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ALAPSZABÁLY  

 

A Dévaványai Folkműhely Egyesület alakuló közgyűlése Magyarország Polgári Törvénykönyve 

egyesülési jogról szóló 1959. IV. törvény 61. és a következő § - ai alapján, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi 

tartalommal fogadta el. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések  

 1./ Az egyesület neve: Dévaványai Folkműhely Egyesület 

2./ Az egyesület székhelye: Dévaványa, Gyöngy u. 6. 

3./ Az egyesület tevékenységét a Magyarország területén végzi, az Alkotmány keretei között. 

4./ Az egyesület bélyegzője: Dévaványai Folkműhely Egyesület felírat, alatta a székhely címe, 

adószáma, bankszámla száma 

5./ Az Egyesület jogi személy.  

II. fejezet 

AZ EGYESÜLET 

1./ AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 Kulturális és népi hagyományok, szokások, értékek felkutatása, megőrzése, ismeretterjesztés, 

információcsere, nevelés, oktatás, valamint bekapcsolódás a helyi programokba, 

tömegkommunikációba. 

2./ AZ EGYESÜLET FELADATAI 

 Kulturális és hagyományőrző találkozók, rendezvények szervezése, bekapcsolódás hasonló 

programokba.  

Népzenei, néptánc, népművészeti hagyományok átörökítése, táborok szervezése. 

Népdaléneklési verseny szervezése, ennek kiszélesítése hangszeres és néptánc találkozóvá. 

További csoportok létrehozása- felnőtt néptánc és felnőtt népdal kör. 

Jeles napokhoz kapcsolódó táncházak szervezése. 
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Műsorszolgáltatás, fellépések biztosítása 

Ismeretterjesztő és oktató programok szervezése illetve ezeken való részvétel. 

Kapcsolattartás hasonló hazai és határon túli szervezetekkel 

Hagyományőrzéssel összefüggő tevékenységek támogatása. 

Találkozók, fórumok, konferenciák szervezése, lebonyolítása. 

Programjai során fokozott figyelmet fordít a nevelésre, oktatásra. 

Szorgalmazza a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket. 

3./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 

4./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt 

rendelhet.   

5./ Az egyesület szolgáltatásai a civil szervezet tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más 

személyek számára is hozzáférhetőek. 

6./Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, 

azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

7./Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és – 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

 III. fejezet 

Az egyesület tagjai  

 

1./ Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

3./ Az egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az 

egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, a tagfelvételi 

kérelmét az elnökség elfogadja. 

4./ A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba 

veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 

5./ Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az 

egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. 

6./ Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az elnökség 

határoz. 

 7./A tag jogai: 

Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
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 A természetes tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 

– Az egyesület tagja az egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben 

betöltötte 18. életévét. 

– Személyesen részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, 

rendezvényein. 

– Jogi személy tagok képviselőjük útján javaslatokat, indítványokat tehetnek, 

intézkedéseket kezdeményezhetnek. 

– Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel. 

– Jogosult betekinteni az egyesület valamennyi iratába, ha az a személyiségi jogokat és 

az egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 

8./ A tag kötelezettségei: 

– Aktívan működjék közre az egyesület céljainak megvalósításában. 

– Tartsa be az egyesület alapszabályának rendelkezéseit. 

– Önként vállalt feladatait teljesítse, az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását a tőle 

elvárható módon elősegítse. 

– Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 

9./ A pártoló tag jogai: 

– A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. 

– Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

– A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok. 

10./ A pártoló tag kötelezettségei: 

– Az egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

– A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek. 

 

11./ A tiszteletbeli tag jogai: 

– A tanácskozási joggal való részvétel az egyesület közgyűlésén és rendezvényein.  

 

IV. fejezet 

A tagság megszűnése  

 

1./ A rendes tagság megszűnik: 

– kilépés, 

– törlés, 

– kizárás, 
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– ha az egyesület megszűnik 

2./ A rendes tag és a pártoló tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

3./ Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, 

aki az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást 

tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az egyesület 

közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A közgyűlés minősített 

többséggel dönt. 

4./ Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi 

rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál 

tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az egyesület 

közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.  

 

V. fejezet 

 

Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

 

1./ Az egyesület szervei 

– közgyűlés 

– elnökség 

– elnök 

2./ Az egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli. 

3./ Az egyesület ügyintézését az elnökség végzi.  

 A civil szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület tisztségviselője az a személy, 

aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 

évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 

Az egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

 

VI. fejezet 

 

A közgyűlés  

 

1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. 

2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
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– az alapszabály megállapítása, módosítása, 

– az elnökség, az elnök, megválasztása és visszahívása, 

– a tagdíj mértékének megállapítása, 

– az egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének 

megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló 

elfogadása, 

– éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak 

meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, 

– más egyesülettel való egyesülés kimondása, 

– döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés 

hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt, 

– döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni 

fellebbezés elbírálása, 

– az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának 

megalkotása. 

3./ A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az elnökség 

rendeli el, az összehívás végrehajtásáról elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással 

előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a 

közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend 

megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni a napirendi 

pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés 

helyének és dátumának pontos megjelölésével.  

4./ A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a tagok több mint fele (50 % + 1 

fő) jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés ugyanaznap, egy későbbi 

időpontban is megtartható abban az esetben, ha ezt a közgyűlési meghívó, illetve hirdetmény 

tartalmazza. A másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás e következményeire a 

tagok figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban felhívják. 

5./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez minősített, 

kétharmados többség szükséges. 

6./ A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely szavazásra 

jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített szavazás is tartható. 

Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 

7./ A közgyűlés az elnököt és az elnökségi tagokat 5 évre választja. 
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VII. fejezet 

Az elnökség  

 

1./ Az egyesület operatív és koordináló testülete. 

2./ Az elnökség elnökből és a közgyűlés által az elnökségbe választott további két tagból áll. 

3./ Az elnökség feladatai: 

– gondoskodik az egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, 

– végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, 

belső munkamegosztás alapján, 

– gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról, 

– dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

4./ Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel- két elnökségi tag jelenléte esetén egyhangú 

szavazással- hozza meg. 

5./ Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

6./ Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.  

7./ Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK. 685.§ a-ban meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

8./ Az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül helyettesítő személyt választ. 

  

 

 

VIII. fejezet 

 

Az Elnök 

 

1./ Az elnök az egyesület képviselője harmadik személyekkel szemben és hatóságok illetve bíróság 

előtt. Tisztét társadalmi munkában látja el. 

2./ Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. 

3./ Az elnök az elnökség egy megválasztott tagjával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája 

feletti aláírási, utalványozási jogot.   

4./ Munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett. 

5./ A közgyűlés összehívása 

6./ Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok 

Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a 
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közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya is megállapítható. 

8./ A közgyűlés az elnököt és az elnökségi tagokat 5 évre választja. 

9./ Éves beszámoló tervezetének készítése, közgyűlés elé terjesztése. 

10./A döntéseket, határozatokat kézbesíti személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a 

döntésekről, amennyiben személyiség jogokat és adatvédelmi törvényt nem sért, határozatait nyilvánosságra 

hozza. 

11./ Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek 

számára ez abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az egyesület érdekeit. A betekintés 

biztosításával kapcsolatos feladatokért az egyesület elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az 

elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését. 

 

 

 

 X. fejezet 

 Az Egyesület felügyelete 

Az egyesület éves bevétele az öt millió forintot nem haladja meg, ezért a 2011. évi CLXXV. 

törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az öt 

millió forintot meghaladja a Közgyűlés gondoskodik az Alapszabály megfelelő módosításáról és 

felügyelő szerv megválasztásáról. 

 

X. fejezet 

 

Az egyesület működése és gazdálkodása  

 

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre 

1./ Az egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

2./ Az egyesület bevételei: 

– tagdíjak, egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az 

egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, pályázat útján 

elnyerhető támogatások stb.) 

3./ Az egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.   

4./ A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. 
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5./ A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető, a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési 

kötelezettsége nincs. 

6./ Az egyesület éves beszámolóját a közgyűlés fogadja el, a 2011. évi CXXV. törvény szerinti 

tartalommal. 

7./ Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 

8./ Az egyesület váltót, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 9./Nem minősül előnynek a civil szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

11./ Az egyesület működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági 

jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen 

gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az egyesület 

közhasznú működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az egyesület székhelyén. Az 

érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a 

közhasznú működésről, szolgáltatásokról. 

12./ A beszámoló tartalmára a 2011. évi CLXXV. törvény 13 -16 §, valamint a 27- 30 § az 

irányadók. 

13./ A civil szervezet működése felett az ügyészség- a 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a 

Ptk.- an meghatározott eltérésekkel- az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint 

törvényességi ellenőrzést gyakorol. 

 

 

XI. fejezet 

Az egyesület megszűnése 

 

1./ Az egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 

egyesülését kimondja. 

2./ Megszűnik, amennyiben a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnését kimondja.  

3./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítésére kell fordítani. 

4./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni fennmaradó 

vagyont az Alapszabályban meghatározott- ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt- az 

egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. 
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XII. fejezet 

 

Záró rendelkezések  

 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok 

rendelkezései irányadók. 

 

 Dévaványa, 2013. augusztus 12. 

 

Erdei Attila 

elnök 

 

 

 


