőző időpontban kiküldött meghívóval meg kell hívni. Az
Elnökség döntését nem érinti, ha az érintett a védekezés vagy a részvétel lehetőségével nem
kíván élni. A kizárásról szóló döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az
Elnökséghez kell benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron
következő Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg a tagi
jogosultságok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.
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16. Az Egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja
meg, meghatározva az annak befizetésére rendelkezésre álló határidőt is. A tagdíj fizetése alól
az Elnökség felmentést adhat. A tagdíjat külön kell megállapítani az egyéni és a közösségi
tagok tekintetében. A tagdíjat negyedévenként, félévenként vagy évenként kell fizetni, a
Közgyűlés döntésének megfelelően.
17. Az Egyesület céljainak megvalósítását önzetlen, ellenszolgáltatás nélküli formában segítő
egyéb fontos, támogató tevékenységet végző személyeket tiszteletbeli taggá választhatja a
Közgyűlés. A tiszteletbeli taggá választás előtt az Elnökség felkéri a jelöltet, hogy fogadja el a
jelölését. A tiszteletbeli tagságról csak akkor lehet dönteni, ha a jelölt a felkérést elfogadta.
A tiszteletbeli tagot megilletik a rendes tag jogai, kivéve a választás, választhatóság és
szavazás jogát. A tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetnie.
Ha a tiszteletbeli tag korábban rendes tagja volt az Egyesületnek, akkor tiszteletbeli taggá
választásával egyidejűleg a rendes tagsága megszűnik.

III. A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok felének + 1 fő jelenléte
esetében határozatképes. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja
között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és
rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt írásban kéri.
2. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket)
titkos szavazással választja meg.
3. A Közgyűlés feladati és hatáskörei:
a) meghatározza az Egyesület fő céljait, szövetségesi és partnerkapcsolatait
b) megválasztja és visszahívja az Egyesület elnökét, 2 Alelnökét az Elnökség 4 tagját
és a Felügyelő Bizottság tagjait,
c) dönt a tagfelvétellel, kizárással kapcsolatos Elnökségi határozattal szemben
benyújtott fellebbezésről.
d) módosítja és elfogadja az Egyesület Alapszabályát,
e) dönt az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, az Egyesület feloszlásáról,
f) elfogadja az éves közhasznúsági jelentést és számviteli beszámolót
g) elfogadja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját
h) az Alapszabályban és jogszabályba foglalt egyéb feladatok és döntések.
Az Alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához, más egyesülettel
való egyesüléshez a határozat képes közgyűlés kétharmadának szavazata szükséges.
4. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A
megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés
időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti
közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
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5. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
IV Az Elnökség
1. Az Elnökség operatív ügyintéző és képviseleti szerv, amely szervezi, irányítja az Egyesület
munkáját a Közgyűlések között. Az irányítással és szervezéssel kapcsolatos feladatok és
hatáskörök megoszlanak az Elnökség tagjai, az Elnök, az Alelnökök és az Ügyvezető
Igazgató között az Alapszabály, illetve az Elnökség belső munkamegosztásról szóló döntése
szerint.
2. Az Elnökség 14 tagból áll, tagjai a következők: az Elnök, 2 fő Alelnök, 4 fő közgyűlés által
választott elnökségi tag, 7 fő régió képviselő (régiónként egy-egy). Az Elnököt, 2 fő
Alelnököt, 4 fő elnökségi tagot a Közgyűlés, a 7 fő régió képviselőt az adott régióban
nyilvántartott tagok választják meg 4 évre. Az Elnökség tagjainak megbízatása egyidőben, a
Közgyűlés által választott elnökségi tagok megválasztásától számított 4 év elteltével jár le,
függetlenül a megválasztásuk módjától (régió képviselők) és időpontjától. Ha az elnökségi
tagokat megválasztó Közgyűlésre csak a megbízatás letelte után kerül sor, addig az időpontig
az Elnökség mint ügyvezető elnökség tovább működik.
3. Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a/ meghatározza az Egyesület éves munkatervét és ennek megfelelően az egyes
rendezvényeket, programokat,
b/ elfogadja az Egyesület éves költségvetését,
c/ dönt a szervezet hazai és külföldi szervezetekbe való belépéséről,
d/ alapítványt rendelhet, gazdálkodó szervezetet alapíthat,
e/ az Egyesület éves közhasznúsági jelentésének és beszámolójának előkészítése a Khtv. 19. §
(3) bekezdése szerinti tartalommal.
f/ döntés a tagfelvételről, tag kizárásáról
g/ az Alapszabály szerinti egyéb feladatok.
h/ egyéb operatív és szervezési feladatok:
- a szakmai bizottságok munkájának felügyelete és koordinációja,
- a Közgyűlés írásos anyagainak előkészítése és kidolgozása,
- közreműködés a Közgyűlések, konferenciák előkészítésében, lebonyolításában,
- a szervezet dokumentációjának nyilvántartása és kezelése,
- információ szolgáltatás a szervezet aktuális feladatairól, a gyakorlati munkáról,
- pályázatfigyelés és a pályázatokkal kapcsolatos feladatok,
- a szervezet reklám és marketing stratégiájának szervezése és irányítása,
- a szakmai kiállításokon való részvétel megszervezése,
- a területi kollégiumok munkájának felügyelete, koordinálása,
- továbbképzések, szakmai események szervezése, közreműködés azok
lebonyolításában.
i/ Ügyvezető Igazgató megbízása
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4. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
5. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról
dönteni.
6. Az Elnökség minimum 7 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez
képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség
ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és
az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
7. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az
Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket,
ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek
kell tekinteni
8. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
9. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen
Alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés
rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.
10. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyv vezető és az erre kijelölt két hitelesítő tag.
A Közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag
hitelesíti.
11. Az Elnökség köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
12. Az Elnökség köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat,
amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 15 napon
belül közleményként az
Interneten való megjelentetéssel, vagy a székhelyen való
kifüggesztéssel, ha a székhely a nyilvánosság részére nyitva áll, nyilvánosságra hozni azzal,
hogy emellett írásban, ajánlott postai küldeményként is feladva az érintettnek is meg kell
küldeni.
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V. Az Elnök és az Alelnökök
1. Az Egyesület képviselője az Elnök, akit a Közgyűlés választ 4 évre.
2. Az Elnök feladati és jogkörei:
- képviseli az Egyesületet
- elnököl a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein, összehívja az elnökségi ülést és gondoskodik
az elnökség határozatainak végrehajtásáról
- jogosult az egyesületnél munkáltatói jogot gyakorolni
3. Az Alelnököket a Közgyűlés választja 4 évre.
4. Az Alelnökök feladatai és hatáskörei:
- az Elnök megbízásából annak helyettesítése,
- ha az Elnök időközben a tisztségéről leköszönne vagy tagsága bármi módon megszűnne,
Egyesület ügyeinek vitele a legközelebbi közgyűlésig, az Elnökség döntésének megfelelően,
- azok a feladatok, amelyekkel az Elnökség a belső munkamegosztásnak megfelelően
megbízza.
VI. Régiógyűlés és a Régióképviselők
1. Az Egyesület Elnökségének tagja régiónként egy-egy, összesen 7 régióképviselő. A
régióképviselőt az adott régióban tevékenykedő tagok választják 4 évre a külön szabályozott
eljárás szerint.
2. Az régióképviselők választásánál a régiók a következők:
- Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területe)
- Közép-Dunántúli Régió (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye területe)
- Dél-Dunántúli Régió (Baranya, Somogy, Tolna megye területe)
- Közép-magyarországi Régió (Budapest, Pest területe)
- Észak-magyarországi Régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területe)
- Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Jász-NagykunSzolnok megye területe)
- Dél-alföldi Régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területe).
3. A régióképviselő megválasztására a régiógyűlésen kerül sor. A régiógyűlésnek a
régióképviselő megválasztásán és esetleges visszahívásán túl semmiféle más feladat vagy
hatásköre nincs.
A régiógyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze régiónként, írásban, a tervezett időpont előtt
legalább 8 nappal. A régiógyűléseket az Egyesület Közgyűlését követő 60 napon belüli
időpontra kell összehívni. A régiógyűlést az Elnök vagy az általa kijelölt Alelnök vezeti.
4. A régiógyűlésen elhangzottak lényegéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv
vezetésére és annak hitelesítésére a régiógyűlésen résztvevő személyek közül kell 1, illetve 2
főt megválasztani.
5. A régiógyűlésen az adott régióhoz tartozó tagok vehetnek részt. A közösségi tagokat a
régiógyűlésen a rájuk vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartott képviselőjük vagy annak
írásos meghatalmazottja képviseli.
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6. A régiógyűlés akkor határozatképes, ha azon az adott régióhoz tartozó tagok, a közösségi
tagok képviselőinek több mint 50%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten
összehívott régiógyűlés akkor határozatképes, ha azon az adott régióhoz tartozó tagok, a
közösségi tagok képviselőinek több mint 1/3- ad része jelen van. A megismételt régiógyűlést
8 napon túli, de 60 napon belüli időpontra kell összehívni.
Ha a megismételt régiógyűlés is határozatképtelen, akkor a megismételt régiógyűlést újra az
általános szabályok szerint kell összehívni, lebonyolítani, határozatképességét megállapítani.
7. Az Egyesület Közgyűlésének összehívásakor az Elnökség jóváhagyja a tagok régiónként
felosztott listáját Az Elnökségi döntést követően a listát az Elnök kiküldi a tagoknak.
8. A régióképviselő megválasztásához a határozatképes régiógyűlésen résztvevő, szavazati
joggal rendelkező tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. Ha az első
szavazás után egyetlen jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot megismételt
szavazást kell tartani. A megismételt szavazási fordulóban a legtöbb szavazatot kapott és a
jelölést továbbra is vállaló három jelölt vehet részt. A megismételt szavazás során a
régióképviselő megválasztásához a határozatképes régiógyűlésen résztvevő, szavazati joggal
rendelkező tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.
A régióképviselőt titkos szavazással kell megválasztani.
9. Az eredménytelen (nem választottak régióképviselőt) vagy határozatképtelen (a
megismételt régiógyűlés is határozatképtelen volt) régiógyűlést három hónapon túli
időpontban kell megismételni az Elnökség döntése szerint, mindaddig, amíg a választás
eredményre nem vezet.
10. A be nem töltött régióképviselői tisztséget az Elnökség határozatképességének
megállapításakor nem kell figyelembe venni.
VII. Az Ügyvezető Igazgató
1. Az Elnökség az Egyesület működéséből adódó adminisztratív feladatok ellátására
Ügyvezető Igazgatót bízhat meg. Az Ügyvezető Igazgató munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban állhat az Egyesülettel.
2. Az Ügyvezető Igazgató nem tagja az Elnökségnek, de állandó meghívottja és tanácskozási
jogú résztvevője az Elnökségi üléseknek.
3. Az Ügyvezető Igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja, kivéve a
megbízást, megbízás visszavonását, a javadalmazás megállapítását, amelyben az Elnökség
jogosult dönteni.
VIII. Egyéb tisztségviselők, munkatársak
1. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökség által kijelölt személy
kezeli.
2. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők
ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
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IX. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
1. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfelsőbb szerv által hozott határozatok,
kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog
szabályai szerint felelnek.
2. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
3. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.
4. Az a tisztségviselő, aki neki felróható okból nem, vagy nem megfelelőn látja el feladatát,
vagy az Egyesület céljaival, érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki a tisztségéből
visszahívható. A visszahívásról szóló döntést az a szervezeti egység (Közgyűlés,
Régiógyűlés) hozza meg, amely a megválasztásról is döntött. A visszahívásról szóló
döntéshez az adott szervezeti egységnél irányadó szabályok szerinti döntéshozatali eljárásban
- határozatképességi szabályokat is figyelembe véve – több mint 2/3-ad egybehangzó szavazat
szükséges.
5. A régióképviselő visszahívásához az adott régióban levő tagok legalább 1/3-ának a
régiógyűlés összehívását kell írásban kezdeményeznie. A kezdeményezés megérkezésétől
számított 30 napon belül az Elnökség megvizsgálja a kezdeményezést, hogy megfelel-e az
Alapszabály szerinti tartalmi és formai követelményeknek. A tartalmi és formai szempontból
megfelelő kezdeményezés alapján annak megérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra
össze kell hívni a régiógyűlést. Az összehívással egyidejűleg kell megállapítani a régióhoz
tartozó tagok listáját. Egyebekben a régiógyűlés lebonyolítására választásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a visszahívással kapcsolatosan határozatképtelenség,
vagy eredménytelenség esetén nem kell megismételni a régiógyűlést.
6. A visszahívással kapcsolatos döntés során az érintettnek lehetőséget kell adni arra, hogy a
véleményét, védekezését személyesen vagy jogi képviselője által előadja az adott szervezeti
egység ülésre annak időpontját legalább 15 nappal megelőző időpontban kiküldött
meghívóval meg kell hívni. A döntést nem érinti, ha az érintett a védekezés vagy a részvétel
lehetőségével nem kíván élni.
A visszahívásról szóló döntést megfellebbezni nem lehet. A visszahívással egyidejűleg meg
kell választani az új régióképviselőt, az erre egyébként alkalmazandó szabályok szerint.
7. A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében
látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően
irányadóak.
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8. Az egyesület szerveinek döntéseit mindenesetben nyilvánosságra kell hozni. A döntések
nyilvánosságra való hozatalának módja: a döntés meghozatalától számított 15 napon belül
közleményként az Interneten való megjelentetéssel, és a székhelyen való kifüggesztéssel, ha
a székhely a nyilvánosság részére nyitva áll, azzal, hogy emellett írásban, ajánlott postai
küldeményként is feladva az érintettnek is meg kell küldeni.

X. A Felügyelő Bizottság
1. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelő bizottság
létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem
áll fenn.
2. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének
ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat
így rendelkezik. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
3. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
4. Arra az esetre, ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot az egyesület a
következőképpen rendelkezik a Felügyelő bizottság létrehozásáról:
5. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a társaságnál három tagú Felügyelő Bizottság
működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása öt évre szól.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag,
írásban tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga
állapítja meg.
6. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
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7. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal
részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult
8. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
9. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
- Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az
Egyesület vagy a tagok érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli
törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv
részére.
- Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az
Egyesület munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
10. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
11. Ha a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül
- nem hívták össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő
bizottság is jogosult haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az
arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg.
12. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az
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ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy
az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is
kiterjessze.
13. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt
(szükség esetén elnökhelyettest) választ.
14. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
15. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelő bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem
utasíthatja.
16. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és
a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
17. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés
hagy jóvá.
18. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.
XI. A tisztségviselők helyettesítésének szabályai
Az elnököt, a tisztségét megillető teljes hatáskörében (tartós, előreláthatóan 30 napot
meghaladó) akadályoztatása esetén az alelnökök bármelyike egymás között egyetemleges
jogokkal és felelősséggel helyettesítik. A vezető tisztségviselőket (3 napot meghaladó, de 30
napot el nem érő) akadályoztatásuk esetén a halaszthatatlanul, de a jó gazda gondossága
mellett okszerűen soron kívül végrehajtandó intézkedések tekintetében a tisztségviselők
szükséges és elégséges mértékben a tartós akadályoztatásra irányadó szabályok szerint
helyettesítik. Az elnök az alelnököket, továbbá az alelnökök bármelyike egymást, ill. a vezető
tisztségviselő a másikat bármilyen, a hatáskörébe és ügykörébe tartozó feladata tekintetében
megbízhatja és meghatalmazhatja a képviseletével vagy a munka ellátásával.
XII. Összeférhetetlenségi szabályok
1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
4. Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]
ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
5. Nem lehet könyvvizsgáló az Egyesület alapítója, illetve tagja. Nem választható
könyvvizsgálóvá az Egyesület vezető tisztségviselője valamint ezek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pontja], továbbá az Egyesület munkavállalója e minőségének megszűnésétől
számított három évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi
tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is
alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy az Egyesület részére más megbízás alapján munkát nem
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha
a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a feladatait.
Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is
megállapíthat.
XIII. Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, a bíróság és más hatóságok előtt az elnök
képviseli önállóan. Az Elnök az eseti képviselettel megbízhatja bármelyik elnökségi tagot
vagy alelnököt.
2. Az Egyesület nevében aláírásra, kötelezettségvállalásra az Elnök jogosult. Ha nem az Elnök
az aláíró, akkor két elnökségi tag vagy alelnök aláírása szükséges.
3. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök, az Alelnökök és az elnökség tagjai jogosultak
rendelkezni akként, hogy a megjelölt tisztségviselők közül kettő együttes aláírása szükséges.

XIV. Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
2. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
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3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett
nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az
Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen
alapszabályban rögzített cél szerinti tevékenységre fordítható.
4. Az egyesület Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének, illetve működésének módját köteles
sajtó útján, valamint az Interneten való megjelentetéssel, továbbá a székhelyen való
kifüggesztéssel, ha a székhely a nyilvánosság részére nyitva áll, nyilvánosságra hozni.

XV. Egyes közhasznúsági szabályok
1. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és
felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
sajtó útján, valamint az Interneten megjelentett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
2. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni,
ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját
költségére másolat készítését). A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés az általános
döntéshozatali rend szerint fogadja el.
3. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
4. Az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben
teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
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5. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
6. Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület
által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület
székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak.
7. Az egyesület vállalkozási és befektetési tevékenységet nem végez.

XVI. Záró rendelkezések
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989.
évi II. tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, másrészt a
később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Kelt, Budapest, 2006. január 14.
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