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Magyar Népművelők Egyesülete Alapszabálya 

(2017. október 10-i közgyűlésen elfogadott egységes változat  

(az aláhúzott az új tartalmat, az áthúzott a törlést jelöli) 

1. § 

Az egyesület neve, székhelye, jogállása  

(1) Az egyesület neve: Magyar Népművelők Egyesülete 

(2) Az egyesület székhelye: - Budapest, Teleki utca 50. 1191 

(3) Az egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 

(4) Az egyesület jogi személy, mely közhasznú tevékenységet végez 

(5) Az egyesület honlapjának címe: www.mane.hu.  

 

2. § 

Az egyesület célja tevékenysége 

(1) Az egyesület célja, hogy: 

− tevékenységével képviselje a közművelődés érdekeit és tegye hatékonyabbá a 

közművelődési szakemberek munkáját 

− saját eszközeivel segítse a közművelődés érdekeinek érvényesülését, a művelődési 

közösségek alakulását, a közművelődés társadalmi szakmai erősödését, színvonalának 

és rangjának emelkedését 

− járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés továbbképzés 

minőségéhez és korszerűségéhez 

− segítse elő a közművelődési tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését 

− biztosítson fórumot a közművelődés aktuális kérdéseinek megvitatására és a szakmai 

álláspontok kialakítására 

(2) Az Egyesület alaptevékenysége: kulturális és információs kommunikációs tevékenység 

(3)A egyesület a célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: 

− kezdeményezéseivel, állásfoglalásaival, szakértői javaslataival elősegíti a 

közművelődési szakemberek érdekeinek érvényre juttatását, megbecsülését 

− összejöveteleket, konferenciákat és vándorgyűléseket rendez, amelyeken alkalmat ad az 

aktuális elméleti és gyakorlati kérdések megvitatására 

− az egyesületi keretek között kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes 

szervekhez eljuttatja 

− együttműködik a szakmai munkavállalói érdekeket képviselő szakszervezettel és más 

szakmai szervekkel, közös fellépésükkel is segítik a közművelődési szakemberek 

érdekképviseletének ellátását 

− szakmai konzultációkat és előadásokat rendez, fórumot biztosít új 

kezdeményezéseknek, kísérletek, kutatások eredményeinek ismertetéséhez és 

megvitatásához. 

− javaslatokat tesz kitüntetésekre és ösztöndíjakra 

− kezdeményezi és támogatja szakmai művek kiadását, népszerűsítését 

− szakmai kiadványokat jelentet meg 

− következetesen képviseli a közművelődési munka szakmai érdekeit, javaslatot tesz a 

társadalmi szervezetekben a szakterületek személyi képviseletére 
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3. §. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

(1) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(2) Az egyesület működése nyilvános, tagjain kívül más is részesülhet közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

(3) Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján 

való közzététel útján biztosítja.  

(4) Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

4. §. 

Tagdíj 

 

(1) Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, amelyet minden év március 

31 napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára 

történő átutalás útján megfizetni. A tagdíj minimális mértéke évi 1500 Ft/fő illetve 20 000 

Ft/jogi személyiségű tag. A tagdíj pontos összegét minden évben a közgyűlés határozhatja meg. 

 

5. § 

A tagság 

 

(1) Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban 

foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

 

6. § 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

(1) A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 

elnökséghez kell benyújtani, a tagság a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával 

keletkezik. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

7.§ 

Tiszteletbeli tag 

(1) Az elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel 

olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagot az egyesület 

tagjai választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási 

joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tagság, annak a 

jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági 

jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is 

jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben 

kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit 

betartani és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.  
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8. § 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a) A tag kilépésével. A kilépés írásbeli bejelentésével kilépési szándékát a tag köteles 

írásban bejelenteni az elnökséghez. A kilépés az elnökség részére történt bejelentéssel egyező 

időpontban hatályos. 

 b)a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével 

c)ha az egyesület megszűnik. 

d)Felmondással, ha a megállapított tagdíjat 30 naptári napon belül nem fizeti be a 

tértivevényes levélben postázott, felmondásra való figyelmeztetés ellenére sem. A felmondásról 

az egyesület közgyűlése dönt. A felmondásról hozott határozatot a tag számára tértivevényes 

levélben postázni kell. 

9. § 

A tagok jogai 

(1) Az egyesület tagja jogosult:  

a) részt venni az egyesület tevékenységében rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések 

megvitatását, 

b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

c) a természetes személy tag személyesen, a jogi személy tag képviselője útján a közgyűlésen 

a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati 

javaslatot tenni és szavazni 

d) a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok 

pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület vezető tisztségviselőit.  

e) az egyesület irataiba betekintetni 

f) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

 

(2)A jogi személyiségű tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján 

is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén 

átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik 

 

10. § 

A tagok kötelezettsége 

(1) az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott 

határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani 

(2) az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, 

(3) a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,  

(4)Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

 

11. § 
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Az egyesület szervezete 

(1) A közgyűlés  

a) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell 

hívni. Az elnök az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a közgyűlést 

egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 

1/3-a írásban kéri. 

b) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

b1) az alapszabály módosítása; 

b2) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

b3) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

b4) az éves költségvetés elfogadása; 

b5) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – elfogadása; 

b6) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

b7) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

b8) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

b9) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

b10) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

b11) a végelszámoló kijelölése. 

b12) Az éves tagdíj mértékének és befizetése módjának meghatározása 

c) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

d) A közgyűlést az elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. 

A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. 

Elektronikus kézbesítés esetén igazolható kézbesítésnek a visszaigazolható elektronikus levél 

minősül. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal 

meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó 

esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével 

e) A közgyűlés nyilvános. 

f) Közgyűlés határozathozatala: 

f1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy fő 

jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban 

rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok 

figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. Amennyiben a határozatképtelenség 

miatt megismételt közgyűlés nem ugyanazon napon kerül megtartásra, mint a 

határozatképtelen közgyűlés, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni. 

f2) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozza. 

f3) A közgyűlés a személyi döntések tekintetében határozatait titkos szavazással 

hozza.  
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f4) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés 

megkezdésekor jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével 

határoz. 

f5) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor, és titkos szavazás esetén addig kell 

ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul. 

f6)A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az elnök 

köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. 

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 

f7). Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

f8). Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

f9) Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a 

jelenlévőtagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű 

szótöbbségével hozzák meg. 

 

g) A közgyűlés összehívása, bonyolítása, dokumentálása 

A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a 

közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető 

elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a 

jegyzőkönyv vezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének szabályai 

g1) A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök - írásban a 

javasolt napirend közlésével a tagok többségének előzetes jóváhagyásával 

meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron 

kinyomtatott meghívóval kell összehívni. Elektronikus kézbesítés esetén igazolható 

kézbesítésnek a visszaigazolható elektronikus levél minősül. A meghívót olyan időben 

kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig 

terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló 

határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. 

g2) A meghívónak tartalmaznia kell 

− az egyesület nevét és székhelyét; 

− az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

− az ülés napirendjét; 

− azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi 

pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. A 

közgyűlés összeghívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt 

közgyűlés időpontja 

g3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

g6). A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök 

vezeti. 

g7) A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a 

felügyelőbizottsági tagok, illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi 

tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók 
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megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével 

határoz. 

g8) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele 

jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag 

indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban 

titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott 

határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 

hagyni. 

g9) Határozatképtelenség esetén az ugyan abban a tárgyban újólag összehívott 

közgyűlés az új közgyűlés időpontjától és a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

g10) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

− akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

− akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

− aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

− akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja  

− aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

− aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

g11) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a 

levezető elnök szóban kihirdeti. 

g12) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen 

megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott 

napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és 

a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

g13) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az elnök 

köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. 

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 

 

(2) Az elnökség 

 

a) Az egyesület vezető szerve a 7 tagú elnökség. Az elnököt és az elnökség további hat tagját a 

közgyűlés, titkos szavazással 4 év időtartamra választja úgy, hogy a legtöbb szavazatot kapó 

elnökjelölt válik elnökké, illetve a hat legtöbb szavazatot kapó elnökségi tag jelölt válik 

elnökségi taggá. 

b) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az elnökség 

ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések 

nyilvánosak. 

c) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az 

érintettel igazolható módon közölni kell.  

d) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével, elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. Elektronikus 

kézbesítés esetén igazolható kézbesítésnek a visszaigazolható elektronikus levél minősül. A 
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meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári 

nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az elnökség ügyrendjét 

egyebekben maga állapítja meg. 

e) Az elnökség hatáskörébe tartozik:  

− 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 elnökség 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; és 

− az alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvétel. 

− tagjai közül az ügyvezető alelnök megválasztása 

− az elnök utasítása a választmány összehívása 

− döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 

f) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

f1) a megbízás időtartamának lejártával; 

f2) visszahívással; 

f3) lemondással; 

f4) a vezető tisztségviselő halálával 

f5) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f6) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

g) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 

h) A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A 

vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
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akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 

tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem 

lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 

3) Az elnök  

 

a) Az elnök a közgyűlés által, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető 

tisztségviselő, aki az egyesület képviseletre önállóan jogosult vezetője. 

b) Az elnök hatásköre és feladatai:  

– az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése 

– a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett 

– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása 

– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése 

– az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt 

– az egyesület közgyűlésének és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése a 

Határozatok Könyvében melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható 

– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése 

– a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel 

történő közlése 

– amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy 

veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat valamint az egyesület 

beszámolóit az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza  

 

4) A felügyelő bizottság 

 

a) A felügyelő bizottság feladata az egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, 

gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért 

a közgyűlésnek felel. 

b) A felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

c) A felügyelő bizottság elnökét és további két tagját a közgyűlés választja meg. 

d) A felügyelő bizottság elnökét az egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási 

joggal meg kell hívni. 

e) A felügyelő bizottság működése 

e1) A felügyelő bizottság működése szükség szerint, de évente legalább egyszer 

ülésezik, mely ülést a felügyelő bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 

naptári nappal elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval hív össze, a napirend 

egyidejű írásbeli közlésével. Elektronikus kézbesítés esetén igazolható kézbesítésnek a 

visszaigazolható elektronikus levél minősül. 

e2) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, 

jogos érdekét nem veszélyezteti.  
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e3) Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a felügyelő 

bizottság elnöke jogosult dönteni. 

e4) A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Munkarendjét 

maga határozza meg.  

e5) A határozatokat az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke közli írásban. 

e6) A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell 

behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az alapszabály 8.§-ának 2.) pontjában 

foglalt rendelkezések az irányadók. 

A határozatok nyilvánosságra hozatalára az alapszabály 8.§-ának 2.) pontjában foglalt 

rendelkezések az irányadók.  

f) A felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a közgyűlést 

tájékoztatni. 

g) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult elnökséget vagy közgyűlést 

tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

g1) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezetőszerv döntését teszi szükségessé. 

g2) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

h) Az intézkedésre jogosult elnökséget vagy közgyűlést a felügyelő bizottság  

indítványára - annak megtételétől számított harminc naptári napon belül - össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség vagy a közgyűlés összehívására a felügyelő 

bizottság is jogosult. 

i) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

j) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

j1) - a vezető szerv elnöke vagy tagja 

j2) - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik 

j3) - 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 

j4) - az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója  

 

 

5) Elektronikus döntéshozatal 

 

Az egyesület elnöksége és felügyelőbizottsága üléseit elektronikus hírközlő eszköz 

útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével 

is megtarthatja az alábbi szabályozás szerint: 

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatást az e-mailben igazolható módon kiküldött 

meghívónak tartalmaznia kell 

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan alkalmanként meg kell 

határozni és a meghívóban közölni kell az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközt 
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és informatikai alkalmazást, amelynek biztosítania kell, hogy a tagok azonosítása és a 

tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációbiztosított legyen. 

c)a határozatképességre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a személyes jelenléttel 

megtartott ülésen 

d) a döntések rögzítésére és a szavazatot leadók igazolására, vagy szavazatokat és a 

határozatot szövegszerűen tartalmazó képernyőfotót vagy a döntéshozatalt és határozatot 

tartalmazó hangfelvételt kell készíteni minden szavazás alkalmával.  

e) az ülésről készült jegyzőkönyvet, a határozatokkal 8 napon belül e-mail-ben meg kell 

küldeni az ülés résztvevőinek. 

 

12.§. 

Az egyesület működése és gazdálkodása 

 

 (1) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 

jövedelmekből gazdálkodik. 

(2) A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj 

befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet 

A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(3) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

(4) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

(5) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 

kötelezettsége nincsen.  

(6) Az egyesület 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. 

(7) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(8) Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. 

Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról az irányadó. 

(9) Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  

 

 

13.§ 

Az egyesület képviselete 

 

 (1) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

(2) Az elnököt akadályoztatása esetén, az általa írásban megbízott bármely elnökségi tag 

helyettesítheti. 

(3) Az egyesület bankszámlája felett az elnök rendelkezik a bankhoz benyújtott aláírási 

címpéldány szerint.  

14.§. 

Az egyesület megszűnése 

 

(1) Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlésen az egyesületi tagság több mint a fele a 

megszűnése kimondását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. 

(2) Megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv megszünteti. 
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(3) Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Budapesti 

Népművelők Egyesülete közhasznú szervezetnek kell átadni. 

(4) Megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására 

irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.  

 

15 § 

Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával 

összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal 

szembeni eljárás szabályai 

 

(1) A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a 

figyelmeztetés és az egyesület rendezvényétől, illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb 

egy év időtartamra. 

(2) A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló 

eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli el.  

(3) A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az 

egyesület elnöke vagy az egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más 

személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. 

(4) A vizsgáló a jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, 

akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez 

be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti 

a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. 

(5) A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár köteles 

összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény 

alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. 

(6) A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati 

javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 

(7) Az összehívott közgyűlés a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy 

megtárgyalását követően nyomban határoz. 

(8) A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – fentieknek 

megfelelően - figyelmeztetést, az egyesület valamely rendezvényétől, illetve rendezvényeitől 

legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. 

(9) A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a 

jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező 

közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 

(10) A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 

16 § Záró rendelkezések 

(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben  

− Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

− A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúsági egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 

− 2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről 

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139791.209299
http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139791.209299
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=142946.208677
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=142946.208677
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− A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

− A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

− illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően 

irányadók. 

(2) Az Egyesület alapszabályát a tagok 2020. szeptember 23-án tartott közgyűlése egyhangú 

határozattal jóváhagyta. 

 

Kelt: Budapest, 2020.szeptember 23. 

 

Az egyesület elnökeként igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139831.209419
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=139831.209419
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=94916.133300

