
Luy'u,1

Vasutas Otszágos Közművelődési és Szabadidő Egyesiiúet módosításokkal egységes
szetkezetbe foglalt Alapszabálya*

I. Fejezet

.r{ítalános tendelkez és ek

1.§ G) Áz Egyesüet neve: Vasutas Országos Közművelódési és Szabadidó Egyesiilet Rövidített
neve: VOI(E (továbbiakban: Egyesület).

(2) Az E gyesiilet b e s orolá si kate gőiáia: Kö zbas znú sz eív ez et.

(3) Az Egyesiilet székhelye: 1068 Budapest VI. ker. Városügeti fasot 38.

$) Az Egyesület működési teriilete: Magyarorsz ág egész terii{ete.

(5) Az Egvesület bélyegzője: nyomtatott nagybetűs felfuatú, hosszúkás alakú "Vasutas Országos
Közműr,elődési és Szabadidő Egvesüet, 1068 Budapest VI. ket. Városligeti fasor 38. felirattal.

(6) Az Egyesiriet alapitasí éve: 1,993.

(7) Fóvátosi Bíróság az Egyesüetet a 9.Pk.611,56/7993/1.sz. végzésében 5445. sotszám alatt a' tÁtsadalrni szervezetek nlilvántartásába vette.

2.§ (1) Áz Egyesiilet országos hatáskörű, őnállő i"g személy, mely saját alapszabál7ya\
képviselettel és elkii{öniilt gazdálkoűssal tendelkezik.

rI. Feiezet

Az Egyesiilet célia és fel,adatai

3.§ (1) Á magyat polgárolq elsősorban vasutasok, aktív dolgozók, családtagok, és nyugűjasok
művelődési, kulturált szabaüdő eltöltési lehetőségeinek biztosítása.

Q) Akőzhasznú szoigáltatásokat igenybe ,i,ehessék azok is, akik nem tagal az Egyesüetnek.

(3) Az Egyesüet akőzhasznű céllanak elétése érdekében az alábbi tevékenységeketvégzi:

Agazatt osztaly re,Áon
szám

Tevékenység megnevezése

Utazáskőzvetítés,
atazáss z etv ez és, egy éb foglalá s

Q9)

7990 Egyéb foglalás

(közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés,
szőrakozási és sportlehetőségek foglalása, ídőatány os
csereüdii{és, üdii{ési iog csetéje, jegyértékesítés
szirÁázi, spoft- és egyéb szabadidős, szőrakoztatást
eseményre, turistasegítő szolgáLat, utazási
információk nyűjtasa, idegenvezetés, wtazást
ptomóció)

Munkaerőpiaci szolgáltatás 7B10 N{unkakőzr.etítés

7820 Munkaető-kölcsönzés

7830 Egyéb emberierőfo rrás- elJátás, -gazdálkodás



Ádminisztratív, kiegészítő
egyéb üzleti szoigáltatás (82)

8230 Konferencia, keteskedelmi bemut atő sz etv ez és e

Oktatás (85) 8532 Szakmai középfokú oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

8559 Máshova nem sorolt egvéb oktaás

szociális elátás bentlakás
nélkiil (BB)

8810 Idősek, fogyatékosok szociális elláása bentlakás
néikiil

BB91 Gvermekek napközberu el7átása

8B99 X{áshova nem sorolt egléb szociális ellátás bentlakás
néikül

Nkotó-, művészeti,
szőrakoztató tevékenység (90)

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9004 Művészeti létesítmények működtetése

Köny"vtári, IevéIta4 múzeumi,
egyéb kultuális tevékenység
(91)

9i 01 Könyvt-ári, lev éltan tevékenys ég

9102 Múzeumi tevékenység

9103 Történelmi hely, építrnény, egyéb látványosság
műkódtetése

Sport-, szőrakoztatő,
szabadidős tevékenység (93)

9311 Sportlétesítrnény működtetése

9312 Spotegyesületi tevékenység

9319 Egyéb spofttevékenység

9329 Máshor,,a nem sorolt egyéb szőtakoztatás,
s z ab adidő s tevékenység

Étdekképviselet (94) 9412 S zakmai érdekképviselet

9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

| (4) Á-z EEresűet az alábbi céI szeriati kőzhaszaú tevékeavségeket véaai
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Az Egiresiilet közhaszaú tevékenysége sonín obaa kőzfeladatot Iát eI ame&,tőI a 2011, éuí
CLWIX. tönéay (Mqratotszág heM öakotmáayzataítóI), illetve tÁ, muzeálís
intézaéayelaőI, a ayilváaos kőaywád eűíástóI és a kőzművelődéstőI" szóIó 1997. éui
CXL. tu. 76 §. alapián áIlami, illetve öakotmáayzati szetvaek keII goadoskodnia.

Ezea íeladatok közé tatozik a hebi közművelődési tevékeaység eűátása, amebnek
fotmái

- az iskolarcndszerca kíriíIí őatevékenv. őakéoző szakkén-" taaíolyaaok
- éIr*l"ő"ég.r é" éb*"é?ri"ríű
- a telepüIés kömyezeti, szelleai, művészeti éttékeinek hagJiroaáayaiaak
feltátása- aegisaettetése. a helui művelődési szokásokpoadozása. gazdagíása:
- az egyetemes, a aemzeti. a aeazetiségi és más kísebbségi kultúra éttékeiaek
megísaeftetése, a aegértés. a befogadás elősegítése, az űf,f,ew:k kultliéiának
pondozása:
- az isaercazező, az amatőt alkotó művelődő közösségek tevékeaJrcégének
táaogatása;
- a szabaűdő kultutáüs céIú eltöItéséhez a íeltételek biztosítása:
- az 1997. éui CXL. tu. 6&67.§. szedat a kőzköaywád eüíaís.

4.§ (1) Jelen ÁlapszabáIy 3.§ (3), illetve (4) bekezdésében megfogalmazon céI megvalósítása
érdekében az Egyesiilet kiemelt felaüanak tekinti továbbá:

a) Á vasutas műr.elődési intézmények működőképességének, intézményekben
feihalmozódott értékeinek és eredményeknek megőrzését és továbbfejIesztésé!

b) Á helyi intézmények működési tevékenységének országos szintű összehangolását, az

erre fuán}uló kezdeményezések népszerűsítését és támogatását, adott esetben kózpontilag
lebonyolított tendezvényszewezési feladatok ellátását az 'ntézmények önállóságának
maximáüs figyelembevétele mellett,

c) A rendelkezésre áiló és elérhető finansztrozási források felkutatását, a különböző
forrásból eredó támogatások érték és teliesítrnény centrikus, az intézmények tényleges
tevékenységét rársadalmi, kuiturpoütikai szükségességét fig1,-elembever.ő eloszását,

d) A iórészt őnszerveződés űtlán Létrcjött művelódési intézmények érdekvédelmét,
hatékony képviseletét,

e) A szakmai tor,ábbképzés rendszerének ktalal<ltasát az intézmények működési
felté teleinek iaőtását,

g) I\{ás, hasonló tevékenységet folytató belföldi, kúlföldi és nemzetközi szewezetekkel
való kapcsolattatást és együttműködést,

h) Áz Egyesüet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szetvezete pártoktól
fiiggetlen és azoknak anylg}amogatást nem nyujt, illetve nem fogad el.

rII. Fejezet

Az Egyesület tagsága, a tagok iogai és kötelezettségei, tagsági viszony megszűnése

5,§ (1) Az Egyestiletnek tendes tagjal. pátto\ő tagu és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
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Q) 
^, 

Egyestiletet Létxehoző aIapitő tagok a tendes tagokkal esnek egy megítélés alá.

Q) 
^, 

Egyestilet tendes tagja lehet

a) minden olyan terrrrészetes szemé|y,

aa) akt munkaviszonyban vagy munkavégzéste fuánirrló egyéb jogviszonyban áll

" 
UÁV Ztt (vagy annakjogutódával- továbbiakban MÁV Csoport) és Rail Cargo

Hungaria Zrt vagy a MAV Csoport részesedésével működó jogi személlyel vagy jogi
szemé\iséggel nem tendelkezó gazdaság1 tatsaságga\ vagy

bármeiy vasúti érdekképviseleti szervezettel

v^gy a UÁV Csoport bármely taga és/vagy vasúti érdekképviseleti szervezet
tészvételével működő közművelódési és kulturális tevékenységet folytató i"g
személlyel (vagy ezek jogr személyiségú szervezetl egységével vagy általuk műkódtetett
jogi szeméiyiséggel nem rendelkezó közművelódési és kulturáüs intézménnyel) vagy

i ogi személyiséggel nem tendelk ező intézménnyel;

ab) tagsőg iogviszonnyal rendelkezik bátmely vasúti étdekképviseleti szervezetben.

b) a iogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szerrezetek kóziil:

ba) a MÁV Csopott bátme\y tagsa,

bb) bárme\ vasúti érdekképviseleti szervezet,

b.) " trlÁV Csoport bármely t^á^ és/vagy vasúti étdekképviseleti szeívezet
tészvételével műkődő , közmúvelódési és kultutális tevékenységet folytató iogi
személy (vagy ezek jogi szeméiyiségű szervezeti egysége vagy általuk működtetett jogi
személyiséggel nem rendelkezó közművelódési és kulturáüs tnténnény) vagy iogr
személyiséggel nem rendelkező'tntézmény,

() Az Egyestilet rendes tagtrává csak az vehetó fel, aki a belépési nvj7atkozatban kijelend hogy:

a) az Egyesiilet céliaival egyetért,

b) elfogadja az Egyesii,le t .Llapszabaly át,

c) tevékenyea részt .vesz 
^z 

Egyesiilet munkáiában,

d) a tagű1 faetésére kötelezettségetvállal.

Á rendes tag feivételéről - írásbeli felvéteü kérelme alapján - az Egyesiilet Elnöke előterjesztéséte
az Egyesii{et Elnökség a soíoíl következó iilésén dónt.

(5) Pártoló tag lehet minden olyan természetes, vagy iog személy, illetőleg jogi személyiséggei
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet tÁmogatni kívánja, a célkitűzéseivel
egyetértve párto|ő tagként murkájában tészt kiván venni és frzett a rá vonatkaző pártolő tag
tagűjat, illetve az Egyesű|etet rendszeresen anylgr támogatásban tészesíti vagy nyűj§a az
Egyesii{et működését elősegítő egyéb szo§áltatását - az Egyesiilettel kótótt megállapodásban
me ghaár ozottak s z e rin t.

(6) Tiszteletbeli taggal kapcsolatos rendelkezések jelen Alapszabály 20.§/C bekezdésében kelül
szabáIyozásru.

ó.§ (1) A pártoló tagsági iogviszonyt - az Egyesület E]rrökének döntése alapján a Elrrökség
utólagos tajékozaásáva| - az Egyesület, va]amint a patto|ó tag közötti együttműködési
megál7ap oűs hozza létre, amely szőlhat hatatozott v agy hatztozat]an időre.

(2) Á pártolő tagság1jogviszony megszűnésének jelen NapszabáIybaíl nem szabáIyozott eseteit az
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eg\üttműködési megállapodás tartaknazza.

7.§ A tagíi méttéke a ielen Á]aoszabáIv elíogadásának évébea 5.000.- Ft, azaz Ötezet
fodnt A tagdíiat a tagok tátgirév iúnius 30, aaprtig készpéazben uagy az Egyesűet
banlrszámlaszámáta való árutalás úián kőtelesek megfrzeui. Á ,gű mértékét és a fizetési
feltételeket eg,.ebekben aKőzg5űIés által évente iővábagyott Szetvezeti és MűködésíSzzbalyzat
t^rtAlínazza.

8.§ (1) A tag jogai:

a) tésztvehet és köztemúködhetaz Egyesiilet tevékenységében és tendezvényein,

b) a tendes tagvábtszthat és valaszthatő az Egyesiilet szetveibe,

Q) A t"s kötelezettségei:

a) az Egyesiiüettel összefilggő tevékenységét az A7apszababy és az egyéb egyesiileti
szabalyzatok rendelkezései szerint végezn\

b) a tagsági űlat" egyéb bozzáilánlását rendszeresen fizetni,

c) köteles eleget telni az Alapszabályban meghatározott kötelességeine\

d)nemveszélyeztetheiazEryesiiletcé|jánakmegvalósítását.

9§ (1) Az Egyestileti rendes tagságviszony megszúnik:

a) a tag kilépéséve|

b) 
" 

trybzfuásáva\

c) az E gy esiilet megszűnéséve|

d) tetrrrészetes személy esetén z taghaláláva\

e) a tagjogutód nélkiili megszűoésével

í) a tagság}jogviszony EgyesÜet általi felrnonűsával

10.§ (1) [Qzárhatő az atag aki

a) az A}apszabalyban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti,

b) az Egyesiilethez méltztlan magatartásttanúsíg

c) tevékenységével az Egyestilet tekintélyég hítnevét csorbí§a

d) tagűix (abban az esetben, ha aet betáÁdőrc nem fizette meg) a fizetési íelszőkást
követő 15 napon beltil nem fizeti meg.

(2) Á rendes tag bzfuásan javasIatot 
^z 

Egyesiilet E]nöke tehet és arr.őI a Közgyűlés a sotoíl
következó iiúésen dönt.

(3) A pfutoló tag klzátásáta az Egyesüet Elnöke jogosult az tr-lnökség egyidejű tájékoztaása
mellett.

4) A kizátás. mint iogkövetkezménv alkalmazásfua iftíf,vuló eliánísbaa az édatett tagot
az Egyesiilet Elnőke iecyzőkőnvv felvétele mellett mephallgatia. A meghallpatás sotán az
ériatett ta.g iepyzőkőnvvbea is tönített módon előadhaüa áIlásoontiát lvédekezéséil és
esetleges észrcvételeit ításban is megteheti és kétheü azok iepyzőkőnvuhőz csatolását

Az EIaők a iegyzőkönvv íelvétele sotáa mephallgatia az édntett tapot továbbá azolrat a
szeméIveket is. akik az űpvre tartozó bizonvttaadó ténvelről tudomásul bímak
,4z EInők tisztázza a téayáIlást, és a rcndelkezésrc áIIó bizonJrítékok alapiín 30 aapon

5

* A civil szeruezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CDOOű .

törvény rendelkezéseinek megfelelően módosításokkal egységes szerkeaetbe foglalt Alapszabály



belű elkészíti a kőzgyűéshez címzett határczati iauaslatát és azt aegkííIű az édatett
trynak, egirideiűIeg összehíuja a KözgirűIést Az édatett tag a hatfuozati iavaslat
kézhezvételét kővető 3 napoa beIűI írásbaa ésaevételeket tehet a hatátozati iavaslata,
melvet az EInök köteles haladékalanul meglrűIdeai valamennui tag tészére.

A KőzgyűIés a hatátozati iauaslauóI az W megtátEralását kővetőea nJ,omban hatátoz.

A tac kizárását kimoadó határczatot ításba keII foglalni és indokolással keII eüíni. Az
indokolásaak tattalaaznia keII a kizátás alapiáu] szolgáIó tényeket és a bizonyítékolrat
továbbá a iogotvoslati lehetőségektőI való áiékoztatást A kizátó hatátozatot a taggal
közöIai kell.

11.§ (1) I{tzárás esetén a befizetett tagűi nem igényelhetó vissza.

12. § (1) Ha az Alapszabálv a tagságot feltételekhez kőti. és a tag aem íeIeI meg ezelarck
a feltételelaek az EgyesűIet a tagsági ioEtiszonyt hatmincnapos hatáddővel ftásban
felmondhaűa.

(2) A felmondásúI az Egyesűet l{özgJirűIése dőat.

IY. fejezet

Az Egyes űIe t szelTeze te

12, § (1) Az Bgyesüet szervezetét alkotó szetvek:

a) I{özgyűlés,

b) Elnökség

c) Feliigyelő Bizottság,

d) Egyesiilet jog1 szeméIy szervezei egységer Qagjntézmények),

e) Tag1ntézmények Tanácsadő Testiilete, Taqtntézmények Feliigyelő Bizottsága.

A Közgyűlés

13. § (1) A Közgyűlés az Egyestilet legfóbb szefve.

(2) A Közgyúlést a rendes tagok összessége alkotia.

(3)A Pártolő tag talácskozást ioggal tészt vehet az Egyesiilet Közglűésén.

(4) Á Tiszteletbeü Elnök" valamint Tiszteletbeli tzgok tanácskozási ioggal részt vehetrrek az
Egyesiilet Közgyűlésén.

(5) Az EIaöIség tagiai kőtelesek a KőzgyűIésen Ész venni. a l(özgyűésen az
EgyestíIettel kapcsolatos kétdéselae váIaszolni. az Egyesíilet tevékenységétőI és
gazdas ági heluzetétőI beszámolni.

(6) A Kőzgyőlés hatásköte:

a) az a|apszabály eifogadása és módosítása;
b) az egyesiilet megszúnésének, egyesiilésének és széWálásának elhatározása;
c) vezető tisztségriselő (Elnök és az Elnökségi tagok) megválasztása, visszahívása és űjazásának
megálJapitasa;
d) a felügyelőbizottságtagainakmegváIasztasa, r,isszahír,ásuk és űjazásukmegallapítása;
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e) aválasztott kÖry,wizsgáió megválasztÁsa, visszahívása és űjazásának megállapíása; és
í) a vezető tisztségviseló feletri munkáltaói jogok gyakorlása, ba a vezető tisztségviselő az
egyesiilettel munkaviszonyban á11;

g) az Egyesűet Szervezeti és Működési Szabályzatanak elfogadása és módosítása
h) az Egyesiilet éves Munkatervének jőváhagyása
i) az éves költségvetés és Üzleti Terv elfogaűsa;

i) az éves beszámoló - ezeíl beliii az ügy,vezetó szerynek az egyesület vagyoni heLyzetérőI szó|ő
jelentésének - és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
k) döntés gazdaság vállalkozásb an valő tészvételről
I) az olyan szetződés megkötésének jővábagyása, amelyet az egyesiilet saját tagtráva|, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőb izottság agával vagy ezek hozzátattozőiával kőtl'
m) a jelenlegi és kotábbi egyesirleti tagok, a yezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesirieti szervek tagjai elleni káttéútési igenyek érvényesítésétól való döntés;
n) a v égelszármolő kij elólése.
o) döntés rendes tagbzátásátőI
p) döntés tagság jogr.iszony Egyesiilet áltaü felrnondásátőI

(7) AKőzgyűlést szilkség 52grint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

/8) A l(özcqíIés iiléseit az Ecyesűlet székhelvén tatia.

/9 A l(özpvűIés űIései nuilvánosak

(10) Ossze kell hívni aKőzg5n3lést abban az esetben is, ha

a) tagok 7 / 3-a tásban a Közgytűés céljának megielölésével kéd,

b) Elnökség .vagy 
^z 

Felirgyelő Bizottság inűtványozza,

c) ha a bíróság e]rendeli.

Áz Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szii,kséges intézkedések me5étele céIlábóI,ha

a) az egyesiiletvagyona az esedékes tattozásokat írem fedezi;
b) az egyesiilet előreláthatólag nem lesz képes a taftozásokat esedékességkor teljesíteni vagy
c) az egyesii{et céliainak elérése veszélybe ketűt.

(11) A Közglűés akkot hatarozatképes, ha 
^ 

rcndes tagok 50 oh-a plusz 1 tag ielen van. A
batarczatképességet minden hatatazathozatAlaál vizsgálni ketl.

(12) A hatarczatképtelenség miatt megismételt Közgpilést legkésóbb 15 napon beliil meg kell
tlfta:rtl Á megismételt Közgyrilés az eteded napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkril batáto zatkép es.

(13) Á Közgyűlés összehívását a Elnökség készíti elő írásos meghívássa\ a tatgysotoz^t

feltüntetésével és 5 6gnkanappai előbb a hely és időpont megjelöléséveI. A napirendet a

meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hogy a sz^!^zásra iogosultak a targyaLnt kívánt
témakörökben álláspon§ukat kiaiakíüassák

Ításos meghívásnak minósiíl az e-mailben kiildött meghívó is.

A közgyrilési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt Közgyúlést meg
kelt tatani, ha az etedeti időpontbar' íneglaítart Közgyűlés nem voLthatatozatképes.

A Közglűésre szőlő meghívóban minden esetben tájékoztattú kell a tagokat a tavolmanÜs
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következményeiről aró| hogy a megismételt közgyűlés az etedei napitendi pontok tek,itrtetében
a megielentek számáta tekintet nélkiiü hatÁtozatképes lesz.

A közglűési meghívó kezbesítésétőL számitorg 3 (hírom) napon beliil a tagok és az eg7esiilet
szervei a kőzgyűlést összehívó szervtől vagy személytő| a nzpirend kiegészítését kérheti§ a
kiegészítés indokolásával.

Á napitend kiegészítésénektfugyában akőzgyűést összehívó szefrr y^gy személy iogosult dönteni.
Ha a napbend kiegészítése iránti kérelemról a közg5rűlést összehívó sze§ v^gy személy nem dönt
l.agy azt elutasítia, a közgyűlés a napirend elfogadásfuőI szőLő hatatozat meghozatalát megelőzően
kiilön dönt a napirend kiegészítésé nek txgyában.

(14)A Közgyúlésen az Egyestilet Elnöke vagy ávollétében az Elnök által kijelölt Elnökségi tag
elnököl.

(15) A kőzgyűIési tisztséguiselők a szauazatszámlálók megyáIasztásátóI a l{özpyűIés
eEirs zetű s zó tö b bs éggel ha tárcz.

(16) 
^ 

Közgyűlés - ha az a]apszabály másként nem tendelkezik - hatarczatait nyflt szavazással,
egy szerű szótöbbséggel hozza.

(In A hatátozat mephozatalakor nem szavazhat az:

- akit a hatátozat kötelezettség vagJr felelősség alóI mentesít vaglil az Eg|restilet
tethérc másíaita előnyben Észesít

- akivel a hatánzat szednt szepődést keII köa"i,

- aki ellen a határozat alElián pett keII iadítaai.

- akinek olvan hozzátattozóia étdekelt a dőntésben. aki az Epyesíiletnek aem tapia
vagy alapítüa,

- aki a döntésben étdekelt más szegezettel többségi befolyáson alapuló
I<aocs ola tban áIl. uagv

- aki egyébként szeméIvesen étdekelt a dőntésben.

(18) Az Egyesüet Közgyűlésén jelen lévő rendes tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
hatátozata szükséges az NapszabáIy elíogadásához, módosításához, az Egyesúlet éves
gazülkoűsától szóIó beszámoló, és a kőzhasznúsági melléklet elíogadásához.

Áz egyesirlet céIjának módosításához és az egyesület megszűnésétól szóló közgyűlési döntéshez a

szavazai iogg"i rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatatozata szii&séges

Elnökség

15. § (1) Az Elnökség az Egyesiilet képviseieti sze§e.

Q) A" Elnökséget aKözgyűlésváIaszqa meg 5 évlidőtatanta.

Q) A, Elrrökség 5 (öt) ta1ből á}t:
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Név: Szóád-Czakó Ensébet

Az EgyesűIet elaöke:

Az EIaöIrség további tryiai:

Név: PíI Gábot

Lakóhelv: 1152 Budaoest Teleki u. 6.

Néu: Kiss Ádáa
Lakóhelv: 1121Budaoest Csoma utca 5.

Néw Dotozsaai Éva

Lakóhel,v:2142 Na€wtcsa PusMs Tiuadat utca 9.

Név: Simoa Fercnc

Lakóhely: 46M Kisuáda Várday r.u. 46.

(4) A E]nőkség hatásköre:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az igyvezetés hatáskötébe tafiozó úgyekben a dóntések

meghozata|a;
b) a beszámolók elókés zítése és azoknak a kőzgs,íi,és elé teriesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé teriesztése;
d) az egyesiiled vagyon kezelése, a vagyon felhasznáIására és befektetésére vonatkozó, akőzglűLés
hatáskötébe nem tattoző döntések meghozata|a és végtehajtása;

e) az egyesiilet iogszabál,v és az alapszabá|y szeÁnn szervei megalakításának és a tisztségviselők
rnegv áIasztaás átak előké s zíté s e ;

I akózgl,ulés ósszehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

g) az ügyvezető szew áital összehívott közgyűés napirendi pontiainak meghaatozása;
h) részvétel akőzgfllésen és válaszadás az egvesii{ettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nytlvántartása;
j) az egyesiiletltatzrozatának, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k) az egyesület működésével kapcsolatos fuatok megőrzése;
1) az egyesiiletet éfintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vbsgáIata és annak bekövetkezte
esetén az e tőrvénvben eiőírt intézkedések megtétele; és

m) az alapszabáIy felhatalmazása alapján a tag felvételérőIva}.ó döntés.
n) megvitat|a az éves Munkatervet, és azt aKőzgfúés elé terieszti, 
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o) megvitatia az Egyesűet éves Üzleti tepét és aztaKőzgy-,3lés elé tetjeszti
p) javaslatot tesz L Közgyűlésnek az Eglresüet E}nökének előterjesztett iavaslatz alaplán al<tzárási

ok(ok) együttes megjelölésével a rendes tag kizárásara,
q) jőváhagyla az Egyesiilette és Taglntézményeire vonatkozó Kompenzációs Szabáiyzatat, meIy

taftalmazza a munkavállalők b&ezésének úapelve4 kategőÁÁi| valamint a tisztségviselőknek
adható tiszteletdíja§ költségtédtések mértékét és köréq

4 elkészíti ez Egyesüetre és Tag}ntézményeke vonatkozó Támogatasi SzabáIyzatog mely
tartalmazza a Tagqntézményeknek jutatott támogatások elosztásának kdtériumait (ámogaúsi
tánye|v),valamintaíelhzsználassalkapcsolatosszabályokat,
s) ^z 

Egyesiilet cé\a szerinti működéséne§ szo7g1ltatasi igénybevétele mődjának és

gazdálkoűsának legfontosabb adatát, h.lyl vagy otszágos saitó ígánaytlvánosságta hozzz,

(5) Az Elnökség sziikség szedng de legalább évente kétszer űésezik, melyet az Egyesi.ilet Elnöke
hív össze.

(6) Az Elnökség üésére minden tagot a napirend közlésével kell írásban meghívni űgy, h9gy a

meghívók elküdése és az ii{és napja kőzőtt legalíbb 5 munkanap időköznek kell lennie. Irásos
meghívásnak minőstiü az e-mal7ben kiildött meghívó is.

Az Elnökségi üés meghívóiában közölni ke71, azt az időpontot is, amelyben a megismételt
Elflökségi iilést meg kell tartani, ba az etedeti időpontban megtartott Elnökségi irlés nem
hatarozatképes.

Az EInőIrség űlései nJrilvánosak atnelJl nJrilváaosság iogszabáIyban meghatárczott
es e tekbe n ko tIá tozh a tó.

(7) Az Elnökség üléseit az Egyesiilet elnöke vezed, akit akadályoztatása esetén az EInők áItaI

kijelölt Elnökség tag helvettesít.

(8) Az Elnökségi üéste a Elrrökség minden t"áát Tiszteletbeli Elnököt és a Felügvelő Bizottság
elreökét meg kell hívni.

Amennyiben az Elnökség iilése nyilvános, akkor azonbárlá részt veheq illetve bármely döntésben
étdekelt személyt, szeíyezetet az il7ésre szükség szerint meg lehet hívni.

(9) Áz Elnökségr ülés akkor hatátozatképes, ha aLzon az Elnökségr tagok 50 o/o-a p|usz 1 fő jelen
van.

Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazássa} hozza, kivéve azokat az

eseteket, ahol jogszabály, vagy Álapszabály minősített többséget t eIő.

Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem szirletik.

Áz Elnökség határozathozatalaban nem vehet tészt az a személv, aki vagy akinek közeli
Itozzátaftozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a to\,ábbiakban együtt: hozzátattozŐ) a haátozat
alapján

a) kötelezettség vagy felelősség aiól mentesü ,ragy

b) bármrlyen más előnvben részesiil, illetve a megkötendó jogügyletben egyébként

étdekelt.

Nem minósiil elónynek a közhasznű szewezet céI szerinti juttatásai keretében a bátkt álta\

megkötés nélkiil igénybe vehetó nem pénzbeh szo\áLtatás, illetve az Egyesüet által tagsának, a

tagság;iogviszony alapján nyujtotg létesítő okiratnak megfeleló cél szerinti juttatás.
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Feliigyelő Bizottság

16. § (1) Á Felügyeló Bizottság 3 tagbőIá11,.

A FeIíí.oyeIő Bizottság elnöke:

Név: Aadtáskóné Piatácsi Noémi

Lakóhelv: 1037 Budaoest Oúán Balázs u.39. II. '

A Felíigyelő Bizottság touábbi tapiai:

Név: Gvenes Tibot

Lakóhelv: 1051Budaoest Sas u. 4.

Név: LenűetZita
Lakóhelv: 111ő Budaoest Koadorcsi út 12

(2) A Felirgyelő Blzottság taganak megbízatásuk e|]Átásához felsófokú gazdaság1 vagy 1og7
végzettséggel kell rendeikezniük.

(J)

A Felügyelő Bizottságtagjait aKözgftlés váIaszqa meg.

(4) Á Fetügyeló Bizottság elnökét a tagok választják meg.

(5) A Felügveló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg Felügyeló Bizottság elnöke az Elnökség
ülésein tanácskozási ioggal vesz tészt.

(6) A Felügvelő Buottság eilenórzi az Egyesiilet múködését és gazdálkodását. Ennek sotán a

vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesiilet munkavállalóitól pedig ájékoztatast, .ruagy

felvilágosítást kéthet, továbbá ^z Egyesület könyveibe és kaalba betekinthet, azokat
megvizsgáIhatja.

A Felügyelő Blzottság köteles a Kőzgy3lés elé keriiió eiőterjesztéseket megrüsgálrri, és ezekkel
kapcsolatos áIláspongát a Kőzgyőésen ülésén ismertetni

(7) Á Felűgyelő Bizottság köteles a Kőzgyűlést soíon kívül tájékoztatri és annak összehívását
kezdeményeztrj,|ta alről' szercz tudomást, hogy

a) az egyesil7et, iüetve valamelyik szervezete műkódése során olyan jogszabalyséttésvagy a
szewezet étdekeit egyébként súlyosan sértó esemény, mulaszás történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elháÁtasa, iilewe enyhítése az jntézkedésre

j ogosult v ezetőszerv döntését tes zi szükséges sé,

b) vezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.
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(8) A Közglűést a Felügyelő Bizottság inűwányáta - annak megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni. E hatáÁdő eredménytelen eltelte esetén a Kőzgyités összehívására
a Feliigyeló Bizottság is jogosult.

Ha aKözgyűIés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő szew köteles haladéktalanui köteles étesíteni a törvényességi feiügyeletet ellátó
Szeír,et.

(9) A Felügyeió Bizottság i.i{éseit - amelyet elnöke hír, össze - a íelaütokhoz tgazodóan, de
legalább évente kétszet targa.

A bizottsági ti{ést a Feliigyelő Bizottság elnöke a napirendek elózetes közlése mellett ításbanhívja
össze úgy, hogy a meghívók elktildése és az iilés napja kőzött legalább 5 nap időköznek kell
lennie,

Rendkívfi esetben a bbottságs ülés távitatilag, telefonon is összehívható, valamint az űésen az
elózetes napircndtől eltéró kérdések is tárgyaihatók abban az esetben, ba azt valamerrnyi
bizottsági tag elfogadja.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megielölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tag|a'tásban
kérheti az elnöktő| aki a kérelemkézbezvételétól számított nyolc napon belirl köteles intézkedni a
Felügyelő Bizottság ii{ésének harminc napon belirli idópontía történő összehívásáról.

(10) A Felügvelő Bizottság tesületként jár el.

Á Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden t^g jelen vaíl, Itatarozatát egyszerű
szótöbbséggelhozza,

A Felügyeiő Baottságtag}ai személyesen kötelesek eljáru, képviseletnek nincs helye.

A Fe}ügyelő Baottság egyes ellenőrzésí feladatok elvégzésér.el bármely tagát megbtzbatja. illetve
az el7enőrzést állandó ieüeggel is megoszüatla tagai kózött.

Az ellenőrzés megoszása nem éÁntt a Felügyelő Bizottsági tag felelósségét, sem azt a jogát hogi
az ellenőuést más, a Feiügyelő Buottság ellenőtzési feladatkörébe tartoző tevékenységre is
kiterjessze.

A Felügyelő Baottság ii{éseiről jegyzókönyvet kell felvenni, melynek kötelező tartalmi eLemeit az
Alapszabály. §-a szabályozza. h jegyzőkőry,vet a jegyzőköny,vr.ezetón kívtil valamennyi tagnak aIá

kell írnia.

Á Felügyeló Baottsághatarczataitköteles megküldeni az Egyesiiietvezető tisztségr.i5glőirészéte.

Á Felügyelő Bizottság jegyzókönyveit,határozatát a bizottság elnöke kezeü.

Á FelügyelőBvottság elnöke - az iilések idópontja szerinti emelkedó számozott sorendben - a
jegyzőkönpek, döntések nyilvántartását naprakészen köteles vezetni.

Tisztségviselők összeférhetetlensége

,17. § (1,1 Vezető tíszaéguiselő az a aa€ykoni szeaéI.v lehet akiaek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szíilrséges kötben nem kodátozták

(2) A vezető tisztséguiselő tigyvezetési feladatait szeméIyesen köteles eMfui.

(3) hlem lehet vezető tísztsé€rz,iselí az, akit bűncselelcnény elkövetése miatt iogetősen
szabadságyesztés btjntetésrc ítéItel+ amíg a bijntetett előéIethez fiiződő hátányos
iogkővetkezménvek aIóI nem mentesiilt

(4) I{em lehet vezető tisztséguiselő az. akit e íoglalkozástóI iogetősen eltiltottak Akit
ualamelv foglalkozástóI iogerős bítói ítéIettel eltiltottak az eltiltás hatáIva alatt az1.l|É
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ítéIetben mepielölt tevékenvséget folvató ioci szeméIv vezető tisztsécyiselőie aem lehet
(5) A2 elűtást kimondó hatátozatbaa aepszabott időartamig aem lehet vezető
tisztsépyíselő az. akit elűtottak a vezető tiszgépuiselői tevékeavségtől.

(6)A feIWeIő bizotaág tagia az a nryykoní szeaéIy lehet akiaek cselekvőképességét a
tevékeausége eűátásához szűIrséges kőtbea aem kodátozták Nem lehet a íeliipyelő
bizottág tag,ia. akivel szembea a vezető tisztségyíselőIae voaatkozó kizátó ok áII feaa,
touábbá aki. vapy akinek a hozzátattozóia a iogi szeaéIv vezető tisztsépyiselőie.

(7) Á Közgyűnés, vaiamint az Elnökséghatátozathozatalaban nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek kőzeÜ hozzátartozőja a hatarozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b) bármilyen más eiőnyben tészesii,l,, illetve a megkötendó 1ogigyletben egyébként
érdekelt. Nem minósül elónyngk az Egyesület cél szerinti juttatasaí keretében abár|<t által
megkötés nélkrii igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, iüetve az Egyesirlet álta|
tagtrának, a tagság| iogr-iszony alapián nvújtott, létesítő okit262k megfeleló cél szerinti
juttatás.

(8/ Nem lehet a Felügyeló Bizoaságtaga és elrröke, i]letve köni,rrvizsgáLőla az a szemé|y, akil

a) a KőzgyuLés, illetve az Elrrökség eLröke .vagy tagJa (ide nem ér6re az egyesiilet
Közgyűiésének azon tagut, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kír,üü más ter.ékenység kifejtéséte irányrló
munkaviszonyban vagy munkar.,égzéste bárynnő eg,véb iogl-iszonyban álJ" ha jogszabáLy
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznű szervezet cél szerinti iuttatásából részesril - kivéve abárlr<t által megkötés
nélkiii igénybe r.,ehető nem pénzbeü szolgáltatásokat, és az egyesiilet által tagának a

t"g"ágl jogviszony alapján a létesító okir2l§21 foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcéI
szerinti iuttatást -, illetv,e

d) az a)-c) pontban meghatatozott személyek közeü hozzátartozőla

(9) 
^ 

kőzhasznú szefríezet megszűntét kóvetó 3 (három) évig nem lehet más közhasznú
szeívezet *,ezető tisztségviselóie az a szemé|y, aH olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségvi5glője volt - annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy év€ -

ü amely jogutód nélkűl szűnt meg űgy, hogy az állami adő- és vámhatőságnáI
nyilvántartott adó- és vámtarto zását nem egyenlítette ki,

b) amellyei szemben az álJami adó- és vámhatőságjelentős összegú adőhtányt tárt fel,

c) amellyel szemben az ál7amt adó- és vámhatóság izLet)ezárás intézkedést akalntazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adőszámát az államt adó- és vámhatóság az adőzás rendiétól szóló törvény
szerint felfiiggesztette vagy törölte.

(fi) Az Egyesiilet vezető tisztségviselője |<lzár6lag az Efueökség elózetes, írásbeü hozzájár.úásával
tölthet be vezető tisztséget más kőz|,nsznű szetvezetnél, ille§,e országos közművelódési
egyesuletnél.

Áz Egyesiilet vezető tisztségviselőí az összeféthetetlenségre vonatkoző kétdésekben bejelentési
kötelez ettséggel tartozn ak az E gi esület felé.
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Jelen Alapszabály e|fogaűsát követő 30 napon beliil a Elnökség köteles fdrttbvizsgá7nt az
összeférhetetlenségi szabályok érvényesiilését azEgyesiilet vezető tisztségviselői esetében.

EgyesüIet Elnöke

18/A § (1) Áz Egyesűet elnökét aKőzgyvkés 5 évi időtattzmnvalzszga.

Q)Megbizatása|ejáttakorismételtenvaJaszthatő.

Q) A, Egyesületi Elnök febdztá

a) gondoskorlik az Egyesüet és a Tagintézményeinek működési biztonságátó\

b) az elfogadott Üzleti terv ketetein beliil tánytga az Egyesűet tevékenységég
gazdálkoűsát,

c) minden évben központilag meghatarozza az Üzleti Terv elkészítésébez szíikséges
egységes tervezési alapelvekeq

d) az Egyestilet bel- és kiilföldi kapcsolatainakki,ila't itása és fenntattása,

Ennek ketetében, mind belföldön a más egyesii.letekkel való kapcsolattal, illetve a
Hatóságok előm ellfuőssa| mind kiilföldön rrrás szetvezetekkel való együttrnűködéssel
kapcsolatban iogosult konkét javaslatokat tenai a7 Elnökség és a kózgyűlés előtg és az
elfogadott iavaslatoknak megfelelően eliámi,

e) képviseli az Egyesiiletet annak guzd^ságl tigyeiben, velamint aHatőságok elótg

í) a Kőzgyőlés összehívása,

g) vezeti aKőzgyű|ést és az Elnökségr iilésekeg

h) az Egyesiilet gazdátkoűsáról minden évben köteles beszámolni az Egyesiilet
Elnökségéne§

í) az Egyesiilet Elnöke a költségvetés keretén beliil az SZMSZ-ben meghatatozon
összeghatári8 önállóan kötelezettséget vaJ|a|hat. E feletti összegnéi az Flnökség előzetes
hozzáján:lás a sziiks éges,

j) gyakotolja a munkáitatói jogokat az Egyesiilet munkavállalóival és a Tagintézrnények
Igazgatőival szemben. Áz Egyesüg1 trlnöke köteles fuásben tzjékoztzttú az Elnökséget a
mun-káltatói i"gri kötében megtett intézkedéseiről.

@\ Az Ewesii{et Elnöke kinevezi a Réció vezetőket és a Tagintézménv vezetőket,
\/OJ

lí5) A2 EIílök beszáaol a EInőIrség előtt a ElnőIrségi űIések közőtt uégett
tevékenységétőI.

Régió vezetők

18/B. § /ilAz e.gyesiilet tagiatézméavei 3 régióba vannak csooottosítva.

(? Munkáiát az Elnök kootűnáIia. aki felé beszámolási kőtelezettségg,el.

(3) Kiaevezése az Elaök áItal tötténik 1éute.

(4) A kinevezés, bátmikot uisszavoaható. meghosszabbítható.

(5,1 Anenaibea nem töténik az adott régióta kinevezés. az Elnők gyakotolia a régió
vezetői Dozíciót

(6.1 Muakíiának alapvető feltétele a pártatlaa szemébektőI és &dekektőI való telies
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trtggetlea.ség.

O) Feladataik

a| a rcgionáIis eeTiittnűkődés felénítése és enf,ek hatékoav működtetése.

D kootdiaáIia és összehaapolia az adott régióbaa tevékeaukedő Tagintézménvek
szalnai aunkíiát

d koordináIia a Tapintézméavek adatzolgáItaását

d) az adott tégióbaa tartozó Tag,intézméayek teneiaek íelűIuizsgáIata.
beszáaoltaása, aelv alalry'áa elkészíti a Tagiatézaéayek Úzleti teteiaek íIletve
nepvedéves adatszolgíItatásainak ahoiáa a tégió ielentéseket.

e) az adott tégió ayilváatattásainak intainak kezelése,

0 segíti az adott rcgióba tartozó Tagintézmények vezetőinek admiaiszníciós,
szalonai auakáiát,

d kinevezésébőI adódóan ellenőzési iogkőtrel rendelkezik a támogatások
felhasznáIásáníI. az adott Égióba tattozó Tagintézmények vezetői rcszérc töttéaő
kifrzetéseket feIWeIi.

h) az adott tégióba tattozó szabnai, szetvezeü, műkődési íeltételek kollektív
egJrcztetése. a kieaelt rcadezvények kootdináciüa, huaán erőfotlás megoszása

i) kialakítia az adott tégióba attozó szalnai. iníotmatjlrai és egréb tudás
meposzást kootdinációt

Az Egyesiilet lrcdáia

18 'r § Az Eglresíilet kőzponti itodát műkődtet a rcadszeresea uisszatétő és mindenaEli
feladatolank a mecfelelő minőségi és meanuiségi íeladatellátás étdekében.

A központi irodábaa tárcadalmi munkísként, telies vagr Észmunkaídős alkalmazottak
aIIraImazhatók

Nyilvántacási, nyilvánossági szabályok

19. § (1) Az Egyesiilet Közgyűléséről, Elnökségi üéséről, elnökségi ii{éséről, illetve döntéseiről
oly an jegy zőkönyvet kell vezetni, amelyből megáűapíthatő,

- 
^z 

iiiés ideie,

- részfrevőkszáma,

- hatátozatképesség meg3llzpítasa,

- a naptrendi pontok felsotolása,

- ahozzászólásoktatalma

- avezető szerv döntéseinek tAítalma,

- a döntés időpon§a éshatalya,

- a döntést támogatók és ellenzőkszámatánya / ha lehetséges f személye,
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- egyéb lényeges momentumok.

Q) A, iilésen késziilt jegyzőkönyvet az Elnök (vagy Ügyvezetó Elnök), és a jegyzőkőnyvezető
tla a|á, mely doktrmentumot az adott iilésen választott két személy hitelesít.

(3) Á jegyzőkőnyvet és a határozatokat az iilést követó 30 napon belii{ meg kell kiildeni
valamennyi ta g szátnára.

@ A" Egyesiilet székhelyén az (1) pontban megbatatozott irlésekról, döntésekről késziilt
jegyzőkőnyvek, hatátozatok - ide érwe az kásbeh, hatÁtozatak dokumentumait is - egy - egy
péIdányát elkiilönítetten, ki,ilón emelkedő sorszámmal el!átott gyűjteményként kell őnzn1.

Áz Egyesület iratait, bizony|atalt az Elnök, illetve az áItala erre kiielölt tisztségviseló vagy
rylly1[2y{l l al ő kezelj,.

Ezen fuatokba az egyesiJrlet tzgai részére, illetve a felügyeleti, ellenőuő szervek részéte betekintési,
másolati lehetőséget biztosítani kell.

Egyéb személyek részére a batÁtozatokba, 1egyzókönyvekbe a betekintést az Elnök köteles - az
adatvédelmi szabalyok betartasa mellett - a kérelrnezővel történt megállapodás szednti
hatáddőben, illetve jogszlbaly, vagy batőságl határozat áItaI előtt hataÁdőben teliesíteni.

Az iratok kezelője köteles az iratbetekintésról ki.ilön nyilvántarlást vezet4 melyból
megállapítható a kérelmező neve, akért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

(5) A kőzhasznű szeníezet éves közhasznúsági pWe-gclléUcÉbc_aárki betekinthet,
ilietőleg abból saj át költségéte másolatot készíthet.

Egyesület i ogi s z emély s z etvez eti egysé gei (T agintézmények)

20. § (1) Az Egyesiilet bírósági nytlvánwtásába ilyenként bejegyzett szervezeti egységek az
Egyesrilet j ogi személyiséggel rendelkező szew ezeú egységei.

Á jelen aLapszabáIy az Egyesiilet jogi személyiséggel tendelkezó szewezeú egységének ismeri el
továbbá az Egyesüet áItal a|apított közművelődési 'ntézményeket, szewezeteket.

E iog személyek szetvezei tészét képezik az Egyesiiletnek, és őnállősággaI rendelkeznek, azza\
hogy a szemezeú egység elkiilönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői lgényekétt az
Egyesi.ilet a szewezeú egység jogi személyiségének fennálLász alatt és ezt követően is köteles
helpállrri.

Az Egyesiilet á|tal' jogi személyiséggel felrlházott szewezei egységek elrrevezésükben, nevükben
első szóként a VOKE láegészítő megjelölést használják.

í2) Á iogi személv szervezeti ewsések é|én a Tapintézménv vezető. mint esvszemélr,r felelós
yezető áD, akt őnállőan képvise[ a jogi személp.

(3) Az Alapszabály elfogadásakor az Egyestrlet jos, személyiséggel rendelkező szervei
(to.l,ábbiakb an T aglntézmény) a következőek:

d VOI{E Vönjsmattv Mihálv Művelődési lráz Székesíehétát

8000 Székesfehétuá4 Kaszap István u. 6.

D VOKE Ánf,v láaos Művelődési Iűfu Gvőt

9021 Gvőn Révai utca 5.
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d VOKE Bauánui lános Művelődési és Oktaási Kőzoont Taoolca

8300 Taoolca. Vasút utca 3.

a YOKE Csomónoaú Művelődési Közooat Szolnok

5(M0 Szolaokrubileum tét 7 '

d VOI{E Epvetéttés Művelődési l(özooatia Debrccea

4034 Debtecen, Fanktát utca 67.

O YOKE lózseíAttila Művelődési Közooat Dunakeszi

2120 Duaakeszi. ÁIlomás sétáay 17.

d VOI{E Liszt Ferenc Művelődési lrlfu l{atvan

3000, íratvan, Mészáros L. uút 6-8.

D VOffi Művelődési Iráza Kiskuahalas

6400ltiskuahalas, ÁIloaás u, 4.

i) VOICE Vasutas Művelődési lráz Pécs

7621 Pécs, dt Yáraű Ana| utca 7 '

il VOI{E Vasutas Művelődési lráz és Könvwár Nufuegyháza

4400 Nuírcpyháza. ToIű u. 27.

H VOKE Vasutas Művelődési Htfua és Könvwán Békéscsaba

5600 Békéscsaba, A-adtássy utca 79 ' '
I) YOKE Vasuas Zeae- és Képzőaűvészeti rskola Budapest

1068 BudaDest. Váíosligeti fasor 38.

m) VOI{E KodálvZoláa Művelődési lráz lVagyl<anizsa

8800 Napykanizsa. Csengety út. 67.

d VOKE Vőtősmanw MiháIv Művelődési íilfu Miskolc

3530 Miskolc, Leake utca 74 '

o) YOffi Vasutas Művelődési lráz és l(őnwfu ZáhonJ,

4625 Záhonv. IózsefAttila u.36.

p) VOI{E Vasuasok Szécheni rstán Művelődési lrlfua Budapest

1045 Budanesí EIem utca5-7.

T anács adő T e s ti,ile t, T agintézrné nye k F e liigyelő B iz otts ága

20/A.§ (1) Á Tagintézményeknek lehetósége van 
^rí^, 

hogv Tanácsadó Testület segítse

munkájukat.

(2) Á tagok lál,áIasztása során törekedni kel1 ata,hogv olyan személvek legvenek a Testii{et tagat"
aklk heiri szinten jelentős szelepet töltenek be a tudományos, kulturáüs, gazdaságl életben, és

személwik kézzelfogható segítséget jelent aTagtntézmény mindennapi működésében.
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(3) A Tanácsadó Testiilet legfeljebb 3-9 főbőI ál]hat.

(4) Á Tanácsadő Testiilet tagainak megbizatasa Üzleti évte sző\ mely ismételten
meghosszabbítlrató.

(5) A Tanácsadó Testiilet tagat az Elnökség egyeteítésével nevezhetők ki.

Tiszteletbeli Elnök

20 /B. § (1) Tiszteletbeli Elnök Lehet az a szeméLy, al<t az Egyesiilet múködésében tóbb évtizedes
vezetői munkáiát széles körű tátsadalmi megbecsülés övezte.

a 
^ 

Tiszteletbeü Elnök az Egyestileti Elnökének iavaslata alapján a Kőzgy1lés áital keriil
megvá|asztasra.

(3) Tiszteletbeü Elnök feladata az egyesiileti Elnök mtnkájának tamogatása. kiilönösen a bel- és
kiilföldiszakmaikapcsoiatainakk:alal<ltásaésfenntar?ása.

(4) Ennek keretében mind belföldön a más egyesületekkel való kapcsolattal, illetve mind
kiilföldön más szewezetekkel való együttműködéssel kapcsolatban jogosult konkrét javaslatokat
tenni az Elnökségnek, és az elfogadott javasiatoknak megfelelően eljámi,

(5) Á Tiszteletbeü Elnök megbizatasa hatátozaian időte szól, és csak kivételes esetben kerülhet
visszavonásra. Kivételes esetrrek minősiil, ha aTiszteletbeü Elnökkel szemben felelósségte vonási
e[lárás indul büntetőjogllag iildózendó cselekmény miatt.

(6) Á Tiszteletbeli Elnök tisztségétől lemondhat.

Tiszteletbeü tag

20lC. § (1) Tiszteletbeli tag lehet 
^z 

a szetíléiy, aki az Egyesület múködésében több évtizedes
munkáját széles körű tátsadalmi megbecsiilés övezte.

Tiszteletbe]i tagnak valaszrhatő olyan személy is, aki üzleti, illewe tÁtsada|ni rangának
köszönhetóen érdemes 

^tta, 
hogy az Egyestilet életében aktívan tészt vegyen, és tagsága

kézze|fogható előnnyel 1ár az EgyesiÁet számáta.

Q) 
^ 

Tiszteletbeli t^g 
^z 

Egyesiileti Elnökének javaslata a|apián a Közgyilés által keriil
megváLaszásta.

(4) Á Tiszteletbeü tagok az Egyesüeti szervek (I(özgyulés, Elnökség) döntéshozatalában csak
tanácskozási j oggal vehetnek tészt.

Vezető Tisztségviselők

20 /D. § (1) Vezetó tisztségviselőnek minősiil a(z)

a) Egyesiilet Elnöke,

b, Elnökségi tagok

l Q) a, Egyestilet Elnöke aTagjntézmények Vezetőitazok tisztségébőIaz Elnökség egyetértésével
a megbizatás lejátta elótt is felfiiggeszüeti, és egyben kezdemény ezi a visszatúvását, amennyiben:

a) annak tevékenysége az -Llapszabály rendelkezéseibe ütközik,

b) az E gyesüet céljainak elétését, működését akaűLy ozza v eszéIy ezteú,

c) olyan ffiaga,t^ításttanúsít, amiáItala tisztségbetöltésére méltat]annávállk,

d) Elnöksóg az ok(ok) együttes meglelölésével kezdeményezí. 
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A felfi.iggesztés ideie alatt ideiglenesen az Egyesiilet Elnöke által kinevezett személy Ága eI a
T a gi n té z m énv vez e tffi ,e|adatatt

V

Az Egyesiile t gazdálkodása

21. § (1) Az Egyestilet az egJiresiileti céI megualósíűsáual kőzvetleni:il ősszefri€gő
gazdas ági tevékenys ég végzésérc iogos ult.

Az Egyesüet - ide érrve a j"g személy szegezeú egységeit is - gazdaságl-vűz|kozásí
tevékenységet csak kőzbasznlű .vagy a létesítő okiratban megbatátozott egyéb céLjanak
megvalósíása &dekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszéIyezterve végez.

Q) A TaglíItézmények saiát bevételeikkel, a iuttatott céItamogatasokkal őrrállőan gazűlkodnak,
p énz eszközeiket önálló szátnlán v eze" k.

Q) A" Egyesiilet és a Tagintézményetk ftanszpaíens múködésének biztosíása étdekében a
Taglntézmények kötelesek negyedévente írásban beszámolni az Elnökségnek az éves Üzleti
terviik ídőaúnyos teliesiilésérő\ gazdzság tevékenységii&ről a negyedév elteltét követő 20 napon
belü.

(4) Beszámolójukat az Elnöksé g án:c.l elkészített formában kell elkészíteniti\ mely a íőbb bevételi
és kiadási infonrrációkat tartalrnazza, és alkalmas atxa, bogy az Elnökség világos képet kapjon
anőI, hogy az áItala nyúitott tÁmogatás felhaszrr,álása ídőatányosan me8.v,alósult-e, illetve a
megvalósulás sotán aTagbtézmények betartottákamegáIapoűsban foglzltakat.

(5) Az Elnökség a beétkezett beszámolóktőI, azok adatatnak feldolgozásával minden negyedév
lezárását követő 30. napg gazdaság jelentést készít az egyesiileti Elflök számáta L
T agjntézmény ek gazdaságr műkódéséről.

(6) Az egyesiileti Elnök köteles az elkészített beszámolókíól köteles tajékoztaást adni a
Elnökségnelq illetve a Közgyűlésnek.

(7) A, beszámolási kötelezettséget elmulasztő szewezeti egységet az Elnökség egy alkalommal az
adatok pőúására kásban szőlithaga fel. Ebben az esetben az adott szewezeú egységnek 5
munkanapia áll tendelkezéste a szii.kséges adatok benyűjtasfua.

(8) Az Egyesiilet a gazdálkoűsa során elért eredményét nem oszthagz fe\ azt a ielea
Alansza bálvbaa mechatátozott kőzhas znú tevékenvségéte fotdítia.

(9) Az Egyesűet éves Üzleti tew alapjángazűlkodik.

(10) Az Egyesüet képviselete sotán az Elnök őúilőan jegyzi az Egyesii{etet, illetőleg a
Taslntézménveket az--4eamáa Tagintézménv vezetőie minden kiadvánvon és epvéb
jogviszonyokban ftivéve a munkaiogi jogviszonyokat). Lz Egyesiilet jegyzése úgy tófténib hogy a

géppel vagy kézzel eIőtt" előnyomott,ya4y nyomtatott egyesiileti név alá a képviselő őlállőan qa
a nevét.

€4}Ba#ifofuii%
Sa*U*aafuoe

,-á^odsotban E'-öks€ 2 ftettö'rgia e8JrÉttesen gy &ot€a,
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(121I) Az egyesiilet tisztségviselói tiszteletdíjban és költségtédtésben részesiiüretnek előzetesen
engedélyezett mértékig.

Az Egyesület Szewezeti és Működési Szabályzata

22. § (1) Áz Egyesrilet és a Taglntézmények működését és tevékenységét éintő, az alapszabalyban
tészletesen nem szabalyozott kérdéseket a Szervezei és MűködésíSzabáLyzatban kell ógzítent

(2) A Szervezeti és Múködési SzabáIyzat nem lehet ellentétes az Egyesiilet LlapszabáIyával.

Az Egyesíilet megszűnése

23.§ (1) Az Egyesirletmegszúnésétea2011. é:rlCDO§/. törvényrendelkezéseiaztrányadóak,

Q) A, egyesiilet jogutód nélkiili megszűnése esetén a bitelezők követeléseinek kiegyeniítése u|án
fenntnaradő vagyoílt az alapszabályban rneghatározott, az egyesüet céIjávzl tlegegyező vagy
hasonló cél megvaió sítasxa létrejött kőzhasznű szefrT ezetílek kell átadni.

A nyilvánt attő bítőság jogszabáIyban megha tározott szervezetílek juttatia a vagyont, Ita az
alapszabáIy nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesüet vagyolárőI, r,agy ha M
aLapszzbalyban megjelölt közhasznű szesezet Lvagyoítt nem fogadja eIvagy aztflerrr szetezheú
meg.

(3) Az egyesüet iogutód nélkiiü megszűnése utÁn a vezető tisztségviselőkkel szemben e

minóségiikben az egyesiiLletnek okozott károk..,iatti kattéÁtésí igényt _ a iogetős bfuőság| törléstől
számított egy éven beliil - az egyesii.let tödésének idópon§ában tzgságl jogviszonyban ál7ő tag
yagy az éwényesítheti, akinek a részéte a megsz(tnéskor fennmatadó egyesiileti vagyont át kellett
adti,vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

Ha az egyesirlet jogutód nélkiil megszűni\ zhitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártédtési
igényt érvényesíüetnek az egyesiilet vezető tisztségviselóivel szemben 

^ 
szetződésen kívtjú

okozott kátokért való felelősség szabályai szedng ha a vezető tisztség,iselő az egyesii,let
fizetésképtelenségével fenyegetó helyzet beállta utÁrt abiteLezői étdekeket nem vette figyelembe,

zátő rcndelkezések

24. § Az Alapszabályban nem szabalyozott kétdésekben aPolgáú Törvénykönyv Q01,3 évi V. tv.)
és az Egyesüési |ogró1, a közhaszm jogállástó| valamint a civil szervezetek műkodéséről és

támogatásáról szóló 2011. é'vL CIXV. töwény rendelkezés eí ttátyadőak.

lelen Álapszabá|w az Egyesiilet Közg,vűése 2015. iúnius 12. napián meghozott 16/2015
(W. U. ) I(özcyűési Ha tátoza tával elfosadtA.

\L_
Szótád-Czakó Erzsébet

Elnök

Záradék
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Módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem, egyben a civil szervezetek
bíróság nytlvántattásáról és az ezzeI összefiiggő eljátásí szabalyokrőI szőIő 2071, év:- CDOO(I.
tórvény 38. § (2) bekezdésének megfelelően tgazolom, hogy a létesító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okit21 2015. iúnius 12. . napján elfogadott módosírása a|apján
hatályos tattalmának,

Budaoesten- 2015. iúnius 72. naoián:

(\ HAVAsr ÜGYIaEDI IRODA

4--, *.9 v , D\I lAVAsI JozsEF

dt, HavasiJ ' zseí1012 BP,, Márványu. 18.

ügyvéd

21

* A civil szerltezetek bírósági nyilvántarlásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokróI szóló 2011 évi CDOOO ,

törvény rendelkezéseinek megfelelően módositásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály


