KÖNYV(tár)TÁMASZ
Egyesület
ALAPSZABÁLY
(egységes szerkezetben szükséges módosításokkal)

I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
1.

Az Egyesület neve: KÖNYV(tár)TÁMASZ EGYESÜLET
Angol nyelvű (nem szószerinti) elnevezése: Friends of the National Library of Foreign
Literature
Német nyelvű (nem szószerinti) elnevezése: Freundeskreis der Nationalbibliothek für
Fremdsprachige Literatur

2. Székhelye:

1056 Budapest, Molnár u. 11.

3. Az Egyesület jogállása:
A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) mint az Országos Idegennyelvű
Könyvtár (továbbiakban: OIK) baráti köre, a korábbiakban hatályos Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvének 61-64. §-ai, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, önkéntesen határozatlan
időre létrehozott, önkormányzattal rendelkező, nyilvántartott tagsággal működő, nyílt
társadalmi szervezet, mely önálló jogi személy.
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
A gazdasági és társadalmi változásokkal, valamint az Európai Unióba történő belépéssel egyre
fontosabbá váló könyvtárak szerepének felértékelődésével az OIK tevékenységéhez kapcsolódóan az
idegen nyelvek tanulásának, tanításának a nyelvtudás szinten tartásának segítése. A könyvtári
kultúra iránt érdeklődő személyek összefogása és mozgósítása. A humán kultúra(irodalomtudomány, nyelvtudomány, zenetudomány) bármely hordozón megjelent, magas színvonalú
alkotásainak megismertetése, gyűjtésének támogatása, beleértve ezek idegen nyelven történő
megismerhetőségét, továbbá a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek
bemutatása. Célja továbbá az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúra közvetítő szerepének
támogatása.
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi jelleggel működik.
III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület tevékenysége:
1.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében tevékenysége során törekszik az OIK működtetésével
kapcsolatos rendszeres tájékoztatás biztosítására ,(hírlevél) javaslatok kidolgozására.
2. Tagjai véleményének figyelembe vételével állást foglal, és javaslatokat tesz a kormányzati
szervek, fenntartó által hozott, a képviselt szakterületet érintő döntések és szabályozók
tervezeteivel kapcsolatban.
3. Sajátos eszközeivel feltárja, felvállalja és képviseli az OIK érdekeit bel- és külföldön egyaránt,
különösen:
a)
Kapcsolatot tart kül- és belföldi szervezetekkel, könyvtárakkal,
b)
Hazai és nemzetközi fórumokon képviseli tagjait, illetve támogatást nyújt szakmai
tevékenységükhöz ilyen szervezetekben, testületekben.
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4.

Részt vesz igény esetén a könyvtárakkal kapcsolatos rendelkezések, pályázati kiírások
előkészítésében, azok bírálatában, illetve maga is pályázik a lehetőségek kihasználásával.
5. AZ OIK szakmai színvonalának növelése érdekében:
a)
folyamatosan tájékoztatja tagjait, valamint fogadja szakmai tájékoztatásukat az OIK
valamint a könyvtárak fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos
műszaki-, jogszabályi háttér változásáról, a létesítés, karbantartás- és működtetés
feltételeinek biztosításához igénybe vehető források megszerezhetőségéről;
b)
közreműködik, segítséget nyújt a szakmai képzés- és továbbképzés kérdéseiben;
c)
folyamatosan tájékozódik az igénybe vehető pénzalapokról, támogatásokról, és az OIK
érdekében közreműködik a pályázatok színvonalas kidolgozásában;
d)
az OIK tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket, konferenciákat szervez és támogat,
szakmai-, műszaki-, jogi információkat gyűjt, rendszerez és bocsát az OIK rendelkezésre;
e)
tagjai segítségével szakmai és propaganda célú PR tevékenységet végez az OIK
munkájának segítése érdekében;
f)
kormányzati- helyi önkormányzati- regionális programokban előmozdítja az OIK
részvételét, javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával.
6. Az Egyesület vállalja, hogy céljai megvalósítása során közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást
nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei-, és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson
jelöltet nem állít és nem támogat és ezt a jövőre nézve is kizárja.

Közhasznú tevékenység
1. Az Egyesület közhasznú szervezetként működik tekintettel arra, hogy a társadalom és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére alábbi közhasznú tevékenységet látja el:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység.
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység.
Az Egyesület közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét és működik.

2. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A közhasznú
szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés
döntése nyilvános, azt a Könyvtári Levelező/lap című havi szakfolyóiratban közzé kell tenni.
3. Az Egyesület közfeladat ellátására irányuló közhasznú tevékenységet lát el.
3.1 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (lásd III.5.) mint közfeladat a
2011.évi CXC. tv. 4.§ (1) bek u. pontja alapján
3.2 Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, mint közfeladat az 1997. évi CXL. tv. 55.§ (1)
bekezdés alapján
3.3 Kulturális tevékenység

•

közösségi kulturális hagyományok ápolása / állami, önkormányzati feladat, helyi
önkormányzatok és szerveik… 1991.évi XX. törvény121.§ a. pont/
• művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének javítása, ezeket szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása/lásd előbbiek/
• művészeti kezdeményezések önszerveződések támogatása/lásd előbbiek/
• kulturális szolgáltatás ezen belül könyvtári ellátás támogatása/önkormányzati feladat a
a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)
bekezdés 7.pontja/
3.4 Kulturális örökség megóvása
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•

kulturális örökség megóvása, kiemelt kulturális örökség védelme /önkormányzati feladat,
a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) bekezdés
17.pontja és (5 ) bekezdés 13.pontja/
3.5 Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekről valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, nemzetiségi feladatok, esélyegyenlőség,
kulturális autonómia önszerveződésének támogatása, nemzetiségi oktatás képzésének
támogatása /állami és helyi önkormányzati feladat a nemzetiségek jogairól szóló
2011.évi CLXXIX törvény, 115.§ g)pontja /
Az egyesület a közhasznúság tekintetében megfelel a Ectv. 32 (4) bekezdésében, továbbá
ugyanezen szakasz (5) bekezdésébe foglalt rendelkezéseknek.
IV. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA A VAGYON KEZELÉSE
1. Az Egyesület induló vagyona a tagok által az alapításkor jogi személyek által befizetett legalább
20 000.- Ft, egyéni tagonként legalább 1000.- Ft, amely a 2007. naptári évre szóló tagsági díj.
A pártoló tagok tagdíja legalább évi 500.- Ft, mely tagdíj esetleges emeléséről szükség szerint
évente dönt a közgyűlés.
2. Az Egyesületi tagok évenként a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni.
Ennek összege jelenleg egyéni tagként 2500 forint, jogi személy tagként 25 000 forint, melyet
minden év július 31-ig kell az Egyesület részére megfizetni. A pártoló tag az általa meghatározott
vagyoni hozzájárulással, támogatási összeggel járul hozzá az Egyesület működéséhez.
3. Az Egyesület saját önálló költségvetése alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyona elsősorban a
tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból képződik, valamint növeli a gazdálkodás eredményéből származó esetleges
jövedelem.
4. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület
célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kifejtett szolgáltatások
nyújtásával – másodlagosan – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület
vállalkozási, gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat
nem veszélyeztetve végzi. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt
az alapszabályban meghatározott célok elérésére, valamint tevékenységére fordítja.
5. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
V. AZ EGYESÜLET TAGJAI
1.

Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy vagyis jelen célokért az OIK
ügyéért felelősséget érző és tenni kívánó magyar és nem magyar állampolgárságú
magánszemélyek, jogi személyek, (akik) amelyek magukra nézve kötelezőnek ismerik el az
Egyesület alapszabályát, és annak eleget tesznek. Jogi személyek tagsági jogaikat
megbízottjukon (képviselőjükön) keresztül gyakorolhatják.

2. Azok a természetes és jogi személyek, akik nem kívánnak közvetlenül és rendszeresen részt
venni az Egyesület munkájában, de céljaival egyetértenek, pártoló tagként anyagilag, erkölcsileg
és szakmailag támogathatják tevékenységét.
3. A tagok jogai és kötelességei
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes
3.1. Az Egyesület tagja:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, (a közgyűlésen a döntésekben szavazással
részt vesz ) és rendezvényein (állandó-, vagy alkalmi bizottságainak ülésein), ennek
keretében véleményt nyilváníthat, észrevételt és javaslatot tehet, tájékoztatást kérhet,
szavazhat; tagként, vagy az általa képviseleti joggal felruházott személy által;
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b) választhat és választható az Egyesület szerveibe; igénybe veheti az Egyesület
szolgáltatásait;
c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, tagdíjat fizetni;
d) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
3.2. Az Egyesület pártoló tagja:
a) A pártoló tag csak vagyoni hozzájárulással vehet részt az egyesület tevékenységében,
meghívás alapján tanácskozási joggal jogosult részt venni a közgyűlésen és más
rendezvényen.
b) A pártoló tag támogatást, vagyoni hozzájárulást fizet, vállalása szerint.
4.

Belépés az Egyesületbe
•
•

•
5.

A tagfelvételről az Egyesület Elnöksége dönt. Elfogadás esetén a belépés időpontja
azonos a belépési nyilatkozat dátumával.
Az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen az elutasított 15 napon belül panasszal
fordulhat a Közgyűléshez. A tagfelvételt elutasító döntésnek tartalmaznia kell az
elutasítás alapjául szolgáló tényeket, annak indokát, a jogorvoslati lehetőség feltételeit.
A döntés meghozatala előtt kérésére biztosítani kell az elutasítottnak, hogy az Elnökség
előtt az elutasítás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat megismerhesse, kérdéseit
bizonyítékait előadhassa írásban, vagy szóban. A döntésről szóló határozatot igazolható
módon kel az érintett részére megküldeni, postai úton tértivevénnyel, vagy személyes
kézbesítéssel az átvétel aláírással történő igazolásával. A Közgyűlés a soron következő
ülésén köteles dönteni a panasz tárgyában.
Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

Az egyesületi tagság megszűnése
a) kilépéssel, amelyet az elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) kizárással (, illetve a tagságra való érdemtelenség esetén);
c) a tag törlésével (jogutód nélküli megszűnés , halál)
d) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
5.1. Az Egyesületből való kilépés szándékát írásban, indoklás nélkül az Elnöknek kell bejelenteni.
A tagsági viszony megszűnik a kilépés bejelentésének tényével.
A tagdíj nem fizetése nem jelenti a kilépési szándék jelzését.
5.2. Az Egyesület Elnöksége − tagjai többségének egybehangzó szavazatával − érdemtelenség
címén kizárhatja a tagot az Egyesület sorából, ha
• annak tevékenysége az Alapszabályba ütközik;
•

a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy egyébként az Egyesület
céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve sérti az Egyesület jó hírnevét.
• Az Elnökség a kizárásról hivatalból vagy bármely tag, írásban benyújtott, indoklással
ellátott indítványára határoz. Az elnökség a kizárási indítványról haladéktalanul értesíti
a kizárandó tagot, aki arra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül − az
Elnökhöz címezve − írásbeli észrevételeket tehet. A kizárási határozatnak tartalmaznia
kell, a kizárás alapjául szolgáló tényeket, azok bizonyítékait, valamint a jogorvoslat
lehetőségéről szóló tájékoztatást. A döntést megelőző eljárásra, az érintett lehetőségeire,
jogaira valamint a határozat megküldésére az V. fejezet 4 .pont második bekezdésben
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
• A tag a kizárásról szóló határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel A fellebbezés elbírálásáig a tag a tagsági jogait nem
gyakorolhatja. A Közgyűlés a fellebbezés tekintetében a következő Közgyűlésen köteles
dönteni.
5.3 Ha a tag nem felel meg a tagsági viszony feltételeinek, illetőleg ha a tagdíj fizetésének hat
hónapon keresztül nem tesz eleget az elnökség a tagsági jogviszonyt harminc napos
határidővel írásban felmondhatja
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•

•

Tagdíj nem fizetés esetén felmondásra akkor kerülhet sor, ha a tag azt az esedékességtől
számított hat hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére nem fizette meg. A határozatnak
tartalmaznia kell a felmondás indokát és a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást. A
határozat megküldésére az V. fejezet 4, pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
A döntés ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslattal
fordulhat a közgyűléshez. A határidőben beadott fellebbezést az elnökség köteles a soron
következő közgyűlés elé terjeszteni. Az eljárás során a tag részére biztosítani kell, hogy a
védekezését előadhassa. Ha a közgyűlés a felmondást jóváhagyja a közgyűlési határozat
kézhezvételével szűnik meg a tagsági viszony.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei:
1.
2.
3.
4.

Közgyűlés
Elnökség
Elnök
Ügyvezető elnök

1

Közgyűlés

1.1.

A Közgyűlés az Egyesület (rendes és pártoló) tagjainak összességéből áll, mely az Egyesület
legfőbb döntéshozó szerve
1.2. Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak, de egyes napirendi pontjai zárttá tehetők, ha annak
nyilvánossága a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével mások személyiségi
jogait sértené.
1.3. A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a VI/1.7. VI/1.8 pontban meghatározottak kivételével
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása tikos szavazással
történik A döntéshozatal során minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
1.4. A Közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni, de szükség szerint a közgyűlés
bármikor összehívható. A Közgyűlést az Elnök hívja össze oly módon, hogy a tagokhoz az
írásbeli meghívó (ajánlott levél) az ülést megelőzőn 8 nappal megérkezzék. A meghívónak
tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az
esetlegesen szükséges írásos anyagokat is. Az Elnök köteles harminc napon belül rendkívüli
közgyűlést összehívni, ha
• azt a Bíróság elrendeli, vagy
• a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti.
A meghívó kézbesítésétől, vagy közléstől számított 5 napon belül a tagok, az egyesület szervei az
Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik annak indoklásával. A kiegészítés tárgyában az Elnök
előterjesztése alapján az Elnökség dönt. Ha nem dönt, vagy az Elnök nem terjeszti elő, vagy
elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően, külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
1.5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele, vagy
50% + 1 fő jelen van.
1.6. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést el kell halasztani és 10 napon belül – azonos
napirend mellett – ismételten össze kell hívni. Az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a
tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes. Az Egyesület megszűnése, vagy más egyesülettel történő egyesülése
tekintetében hozott döntés esetén a határozatképességre az 1.8 pont szerinti rendelkezések az
irányadók.
1.7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés meghatározása;
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

2
2.1.

c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, számviteli törvény szerinti éves
beszámoló valamint az elkészített közhasznúsági melléklet elfogadása;
d) az Egyesület megszűnésének, átalakulásának, beolvadásának vagy szétválásának, más
társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;
e) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
f) az Elnök az Elnökség tagjainak, megválasztása,
g) az Ügyvezető Elnök megválasztása;
h) az egyesületi tagdíjak mértékének jóváhagyása;
i) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe
utal.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések közül az 1.7.a) pontban szereplő
alapszabály módosítás kérdésében a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. az 1.7. c) pontban meghatározott kérdésben a határozathozatalhoz a
Közgyűlés legalább 66 %-os igen szavazata szükséges.
Az Egyesület céljainak módosításához és az Egyesület megszűnésről, vagy más szervezettel
való egyesülésről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Összeférhetetlenségi szabályok
Az egyesületre vonatkozóan be kell tartani a határozathozatalban való részvétel, a
tisztségviselők összeférhetetlensége, valamint tájékoztatás tekintetében az új Polgári
Törvénykönyv közelebbről a 2013.évi V. törvény,(továbbiakban Polgári Törvénykönyv, Ptk.)
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV: törvény(továbbiakban: Ectv.) idevonatkozó rendelkezéseit
Az Elnökség tagjaival összefüggésben felmerülő kizáró okokra a Ptk. 3.22 (1)(4)(5)(6)
bekezdések, valamint az Ectv. 39.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt rendelkezések az
irányadók.
Az Egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett
sorszámozással folyamatosan tartalmazza a Közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek
pontosan tartalmazni kell a Közgyűlési határozatot, (döntés tartalma) döntést,
meghozatalának időpontját és helyét, valamint hatályát, a kötelezettek körét, a döntést
támogatók és az ellenzők számarányát, személyét, és kérésre a tag külön véleményét.
A jegyzőkönyv alapján a Közgyűlés által hozott határozatokat, azok sorszámozása szerint a
Határozatok Könyvébe be kell vezetni. Ugyanezen rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni
kell az Elnökségi ülések jegyzőkönyvezésére, valamint a határozatok nyilvántartására.
Az Egyesület a Közgyűlésen hozott határozatokat, döntéseket az érintettekkel közvetlenül
írásban, illetve az Egyesület általános, egész tevékenységét érintő ügyekben hozott
határozatait, döntéseit a Könyvtári Levelező/lap című havi szakfolyóiratban hozza
nyilvánosságra, illetve teszi közzé.
Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba előre jelzett időpontban bárki betekinthet, az
Egyesület tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat
nyilvánosságra hozatala bármely személy személyiségi jogait sértené.
Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról, rendezvényeiről, illetve
szakmai anyagairól kérelemre közvetlenül az anyagok megküldésével tájékoztatja a tagságot,
illetve a nyilvánosságot. Az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, működése, illetve
szolgáltatásai igénybevételi módját a 1.12. pontban megnevezett lapban hozza nyilvánosságra.

Elnökség
Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító szerve. A Közgyűlések közötti
időszakokban az Egyesület munkáját a 6 tagú Elnökség – mint ügyintéző szerv
közreműködésével – irányítja.
Az Elnökség tagjai:
- Elnök:
1 fő;
- Ügyvezető elnök: 1 fő;
- Elnökségi tagok: 4 fő.
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2.2. Az Elnökséget a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja. Az Elnökség döntéseit
mindig egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az Elnökségnek az a magyar, illetve nem magyar állampolgár tagja lehet, aki a törvényben
előírt feltételeket teljesíti, nem esik kizáró ok alá
Az elnökségi tagság megszűnik.
- a mandátum lejártával
- elhalálozással
- lemondással
- egyesületi tagsági viszony felmondásával
- a törvényben meghatározott ok bekövetkeztével
2.3. Az Elnökség tagjai:
elnök:

Balázsi Julianna
lakcím: 2049 Diósd, Ilona u. 8.

ügyvezető elnök:

Nagy Imréné
lakcím: 1068 Bp. Szondi utca 95.

tagok:

dr. Komáromi Sándor
lakcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 17/b.
Oláh János (Lackfi János)
lakcím: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 23.
Gócza Gyuláné (Gócza Julianna)
lakcím: 1026 Budapest, Bimbó u. 159.
Lánczi Ágnes
Lakcím: 1118 Budapest, Előpatak u. 49.

2.4. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, élettársa, (továbbiakban:
hozzátartozó) nem állhatnak egymással munkaviszonyban, vagy más függőségi viszonyban.
2.5. Az Elnökség feladata:
a) elbírálja a belépési nyilatkozatokat, dönt a tagfelvétel ügyében;
b) folyamatosan áttekinti és irányítja az Egyesület működését, operatívan intézkedik
mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
c) alkalmi bizottságokat hoz létre, szükség szerint külső szakértőket bíz meg;
d) dönt az Egyesület munkáját segítő, a költségvetésben jóváhagyott keretek között működő
és szükség esetén létrehozott titkárság létszámáról, feladatairól,
e) munkaterve szerint rendszeresen foglalkozik az Egyesület céljainak elérése érdekében a
tevékenységi körébe tartozó témákkal és aktuális feladatokkal,
f) dönt jogi személyek és magánszemélyek felajánlásainak, hozzájárulásainak
elfogadásáról.
2.6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (a továbbiakban együtt hozzátartozó), a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.
2.7. Az Elnökség üléseit évente négy alkalommal tartja. A határozatképességre, a szavazás
rendjére, a nyilvánosságra, a határozathozatal rendjére, a nyilvántartás vezetésére, a döntések
közlésére, valamint az iratokba történő betekintés szabályaira, a közgyűlésre vonatkozó VI/1.
ponton belül az 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.10.−1.14. pontjába foglalt rendelkezések megfelelően
irányadók. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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3

Elnök

3.1
3.2
3.3

Az Elnököt a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja.
Az Elnök a Közgyűlésen beszámol az Elnökség munkájáról, és a folyamatban lévő ügyekről.
Az Elnök jogosult az Egyesületet harmadik személyekkel szemben képviselni, képviseletében
önállóan eljárni és aláírni, szerződést kötni.
4 Ügyvezető elnök
4.1. Az Ügyvezető elnököt a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja meg.
4.2. Az Ügyvezető elnök feladatai
a) megszervezi és végzi az Egyesület adminisztrációját;
b) előkészíti a testületi ülések anyagait;
c) folyamatosan kapcsolatot tart a társszervezetekkel, szövetségekkel,
d) végrehajtja az Elnökség által meghatározott feladatokat;
e) intézi a pénzügyeket, elkészítteti a mérleget, a könyveléshez adatokat és bizonylatokat
szolgáltat.
4.3. Az Ügyvezető elnök jogosult:
a) az Egyesület képviseletében az Elnök felhatalmazása alapján önállóan aláírni;
b) pénzügyekben eljárni.
4.4. Az Ügyvezető elnök felelős:
a) a működéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek jogszerűségéért;
b) az Egyesület adminisztrációjáért, a jóváhagyott pénzügyi és egyéb elnökségi döntések
végrehajtásáért.
Esetleges vezető tisztségviselő választása esetén a vezető tisztségviselő megbízatása az elnökség
kivételével bármikor indoklás nélkül visszahívhatók a közgyűlés által
A vezető tisztségviselő az ügyvezetés során az egyesületnek okozott kárért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.
A szándékosan okozott, továbbá az emberi élet, testi épség, vagy egészséget károsító
szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró kikötés semmis.
5.

Felügyelő Bizottság

5.1.

Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a közgyűlésnek kötelező
elkülönített felügyelő szervet ( felügyelő bizottságot ) létrehozni, amely három tagból áll és egy
tagja a bizottság elnöke akit e minőségében választ meg a közgyűlés.
Kötelező létrehozni továbbá, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a
tagság létszáma a száz főt meghaladja
5.2. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A Felügyelő Bizottságnak nem lehet elnöke, tagja, aki:
a) az Egyesület vezető szerveinek tagja és tisztségviselője,
b) a jelen közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.
c) a jelen közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást - illetve
d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, élettársa,
(továbbiakban: hozzátartozó) nem állhatnak egymással munkaviszonyban, vagy más függőségi
viszonyban.
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A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig-,
- amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy hogy az állami adó-és vámhatóságnál
nyilvántartott adó –és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami és adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
5.3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) ellenőrzi az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését és gazdálkodását,
céljainak megvalósulását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
b) a Közgyűlés elé kerülő legfontosabb jelentéseket köteles előzetesen megvizsgálni, azokról
kialakított véleményét a Közgyűlésen ismertetni.
c) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az egyesület vezető szervének ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek.
d) a Felügyelő Bizottság jogosultságait, kötelezettségeit, teendő intézkedéseit a a Ptk,
valamint az Ectv. rendelkezései szabályozzák, mely szerint jogosult, illetve köteles
eljárni.
5.4. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét.
5.5. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, az ellenőrzési feladatokhoz igazodóan, de évente
legalább 2 alkalommal tartja. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom
tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság ülését
annak elnöke hívja össze az ülést megelőzően oly módon, hogy a tagokhoz a meghívó az ülést
megelőzően 8 nappal megérkezzék. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét
valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az esetlegesen szükséges írásos
anyagokat is.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

A Felügyelő Bizottság Elnöke
A Felügyelő Bizottság Elnökét tagjait három évre a Közgyűlés választja meg titkos szavazással.
A Felügyelő Bizottság elnöke vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit.
A Felügyelő Bizottság elnöke évente beszámol a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság
munkájáról és megállapításairól.
VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, ALÁÍRÁSI JOG, UTALVÁNYOZÁS

1.

2.

3.

Az Egyesület képviselete:
Az Egyesületet az Egyesület Elnöke és az Ügyvezető Elnök a 4.3/a.) pontban foglaltak szerint,
önállóan képviselik. A bankszámlák feletti rendelkezési jog az Elnököt, Ügyvezető elnököt
önállóan illeti meg, erről az elnökség és a közgyűlés előtt beszámolási kötelezettséggel
rendelkeznek.
Aláírás az Egyesület képviseletében:
Az Egyesület képviseletében az aláírás úgy történik, hogy a képviseletre jogosult az Egyesület
neve vagy rövidített neve alá írja saját nevét önállóan az aláírási címpéldányának megfelelő
módon.
Az Alapszabályt, annak módosítását (a Közgyűlés által elfogadott szöveggel) és a számviteli
törvény szerinti éves pénzügyi beszámolót az Elnök és az Ügyvezető elnök együtt írja alá.
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VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1.

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Megszűnése esetén az ezzel
kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
- a tagok kimondják megszűnését, vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont jelen Egyesülettel azonos célú „ Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen”
alapítvány javára kell átadni.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti
meg.
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
IX. EGYEBEK
1.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V.tv.Ptk.Polgári Törvénykönyv,
valamint a 2011 évi CLXXV.tv. Ectv. valamint az egyéb mindenkor hatályos és vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
2. Az Egyesület tagjaitól kizárólag csak olyan adatokat, információkat kér, amelyek törvény, vagy
rendelet alapján nyilvánosak, bárki számára egyébként is hozzáférhetők.
3. Az Egyesület jogi személy tagjai írásban képviselőt neveznek meg, aki e minőségében
ténylegesen választható és betölthet tisztséget, és a jogi személy nevében az egyesületben
jogokat gyakorolhat.
4. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2007. szeptember 4-én ismételten megtartott Alakuló
Közgyűlése elfogadta, és az a bírósági nyilvántartásba vétellel vált hatályossá.

Budapest, 2015. július 23.
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