A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai egyesületének
közgyűlése 2014. november hónap 27. napján nyílt, egyhangú szavazással az 1/2014 (XI.
27.) sz. közgyűlési határozattal az egyesület korábbi alapszabályát egységes szerkezetben
módosítva létrehozta a
BÉRES JÓZSEF
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT
KISVÁRDAI EGYESÜLETÉNEK
egységes szerkezetű alapszabályát az alábbiak szerint:
ALAPSZABÁLY
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
1.

Az egyesület neve:

Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kisvárdai Egyesülete

2.

Az egyesület rövidített neve:

Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete

3.

Az egyesület székhelye:

4600 Kisvárda, Flórián tér 19.

4.

Az egyesület működési területe: Észak-kelet Magyarország területe

5.

Az egyesület önálló jogi személy.
2. §.

1.

Az egyesület pecsétje:

Kör alakban tartalmazza a felső részen az egyesület
rövidített nevét és alul az egyesület székhelyét,
valamint középen 15 sugárral bevont kettős körben
szétnyitott könyv, melyen mikroszkóp áll.
3. §

1.

Az egyesület a TIT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jurányi Lajos Egyesület
működéséhez szervesen kapcsolódó társadalmi szervezet, tagként csatlakozni kíván a
TIT Országos Szövetségéhez. Az egyetemes és a magyar tudomány, művelődés és
kultúra védelmében, terjesztésében együttműködik oktatási és tudományos
intézményekkel, kulturális-civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal és azok
szövetségeivel, egyházakkal és alkotmányosan működő pártokkal.

2.

Közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi
támogatást nem kap és azoknak támogatást nem nyújt. Országgyűlési és önkormányzati
választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

3.

Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően
működik.
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4.

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból azzal, hogy bárki részt vehet az egyesület által rendezett vagy
szervezett rendezvényeken, ismeretterjesztő előadásain, illetve mindazokon a szervezett
eseményeket, amelynek részvételi szabályait elfogadja és betartja.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGEI
4. §.

Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat a 2011. évi CLXXV. tv., illetve az 1997. évi
Közművelődési Törvény szerint, állami feladat átvállalásával és támogatásával.
Önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján önkormányzati feladatokat is ellát.
Az egyesület tagsága részt vesz a közhasznú tevékenységek megvalósításában, emellett
önkéntesek a 2005. évi LXXXVIII. tv. szerint működnek közre a közhasznú tevékenység
végrehajtásában
Az egyesület szolgáltatásai a szervezet testületei tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül
más személyek számára is hozzáférhetők.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
Az egyesület közhasznú beszámolási kötelezettségének a 2011. évi CLXXV. tv. szerint tesz
eleget.
Az egyesület bírósági nyilvántartási kötelezettségének a 2011. évi CLXXXI. tv. szerint tesz
eleget.
Az egyesület:
- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Nemzeti Hitvallásban,
meghatározott részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységének
megőrzéséhez,
- Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség X. cikk (1) bekezdésében,
meghatározott, a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságának,
továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás,
valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságának
biztosításához,
- Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség XI. cikk (1) bekezdésében,
meghatározott művelődéshez való jog biztosításához kapcsolódóan, valamint
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. § (1) bekezdésében,
- szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény 3. § (1) és (4) bek-ben
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) bekezdésében,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bek. 4., 5., 7. és 16. pontjaiban rögzített
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közfeladatokhoz kapcsolódóan, az Alapszabályban
közfeladatot, közhasznú tevékenységként végzi.

meghatározott feladatokat, mint

A Társulat az alábbi, közhasznú tevékenységet látja el és támogatja:
1.

Az egyesület összefogja működési területén a tudományos, a művészeti és a szakmai
ismeretek átadására vállalkozó értelmiségieket és értelmiségi elhivatottsággal élő
szakembereket. Célja, hogy ezt a szellemi értéket és alkotóerőt a művelődési, tanulási
lehetőség gazdagítására használjuk fel. Ennek érdekében az egyesület hivatásszerűen
felhasználója és közvetítője (szolgáltatója) a szellemi alkotásoknak a tudomány, a
művészet, a nyelvek és az irodalom terén egyaránt.

2.

Az egyesület kifejezett célja és törekvése, hogy az általa szervezett tudományos
ismeretterjesztő tevékenység hasznos és praktikus ismeretek közvetítésével járuljon
hozzá a térség felzárkóztatásához, versenyképességének fokozásához gazdasági és
szellemi téren egyaránt.

3.

Intézményes formákat biztosít tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz és nyilvános
lehetőségeket teremt tudományos eszmecserékre, ismeretterjesztésre, valamint az
egyesület keretein belül megvalósítható tudományos és kutató műhelymunkára.

4.

Elősegíti tagjai és az állampolgárok önművelődő, önképző közösségeinek a
kialakulását, társasági életük kiszélesítését (baráti körök, klubok, stb.) Fentiek
érdekében önkormányzati támogatással biztosítja ezen intézmények, közművelődési
színterek működtetését

5.

Tagsága közreműködésével részt vállal a jogállamiság, a civil társadalom
formálásában, a mindennapok kultúrájának fejlesztésében, a közhasznú igények
kielégítésében.

6.

Az egyesület tevékenysége során többségében olyan közfeladatokat lát el, amelyről
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint
állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így megfelel a
kiemelkedően közhasznú szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeknek.
 Önállóan és más tudományos társaságokkal, nonprofit szervezetekkel, cégekkel,
kamarákkal, helyi önkormányzatokkal és azok intézményeivel együttműködve
szervez ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat, sorozatokat, népfőiskolákat,
klubokat, konferenciákat, szabadegyetemeket, kiállításokat, tudományos-,
művészeti-, irodalmi napokat és kulturális nagyrendezvényeket.
 Részt vállal a működési terület történeti, kulturális hagyományainak ápolásában,
tudományos, művészeti és irodalmi életében. Népszerűsíti a térség természeti
értékeit, szemléletformáló környezet- és természetvédelmi rendezvényeket szervez.
 Feladatának tekinti az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi
kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek kultúrájának gondozását.
 Részt vesz a szakmai át- és továbbképzésben, közreműködik a térség felnőttoktatási
rendszerében. Szakképesítést adó és továbbképző tanfolyamokat működtet.
Közreműködik a munkanélküliek képzésében, a munkaerő-piacon hátrányos
helyzetű rétegek, fogyatékkal élők oktatásában, foglalkoztatásának elősegítésében
és a kapcsolódó szolgáltatások biztosításában.
 Támogatja, kiegészíti az iskolarendszerű oktatást, részt vesz a gyermekek, a
fiatalság iskolán kívüli nevelésében. Kiemelt feladatának tartja a tehetséggondozást.
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 Részt vállal az embereket közvetlenül érdeklő közhasznú ismeretek terjesztésében.
 A Társulat legnemesebb hagyományait követve ápolja anyanyelvünket. Az idegen
nyelvek oktatásával is őrzi az európai kultúrát. A térségben rendszeresen
megszervezi a Magyar Nyelv Hetét.
 Kulturális szolgáltatásokkal (fordító szolgálat, szaktanácsadás, szakértői munka,
országjárás-vezetés, tolmácsolás) társadalmi-gazdasági igényeket elégít ki és segíti a
térség felzárkózását. Kapcsolatait a működési területével határos szomszédos
országokra is kiterjeszti és segíti a határon túli magyarság kulturális és gazdasági
helyzetének javulását.
 Ismeretterjesztő kiadványokat, multimédiás információ-hordozókat készít és azokat
forgalmazza.
 Feladatai megvalósítása érdekében igényli az egyesületen kívüli állampolgárok,
értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, alkalmanként bevonja őket
tevékenységébe.
 A tagság informálására, az önkormányzatok, iskolák és az egyesület közötti
kapcsolat rendszeresítésére, a nyilvánosság és közéletiség fontos fórumaként
honlapot működtet.
 Együttműködve egészségvédő, szociális, karitatív szervezetekkel küzd a
szenvedélybetegségek ellen. Terjeszti az egészséges életmód és magatartás
ismereteit. Betegségmegelőző, mentálhigiénés programokat szervez az ifjúság és a
felnőtt lakosság körében.
 Az egyesület minden tudományos ismeretterjesztő előadása, tanfolyama, egyéb
szóbeli rendezvénye nyilvános, azokon térítés ellenében, vagy ingyenesen bárki
részt vehet, ily módon tagjain kívül az állampolgárok széles köre részesülhet a
közhasznú szolgáltatásaiból. Rendezvényeiről a médiákon keresztül, interneten,
műsorfüzetekben, szórólapokon, plakátokon, meghívókban, stb. értesíti az
érdeklődő lakosságot. Az egyesület testületi ülései a tagok számára minden szinten
nyilvánosak.
 Az egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az
önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott,a létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével –
cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú
célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez;


Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja

Az alapszabály II. fejezetében megfogalmazottak megfelelnek a Ptk. 3:1 § - 3:48 § és
3:63 § - 3:87 § rendelkezéseinek, illetve a - az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény közhasznú jogállásra vonatkozó 31. § -54. § rendelkezéseinek.
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA

5

5. §.
1.

Az egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar és Magyarországon élő külföldi
állampolgár, aki belépési nyilatkozatában elfogadja az egyesület célját, alapszabályát és
azok megvalósításában részt kíván venni.

2.

Az egyesület pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető természetes
személy, intézmény, vállalat, szövetség vagy más jogi személy, aki írásos belépési
nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseinek anyagi támogatását. A pártoló
tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A jogi
személy pártoló tagot egy, a képviselet ellátására jogosult természetes személy
képviselheti.
A közgyűlés saját hatáskörében bárkinek tiszteletbeli tagi státuszt adományozhat,
amely a közgyűlési határozat visszavonásáig tart.
A pártoló tag és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal
vehet részt, de vezető tisztségviselővé nem választható.

3.

A tagsági viszony létrejötte:
Az egyesületbe való belépés önkéntes. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat
aláírásának napjával jön létre, az elnökség jóváhagyása alapján.

4.

Az egyesületi tagság megszűnik:
- a tag kilépésével;
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
- a tag kizárásával;
- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).
A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása:
- Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.
- A felmondásról az egyesület elnöksége dönt.
A tag kizárása:
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség - bármely elnökségi
tag, illetőleg egyesületi tag kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytat le az alábbiak szerint:
Az Egyesület Elnöke elnökségi ülést hív össze, melynek napirendje az érintett tag
kizárása. A kizárással érintett tag meghívójához csatolni kell az Elnökség által
készített kizárási javaslatot, melyben meg kell jelölni a kizárás pontos okát. Az
elnökségi ülésen a kizárással érintett tag jogosult előadni a kizárással kapcsolatos
álláspontját, azonban esetleges távolléte nem akadályozza a határozathozatalnak. A
tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
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indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a kizárás írásbeli közlésének
megtörténtétől számított 15 napon belül jogorvoslatként írásbeli fellebbezéssel élhet
az Egyesület Közgyűléséhez. Az Egyesület Elnöke a fellebbezés kézhezvételétől
számított 30 napon belül köteles intézkedni a Közgyűlés összehívása iránt. A kizárt
tag értesítésére, meghallgatására és a Közgyűlés döntésének közlésére az Elnökség
előtti kizárási eljárás szabályai irányadóak. A fellebbezést elbíráló közgyűlési
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a döntés során figyelembe vett tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
5. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, tagjait tagsági könyvvel látja el.

IV.
AZ EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6. §.
1.

2.

Az egyesület minden tagjának joga:
a./

részt vehet az egyesület munkájában, annak szervezésében, közreműködhet a
soron következő feladatok meghatározásában.

b./

részt vehet az egyesület területi szervezeteinek szakcsoportjainak,
szakosztályainak közgyűlésein, a területi szervezetek, szakosztályok
tisztségviselőinek megválasztásában, a küldöttek megválasztásában. Az
egyesület minden tagja választó és választható,

c./

kezdeményezheti az egyesület működési területén – városokban és a
községekben – önálló helyi csoportok és tudományágak szerinti
szakosztályok megalakítását, amelyek jogi személyiséget nem szereznek,

d./

észrevételekkel és javaslatokkal
testületeihez és szervezeteihez,

e./

használhatják az egyesület céljai megvalósítása érdekében az egyesület
eszközeit,

f./

az egyesület közhasznú, célszerinti és vállalkozási tevékenységeiben
előadóként és szervezőként részt vehet.

fordulhat

az

egyesület

különböző

Az egyesületi minden tagjának kötelezettsége
fizetni az egyesületi tagdíjat, kivéve a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tag.
A Küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat a beszámoló és tisztújító
közgyűlések, küldött-közgyűlések alkalmával öt évre előre is ki lehet fizetni.
A tagsági viszony megszűnése esetén az előre kifizetett tagdíjat a volt tag
kérésére az egyesület visszatéríti.

3.

Az egyesület minden tagjának joga:
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a./ alapszabály szerint részt venni az egyesület életében és bármely közéleti,
önkormányzati, vagy tudományos főrumon képviselni az egyesület érdekeit,
b./ közreműködni az egyesület céljainak kitűzésében, feladatainak megvalósításában.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
7. §.
1.

Helyi tagcsoportok, tudományos szakosztályok:
Az azonos településen, illetve kistérségben működő egyesületi tagok helyi tagcsoportot
hozhatnak létre, amelyek önállóan működhetnek.
A tagság öntevékeny kezdeményezésére szaktudományi területekhez vagy egyes
tudományos problémakörökhöz kapcsolódó tudományos szakosztályok jöhetnek létre.
Egy tag bármely, akár több csoport munkájában is részt vehet.
A helyi tagcsoportok és tudományos szakosztályok nem rendelkeznek önálló jogi
személyiséggel.

2.

Az egyesületi iroda:
Az egyesület céljainak és feladatának megvalósítása érdekében és a tagszervezetek
munkájának segítésére irodát működtet. Az egyesületi iroda az egyesület szervezési,
adminisztratív, ügyviteli és gazdálkodási feladatait látja el. Tevékenységét az egyesület
elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban rögzítetteknek
megfelelően végzi. Az iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
Az iroda az elnökségi döntések felelős végrehajtója. Gondoskodik a testületek
működésének zavartalanságáról. Szervezési segítséget és ismeretterjesztő
szolgáltatásokat nyújt a tagszervezeteknek, szaktudományi csoportoknak. Az egyesületi
iroda irányítását az igazgató végzi, aki az egyesület tagja.
Rendszeresen beszámol tevékenységéről az egyesület elnökének, az üléseken az
elnökségnek. Ellátja az ismeretterjesztő munka operatív szervező és irányító
tevékenységét és a vállalkozásokat. Kidolgozza a szervezeti és működési szabályzatot,
megvitatásra és a szükséges módosításokra az elnökség elé terjeszti. Gondoskodik az
egyesület
kapcsolatrendszerének
kiépítéséről,
ápolásáról.
Vezetői
összeférhetetlenségéről az V. fejezet 5.h. pontja rendelkezik.

3.

Az egyesület képviseleti szervei, testületei:






4.

Egyesületi közgyűlés,
Egyesületi elnökség,
Ellenőrző és számvizsgáló bizottság (felügyelő szerv)
Az egyesület vezető tisztségviselői: az egyesület elnöke, alelnöke, igazgatója
Az egyesület tisztségviselői: az elnökség nem vezető tisztségviselő tagjai,
továbbá a felügyelő bizottság elnöke és tagjai.

Az egyesület közgyűlése:
Az egyesület közgyűlése az egyesület tagjaiból áll.. A közgyűlést szükség szerint, de
legalább évenként egyszer össze kell hívni, továbbá, ha:
 az egyesület elnöksége úgy dönt,
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 a tagság 30 %-a az elnökséghez címzett indítványában írásban kéri,
 a felügyelő bizottság kezdeményezi,
 a bíróság elrendeli.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. /Ptk 3:73
§ (2) bek./
A közgyűlés helyét az elnökség jogosult meghatározni, amely ellenkező döntés
hiányában az egyesület székhelye.
A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a
határozatképesség szabályait, határozatképtelenség esetén a távolmaradás
következményeit, továbbá tartalmazhatja a határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés helyét, idejét, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok
tekintetében.
Az egyesület közgyűlése abban az esetben határozatképes, ha a kiértesítés az ülés
kitűzött időpontja előtt legalább hét nappal írásban megtörtént a napirend
megjelölésével és a tagok több mint fele (50 % + 1) megjelent.
A határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés helyett a megismételt közgyűlést az
elmaradt közgyűlés időpontjától számított egy órát követő időre újból össze kell hívni,
amely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti
napirendi pontok tekintetében, amennyiben az eredeti meghívóban a távolmaradás ezen
következményeire a tagok figyelmét felhívták.
A nem ugyanazon a napon megismételt ülésre újabb meghívót kell valamennyi tagnak
küldeni, hogy az eredeti közgyűlésről távolmaradt tagok értesüljenek a megismételt
közgyűlés megtartásának szükségességéről.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó
szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó
szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
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A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és - az alábbi kivételekkel - egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges./Ptk 3:76 § (1) bek./
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. /Ptk 3:76 § (2) bek./
A közgyűlés határozathozatalában nem vesz részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk.
8:1 § (1) bek 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület célés feladatszolgáltatás, valamint az egyesület tagjai által a II. fejezetben leírt cél és
feladat szerinti tevékenység ellenértéke.
Az egyesületi közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály módosítása;
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása;
- a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
- az egyesület elnökségének – elnök + 9 tag – megválasztása, visszahívása
Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása
- az éves költségvetés elfogadása;
- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az
egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a
felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és
a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
- a végelszámoló kijelölése
- Az egyesület hosszabb távú célkitűzéseinek, programjainak meghatározása,
- Az egyesület elnökségének, ellenőrző és számvizsgáló bizottságának
beszámoltatása.
Az egyesületi közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá:
- Az egyesület megszüntetéséről vagy más társadalmi szervezettel való
egyesülésről, szövetségbe való belépésről és kilépésről, szövetséggé való
alakulásról dönteni,
- A TIT Országos Szövetségbe küldöttek megválasztása,
- Dönteni a tagdíjak összegéről,
- Rendelkezni az egyesület vagyonáról a VI. fejezet g. pontja szerint,
- Az egyesület éves közhasznúsági mellékletének, beszámolójának és
költségvetésének elfogadása. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a számviteli
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beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználásáról, a vagyonfelhasználással
kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a kapott támogatások
mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és rövid tartalmi
beszámolót a közhasznú tevékenységről.
Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére
másolatot készíthet.
A közgyűlés munkájáról jegyzőkönyv és nyilvántartás készül.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén
– az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet,
arról saját költségére másolatot készíthet. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját
követő két héten belül írásban akként közli az érintettekkel, hogy az Egyesület
székhelyén lévő hirdetőtáblán elhelyezi. Az Egyesület vezető szerveinek döntéseit az
érintettekkel írásban, igazolható módon közli a Döntés meghozatalát követő 15 napon
belül.
5.

Az elnökség feladatai, hatásköre:
Az egyesület elnökségének feladata az ismeretterjesztő tevékenység irányítása az
egyesületi közgyűlések között. Az egyesület elnökségét a közgyűlés választja öt év
időtartamra. Az egyesület elnökségének feladata az eredményes működéshez szükséges
körülmények biztosítása, a társadalmi-közéleti feltételek megteremtése.
Az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 15 napon belül írásban – igazolható
módon – közli az érintettekkel.
Az egyesület elnökségének tagja az elnök és 9 tag, akik közül az egyik az egyesület
alelnöke, egy másik pedig az igazgatója.
Az elnökségi tagságra jelölt személy köteles nyilatkozni, hogy egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt-e vezető tisztséget
Az elnökség feladatai:











Az egyesület elnöksége jogosult új tagok és pártoló tagok felvételére, ezt a
jogkörét az elnökre átruházhatja.
Meghatározott feladatokra bizottságot hozhat létre, vagy szüntethet meg.
Kezdeményezi a feladatukat mellőző elnökségi tagok cseréjét.
Negyedévente ülésezik, ahol rendszeresen megvitatják az egyesület
tevékenységét, gazdálkodását, költségvetését, összeállítja a közhasznúsági
jelentést stb. Ülései nyilvánosak.
Utalványozási jogot biztosít az iroda igazgatójának.
Jóváhagyja és módosíthatja az egyesület szervezeti és működési szabályzatát.
Beszámoltatja a tisztségviselőket és a munkatársakat.
Az elnökség minden tagja jogosult (és köteles) az egyesület és a tagság érdekeit
képviselni közéleti tevékenysége során.
Dönt kitüntetések, díjak odaítéléséről, kiemelkedő munkát végző tagtársak
elismeréséről, alapítványokhoz való csatlakozásról, céltámogatások elosztásáról a
tagszervezetek között.
Előkészíti az egyesület közgyűlését.
Az elnökséget legalább 7 nappal az ülés előtt ki kell értesíteni a napirend
megjelölésével írásban, vagy egyéb kommunikációs eszköz igénybevételével. Az
elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent az ülésen. Döntéseit
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nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Az elnökségi ülés nyilvános, a
hozott határozatok megtekinthetők az egyesület titkárságán.
Az elnökség feladatkörébe tartozik még:













az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása;
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele

Az egyesület elnöke:






az elnökség nevében évente összehívja és vezeti az egyesület közgyűlését.
szervezi az elnökség munkáját, összehívja és vezeti az üléseket, képviseli az
egyesületet.
irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, a testületi döntések
végrehajtását.
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
az elnökség által átruházott jogkörben gyakorolja a munkáltatói és utalványozási
jogokat az egyesületi iroda igazgatója felett.

Az egyesület alelnöke:



felügyeli és segíti az egyesület gazdálkodását
az elnökkel egyeztetve rendezvényeken képviseli az egyesületet.

Az elnök, az alelnök és az igazgató az egyesület társadalmi-közéleti civil jellegének
megtestesítői, egyesületi tevékenységükért évente egyszeri jutalmat kaphatnak.
Az elnököt tartós távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az egyesület alelnöke és
igazgatója együttes képviseleti joggal helyettesíti. Amennyiben az egyesület nevében a
helyettesítés kapcsán aláírás válik szükségessé, úgy ezen együttes képviseleti joggal
felruházott helyettesítő személyek együttes aláírása szükséges.
6. Az egyesület Felügyelő Bizottsága (felügyelő szerve):


Az egyesület 3 tagú felügyelő bizottságot működtet, amely elnökből és két
tagból áll.
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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 bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
Az első felügyelő bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt
követően a döntéshozó szerv választja a felügyelő bizottsági tagokat. A
felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy
a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető
tisztségviselőjéhez intézi.
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával
vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a
jogi személlyel szemben.

A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:














Ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
Megállapítja saját ülés- és ügyrendjét.
A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és az elnökség
ülésein.
A bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az egyesület működése során olyan jogszabálysértést 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.
- az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a bizottság is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és annak beszámolni
köteles.
Fontosabb megállapításairól – szükség szerint – tájékoztatja az elnökséget.
Üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja.
A bizottság megállapítása és javaslata alapján az egyesület illetékes szerve
köteles az intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és
minderről a bizottságot értesíteni.

7. Az egyesület szervei és testületei döntésüket az alapszabályban meghatározott kivételekkel
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. A felügyelő bizottság a döntéseit
legalább két bizottsági tag egyetértésével hozza meg. Titkos szavazást kell elrendelni
választás esetén, ha a jelenlévők legalább 30 %-a így kívánja, vagy akkor, ha egy
tisztségre két vagy több jelölt is van. Az egyesület minden szerve akkor határozatképes,
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ha az érintettek legalább fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén a határozatot
elvetettnek kell tekinteni.
8. Az egyesület szervei és testületei üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyeket lefűzve és
sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.
Az egyesület szervei és testületei döntéseiről az igazgató vezet olyan nyilvántartást,
amely biztosítja a döntések tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges személyének) utólagos
megismerhetőségét, igazolását.
9. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén –
az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról
saját költségén másolatot készíthet, feltéve, hogy ez nem sért személyiségi jogokat, üzleti
és adótitkot.
10. A vezető tisztségviselők tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény
38-39. §-ban, illetve a Ptk 3:22 § (1) bek-ben meghatározott szabályok alkalmazandóak.
11. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó
beszámolót és közhasznúsági jelentését a „Kisvárda” megnevezésű, havi megjelenésű
helyi lapban és az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONI HELYZETE
8. §.
Az egyesület vagyona a bevételből, a rendelkezésre álló ingóságokból, ingatlanokból és egyéb
pénzeszközökből áll.
Az egyesület bevételei:
- a tagdíj (1000.-Ft/év aktív dolgozóknak, 500.-Ft/év nyugdíjasoknak és
diákoknak, mely összeget a tárgyévben március 31-ig kell befizetni.)
- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából)
származó bevétel;
- a költségvetési támogatás:
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől származó támogatás;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege;
- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel;
- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, felajánlás
és hozzájárulás;
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Az egyesület pénzügyi forrásai továbbá:
-

a pártoló tagok anyagi támogatása
az állami központi költségvetéstől és alrendszereitől közhasznú célra és
működésre kapott támogatás,
önkormányzati támogatás
céltámogatások, pályázaton elnyert támogatások
egyéb források
a közhasznú tevékenységből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az egyesület kiadásai (költségei, ráfordításai):
-

alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek;
a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei
(ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült
közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

Kiadások továbbá:
-

az egyesületi élettel, a tartalmi és szervezeti munkával járó minden kiadás
más szervezetek számára nyújtott támogatás, adomány
az egyesület anyagi veszteségei
a közhasznú és cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen
kiadások (ráfordítások, kiadások)
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen kiadások
(ráfordítások és kiadások)
a közhasznú, a célszerinti és a vállalkozási tevékenység közvetett kiadásai
(ráfordítások és kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani.
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költség.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésén túl saját
vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület felosztása, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülése esetén
vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.
Az egyesület feloszlatása, illetve megszűnésének megállapítása esetén az egyesületi
vagyon – a hitelezők kielégítése után – kizárólagosan a térség tudományos életét és
közművelődésének támogatását szolgálhatja.
VII.
9. §.
Az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési
Szabályzatban lehet meghatározni, amely nem állhat ellentétben az egyesület alapszabályával.

15

VIII.
10. §.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület jogutódlással megszűnik, ha más egyesülettel egyesül vagy egyesületekre
szétválik.
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2014. november 27-én megtartott
közgyűlés az egyhangú szavazattal elfogadott 1/2014. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozattal
egységes szerkezetbe foglalva módosította.
Kisvárda, 2014. november 27.

……......................................................
dr. Kriveczky Béla
egyesületi elnök

