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A társulatokról szóló törvény 12. cikkelyével összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny 51/09 szám) a Vajdasági 

Magyar Ifjúsági Központ Alapszabályának (elfogadott 2011. január 15-én) 9. cikkelyének értelmében, melyek az 

Alapszabály elfogadására, változtatására és módosítására vonatkoznak, a 2015. május 30-án megtartott Közgyűlésén 

elfogadásra került:  

VAJDASÁGI MAGYAR IFJÚSÁGI KÖZPONT 
ALAPSZABÁLYZATA 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Cikkely 

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (a továbbiakban: Szervezet) nem kormányzati, párton kívüli, közhasznú 

szervezet, mely meghatározatlan időtartamra alakult a vajdasági magyar ifjúság érdekképviselete, cselekvésre 

ösztönzése, társadalmi folyamatokba való bekapcsolása, tájékoztatása, nemformális oktatása, kultúrájának és nyelvének 

ápolása céljából. 

2. Cikkely 
 

A Szervezet neve szerb nyelven cirill betűs írásmóddal: Центар омладине војвођанских Мађара 

A Szervezet neve magyar nyelven: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

A Szervezet jogi forgalomban használatos magyar rövidítése: VMIK 

A Szervezet jogi forgalomban használatos szerb cirill betűs rövidítése: ЦОВМ 

A Szervezet neve szerb nyelven latin betűs írásmóddal: Centar omladine vojvođanskih Mađara 

A Szervezet jogi forgalomban használatos szerb latin betűs rövidítése: COVM 

A Szervezet neve angolul: Hungarian Youth Center of Vojvodina 

A Szervezet jogi forgalomban használatos angol rövidítése: HYCoV 

A Szervezet neve németül: Ungarische Jugendzentrum von Vojvodina 

A Szervezet jogi forgalomban használatos német rövidítése: UJV 

              A Szervezet székhelye: Újvidék, Vojvode Mišića 1/III. 
 

3. Cikkely 

A Szervezet pecséttel rendelkezik, mely kör alakú, 40 mm átmérőjű, a következő felirattal: Vajdasági Magyar Ifjúsági 

Központ – Újvidék (magyarul) – Центар Омладине Војвођанских Мађара– Нови Сад (szerbül) – Hungarian Youth 

Center of Vojvodina– Novi Sad (angolul), a kör közepén pedig a Szervezet rövidítése és egyben logója helyezkedik el: 

VMIK. 
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A helyi szervezetek a Szervezet Elnökségének határozatával összhangban saját pecséttel rendelkeznek. A pecsét kör 

alakú, 40 mm átmérőjű, a következő felirattal ellátva: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (a helyi szervezet székhelye 

magyarul) – Центар Омладине Војвођанских Мађара (a helyi szervezet székhelye szerbül) – Hungarian Youth Center 

of Vojvodina (a helyi szervezet székhelye angolul) – Helyi szervezet, Mesna organizacija. E kötelező elemek 

elrendezését a helyi szervezetek önállóan határozzák meg a Szervezet Elnökségének jóváhagyásával. 

4. Cikkely 

A Szervezet jogi személy, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és az ezen Alapszabállyal meghatározott jogok és 

kötelezettségek keretében.  

A Szervezet céljait és feladatait önállóan valósítja meg, az Alapszabállyal és a törvénnyel meghatározott módon.  

A Szervezet munkája nyilvános, kivéve azokat az eseteket, amikor a Közgyűlés, vagy valamely más szerv, az egyéni vagy 

az általános érdekek védelme miatt, másként nem dönt. 

II. CÉLOK ÉS FELADATOK 

5. Cikkely 
  
A Szervezet céljai: 
 

- a vajdasági magyar fiatalok érdekképviselete hazai és nemzetközi szinten; 
- a vajdasági magyar fiatalok kultúrájának és nyelvének ápolása és nemzeti önazonosságának erősítése; 
- a vajdasági magyar fiatalok cselekvésre, önkéntességre és önszerveződésre való ösztönzése; 
- a vajdasági magyar fiatalok képzése és oktatása; 
- a vajdasági magyar fiatalok tájékoztatása; 
- a vajdasági magyar fiatalok társadalmi, közéleti és tudományos életbe való beilleszkedésének támogatása; 
- a vajdasági magyar fiatalok foglalkoztatottságának és vállalkozásainak elősegítése; 
- családalapítás és gyermekválallás  ösztönzése a vajdasági magyar fiatalok körében; 
- a Vajdaságban élő magyar és az itt élő más nemzetiségű fiatalok, továbbá az ifjúsági civil szervezeteik közötti 

együttműködés erősítése; 
- a vajdasági magyar ifjúsággal foglalkozó  szervezetek és intézmények, és a külföldi  ifjúsággal foglalkozó civil 

szervezetekkel és intézményekkel való összekapcsolása; 
- az európai unióhoz való csatlakozás segítése programjaival és tevékenységével; 
- és más, a fent említettekhez hasonló célok. 

  
6. Cikkely 

  
A Szervezet a céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi: 
 
- képviseli a vajdasági magyar fiatalság érdekeit hazai és nemzetközi fórumokon, rendezvényeken és egyéb 

eseményeken; 
- részt vesz az európai, kárpát-medencei, szerbiai, vajdasági, regionális és helyi ifjúságügy alakításában; 
- kulturális eseményeket szervez és művelődési lehetőségeket biztosít;  
- minőséges szabadidős tevékenységeket szervez és szórakozási lehetőségeket biztosít; 
- önkéntes, adománygyűjtő és emberbaráti tevékenységeket, eseményeket és rendezvényeket szervez;  
- képzéseket, tanfolyamokat, kerekasztal-beszélgetéseket, vetélkedőket, tanácsadást, szak- és vitafórumokat 

szervez; 
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- találkozókat, kiállításokat, fellépéseket, színi előadásokat, táborokat és koncerteket szervez; 
- pályázati, ösztöndíj, munka és egyéb más lehetőségekről tájékoztat; 
- közéleti és tudományos eseményeket és rendezvényeket szervez; 
- sport és rekreációs rendezvényeket szervez; 
- vállalkozói, munkavállalói, munkáltatói és egyéb munkaerőpiacba való bekapcsolódást elősegítő eseményeket és 

rendezvényeket szervez; 
- családbarát és gyermek eseményeket és rendezvényeket szervez; 
- folyóiratokat, könyveket és más kiadványokat szerkeszt, ad ki és terjeszt; 
- szervezi a hagyományos Ifjúsági Bálakat és az Ifjúsági Etno Tábort; 
- együttműködik hazai és külföldi ifjúsági és civil szervezetekkel, amelyek hasonló célokkal rendelkeznek; 
- lehetőséget biztosít a fiataloknak a hazai és nemzetközi programokban való részvételhez; 
- és egyéb, a célokkal összhangban levő feladatot végez. 
 

III. TAGSÁG 

7. Cikkely 

A Szervezet tagja lehet minden hazai és külföldi magán- és jogi személy, egy tag ajánlásával, amennyiben elfogadja a 

Szervezet céljait és Alapszabályzatát.  

A Szervezetnek lehetnek állandó, tiszteletbeli és támogató tagjai. 

8. Cikkely 

A tagságba való felvétel a kitöltött belépési nyilatkozat aláírásával igényelhető. 

A tagfelvételről az Elnökség dönt a kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen. 

Az Elnökség csak a saját kezűleg, míg a kiskorúak esetében a szülő vagy gyám által aláírt tagsági kérelmet veszi 

figyelembe. 

A tagsági viszony az elnökségi határozat meghozatala után lép életbe. 

A szervezeti tagviszony létesítéséről az Elnökség írásban vagy elektronikusan értesíti az érintettet. 

Az Elnökség elutasító határozatával szemben az érintett a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést a Felügyelő 

bizottsághoz kell beadni 15 napon belül. 

9. Cikkely 

A tagoknak joga van: 

1. a többi taggal egyenjogúan részt venni a Szervezet céljainak megvalósításában; 
2. közvetlenül részt venni a Közgyűlés határozatainak meghozatalában 
3. választani  és választva lenni  a Szervezet szerveibe; 
4. időszerű és teljeskörű tájékoztatást kapni a Szervezet munkájáról és tevékenységeiről; 
5. inditványozni, véleményezni, javasolni a Szervezet szerveinek; 
6. és kérdezni a Szervezet szerveitől. 
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10. Cikkely 

A tagok kötelezettségei: 

1. aktív részvétel a Szervezet céljainak megvalósításában; 
2. tiszteletben tartani a Szervezet Alapszabályzatának és más aktusainak rendeleteit; 
3. tiszteletben tartani és végrehajtani a Szervezet szerveinek döntéseit; 
4. érdeklődési körének megfelelő részvétele a Szervezet tevékenységeiben; 
5. óvni a Szervezet tekintélyét; 
6. a rá bízott feladatok lelkiismeretes és szabályos időben való ellátása; 
7. és más kötelezettségek az Elnökség döntésével összhangban.  

 
11. Cikkely 

A tagsági viszony a Szervezetben megszűnik: 

1. kilépéssel; 
2. kizárással; 
3. halállal; 
4. a Szervezet megszűnésével. 

 
A tag kiléphet a szervezeti tagságból a kilépésről szóló írásos nyilatkozat átadásával az Elnökségnek. 

A kizáráshoz vezethet a 2 (két) évnél hosszabb ideig tartó passzív magatartás, az Alapszabályzat vagy más aktus 

megszegése, a Szervezet tekintélyének csorbítása. A kizárásról fegyelmi eljárás keretén belül, elsőfokon a Felügyelő 

bizottság dönt, fellebbezés esetén, másodfokon a Közgyűlés dönt. 

A 2 (két) évnél hosszabb passzivitás esetén az Elnökség írásos vagy elektronikus felszólítást küld az érintettnek, aki 

válaszát az esetleges tagsága megszűnéséről köteles 30 (harminc) napon belül megküldeni. A hallgatás nemleges 

válasznak tekintendő.  

A tagsági viszony megszűnéséről a Közgyűlés hoz határozatot, az Elnökség javaslatára. 

12. Cikkely 

Az Elnökség írásos vagy elektronikus nyilvántartást vezet a Szervezet tagjairól.  

A szervezeti tagviszony megszűnése esetén, a tag törlődik a nyilvántartásból, a tagsági viszony megszűnése okának 

megjelölésével. 

13. Cikkely 

A 16. életévét betöltött kiskorú személy is lehet a Szervezet tagja, a szülő vagy gyám írásbeli beleegyezése révén. A 

belépési nyilatkozatot a szülő vagy gyám írja alá. 

A kiskorú tagoknak joguk van részt venni a Közgyűlés munkájában, de nem rendelkeznek szavazati joggal és nem 

választhatnak és nem választhatók a Szervezet szerveibe. 

14. Cikkely 
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Tiszteletbeli tag lehet minden magánszemély, akit érdemei miatt az Elnökség javasol és a Közgyűlés nyilvános szavazással 

elfogad. 

Támogató tag lehet minden magán- és jogi személy, aki és amely elősegíti a Szervezet munkásságát vagy anyagilag 

támogatja a Szervezetet. 

A tiszteletbeli és támogató tagoknak joguk van részt venni a Közgyűlés munkájában, de nem rendelkeznek szavazati 

joggal, és nem választhatnak és nem választhatók a Szervezet szerveibe. 

15. Cikkely 

Céljainak megvalósítása érdekében a Szervezet kapcsolatokat teremt és együttműködik kulturális, ifjúsági, oktatási és 

más hasonló hazai és külföldi szervezetekkel és intézményekkel. A Szervezet beléphet hazai és nemzetközi 

ernyőszervezetekbe és szövetségekbe, melyről az Közgyűlés hoz határozatot. 

A tagságból eredő feladatok végrehajtásáról az Elnökség dönt és gondoskodik. 

 

IV. FELÉPÍTÉS 

16. Cikkely 

A Szervezet szervei: Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Felügyelő Bizottság és egyéb ideiglenes szervek az Elnökség döntésével 

(bizottságok és egyéb testületek). 

17. Cikkely 

A Közgyűlést a Szervezet minden tagja képezi. 

A Közgyűlés rendszeresen, évente egyszer ülésezik. Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség vagy a Felügyelő bizottság 

legkevesebb egyharmadának írásos kezdeményezésére az Elnökség 30 napon belül köteles összehívni. 

Rendes Közgyűlést az Elnökség legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt, írásos vagy elektronikus meghívóval és a 

napirendi pontok közlésével köteles összehívni. 

A Közgyűlés: 

1. megválasztja a Közgyűlés elnöklőjét, jegyzőkönyvvezetőjét, jegyzőkönyv hitelesítőket, szavazatszámlálókat és a 
választási bizottságot; 

2. elfogadja a Közgyűlés Ügyrendjét; 
3. elfogadja az Elnökség által ajánlott napirendi pontokat; 
4. munkatervet és programot hoz; 
5. elfogadja az Alapszabályzatot, esetleges változtatásait és módosításait; 
6. megtárgyalja és elfogadja az Elnökség jelentését; 
7. átvizsgálja és elfogadja a zárszámadást; 
8. megtárgyalja és elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését; 
9. választja és felmenti az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait; 
10. dönt a Szervezet státuszának változásáról és a Szervezet megszűnéséről; 
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11. dönt a támogató és tiszteletbeli tag cím odaitéléséről; 
12. másodfokon dönt a Szervezetből való kizárásáról; 
13. dönt a fellebezések ügyében; 
14. dönt a Szervezet ernyőszervezetekbe és szövetségekbe való belépéséről, hazai és nemzetközi szinten; 
15. dönt az egyéb általa napirendre felhozott pontokban. 

 
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagság legkevesebb fele jelen van. 

A Közgyűlés a jelenlevő tagok többségi szavazatával hoz döntést. 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a Közgyűlés elnöklőjének 30 perc elteltével megismételt Közgyűlést kell 

összehívnia, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő. 

Az Alapszabályzat változásáról és módosításáról, a státuszának változásáról és a Szervezet megszűnéséről, 

ernyőszervezetekbe és szövetségekbe való belépéséről, valamint a támogató és tiszteletbeli tag cím odaítéléséről szóló 

határozathoz a megjelentek kétharmados többségi szavazata szükséges. 

18. Cikkely 

A Közgyűlés ülését az elnökség elnöke nyitja meg.  

Az ülésen a Közgyűlés tagjai közül elnöklőt választanak, aki a választás után lefolytatja a Közgyűlést.  

A Közgyűlés megkezdése előtt jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választanak, valamint egy 

szavazatszámlálót, aki a nyilvános szavazáskor megszámolják a szavazatokat. Tisztújító Közgyűlés esetén, a Közgyűlés 

háromtagú választási bizottságot is választ.  

Amennyiben a Közgyűlésen sor kerül a Szervezet igazgatási szervei tagjainak titkos szavazással való megválasztására, a 

Közgyűlés megválasztja a választási bizottság elnökét és két tagját. 

A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ülés után aláírja az elnöklő, a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő. A jegyzőkönyv három egyenlő példányban készül és a Szervezet levéltárában őrzik. 

A Közgyűlés ülésének előkészítésére, összehívására és lefolytatására, valamint a Közgyűlés ülésére vonatkozó egyéb 

kérdésekkel kapcsolatos közelebbi rendelkezéseket a Szervezet Közgyűlésének ügyrendi szabályzatával kell rendezni, 

amelyet a Közgyűlés egyszerű többséggel fogad el. 

19. Cikkely 

Az Elnökség a Szervezet végrehajtó szerve, amely gondot visel a Szervezet céljainak megvalósításáról, melyeket az 

Alapszabályzat és a Közgyűlés határoz meg. 

Az Elnökségnek 5-11 (öttől tizenegy) tagja lehet, melyeket a Közgyűlés választ meg és ment fel. 

Az Elnökség saját tagjai közül választ Elnököt és két Alelnököt. 

Az Elnökség Elnöke képviseli a Szervezetet jogi ügyekben, pénzügyi végrehajtóként jogai és kötelezettségei vannak, 

valamint ő az a személy, aki a Szervezet jogi- és pénzügyi felelőse, illetve ügyel a Szervezet jó hírnevére. 
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Az Elnök beleegyezésével az Alelnökök képviselik a Szervezetet a jogi forgalomban, illetve pénzügyi és jogi 

dokumentumok aláírására jogosultak, a Szervezet nevében. 

Az Elnökség mandátuma két évig tart és az Elnökségi tagok újraválaszthatók ugyanarra a tisztségre. 

Ha az Elnökség megbízatási ideje alatt egyes Elnökségi tagoknak megszűnik a megbízatása, az Elnökség a zökkenőmentes 

tevékenységvégzés és hatáskör betöltés végett, ideiglenesen kooptálhat Elnökségi tagokat, de az Elnökség 

összlétszámhoz viszonyított 1/3-nál (egy harmadnál) nem többet.  

Az Elnökség köteles a kooptálásról szóló határozatot, jóváhagyásra felterjeszteni a következő rendes Közgyűlésen. 

Amennyiben a Közgyűlésen a kooptálásról szóló határozat nem kerül jóváhagyásra, a Közgyűlésen új Elnökségi tagot 

választ. 

20. Cikkely 

Az Elnökség: 

1. vezeti a Szervezet munkáját a két Közgyűlés között, és határozatokat hoz a Szervezet céljainak megvalósításának 
érdekében; 

2. összehívja a rendes és rendkivüli Közgyűléseket; 
3. elfogadja az Elnökség Ügyrendjét; 
4. megszervezi a Szervezet rendes tevékenységeinek lebonyolítását; 
5. pénzügyi határozatokat hoz; 
6. kezdeményezi az Alapszabályzat változtatási és módosítási eljárását, saját maga illetve öt tag javaslatára, 

előkészíti a változtatás és módosítás javaslatát, melyet a Közgyűlés elé visz döntéshozatalra; 
7. szükség esetén ideiglenes szerveket hoz létre (bizottságok és egyéb testületek); 
8. döntést hoz a munkaerő alkalmazásáról az Elnök javaslata alapján; 
9. a helyi szervezetek munkáját koordinálja; 
10. külön feladatokkal bízza meg az egyes tagokat; 
11. Döntést hoz a kártérítési eljárás kezdeményezéséről, és szükség esetén, külön képviselőt nevez ki erre az 

eljárásra; 
12. dönt minden egyéb kérdésben, mely nem tartozik más szerv hatáskörébe sem. 

 
Az Elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok legkevesebb fele jelen van.  

Döntést az jelenlevő elnökségi tagok többségi szavazattal hoznak. 

21. Cikkely 

Az Elnökség tagjaiból Elnököt választ két évre, aki újraválasztható ugyanezen tisztség betöltésére. 

Az Elnök: 

1. ellátja a Szervezet jogi képviseletét; 
2. elnököl az Elnökség ülésein; 
3. irányítja és koordinálja az Elnökség munkáját; 
4. szervezi, irányítja és felügyeli a Szervezet, tagjai és az alkalmazottak mindennapi munkáját; 
5. javasolja szükség esetén ideiglenes szervek létrehozását (bizottságok és egyéb testületek) 
6. felelős a szervezet vagyonának és pénzügyének kezeléséért és nyilvántartásáért; 
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7. gondoskodik a Szervezet Közgyűlésének, és az Elnökség üléseinek megtartásához szükséges feltételekről 
(előterjesztések összegyűjtése, napirendi javaslat készítése, meghívók kiküldése, jegyzőkönyv hitelesítésének 
biztosítása); 

8. feladatokat ad az Alelnökök, tagok és az alkalmazottak számára; 
9. javaslatot ad munkaerő alkalmazására, és az Elnökség döntése értelmében munkaszerződéseket köt, 

munkáltatói jogokat gyakorol a Munkajogi törvénnyel összhangban; 
10. más feladatokat lát el a Szervezet Alapszabályzatával és a Törvénnyel összhangban. 

 
22. Cikkely 

A Szervezetnek 2 (két) Alelnöke van. Az Elnökség választ Alelnököket az Elnök javaslatára, a jelenlevők többségi 

szavazatával. Az Alelnökök tisztsége 2 (két) évig tart, és újraválaszthatók ugyanerre a tisztségre. 

Az Alelnök: 

1. segíti az Elnök munkáját; 
2. az Alelnökök egyike az Elnök utasítására helyettesíti az Elnököt; 
3. amennyiben az Elnök elfoglalt, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az Elnök, kivéve, ha 

az Elnök másképp nem határoz; 
4. ellát más feladatokat az Elnök és az Elnökség utasítására. 

 
Az Alelnök felelősséggel tartozik az Elnöknek és az Elnökségnek. Amennyiben az Elnök nincs megelégedve az Alelnök 

munkájával, joga van az Alelnök alelnöki tisztségének beszüntetésére, az Elnökség beleegyezésével. 

Az Elnök jóváhagyásával, az alelnökök képviselik a Szervezetet és aláírhatják a jogi és pénzügyi okmányokat. 

23. Cikkely 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szervezet pénzügyi tevékenységét, az Alkotmányból, Törvényekből, Alapszabályzatból 

és más aktusokból eredő jogok és kötelezettségek betartását és összhangját és a fegyelmet és. Az észlelt 

szabálytalanságokról azonnal értesíti az Elnökséget. 

A Felügyelő Bizottság 3-5 (háromtól öt) tagú, akiket a Közgyűlés választ többségi szavazati döntéssel. A Felügyelő 

Bizottság tagjainak megbízatása 2 (két) évig tart és újraválaszthatók a tisztségre.  

A Felügyelő Bizottság tagjai elnököt választanak egymás között. A Szervezet Elnökének joga van részt venni a Felügyelő 

bizottság ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal. A Felügyelő bizottság tagja nem lehet tagja a Szervezet más 

szerveinek.  

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a Felügyelő bizottsági tagok legkevesebb fele jelen van. Döntést a Felügyelő 

Bizottság többségi szavazattal hoz. 

A Felügyelő Bizottság: 

1. ellenőrzi a Szervezet anyagi és pénzügyi működését, mérlegét és leltárát; 
2. ellenőrzi az Alapszabályzat és a Szervezet egyéb aktusainak következetes alkalmazását; 
3. gondot visel a Szervezet aktusainak és döntéseinek összehangolására az Alapszabályzattal, Törvényekkel és az 

Alkotmánnyal; 
4. gondot visel a Közgyűlés és a Szervezet többi szervei határozatainak következetes végrahajtásáról; 
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5. megvitatja a Szervezet tagjainak, szervei és szervei képviselőinek beadványait a Szervezet egészének és 
szerveinek munkájára, illetve pénzügy kezelésére vonatkozólag; 

6. elsőfokon dönt a Szervezetből való kizárásáról fegyelmi eljárás keretén belül; 
7. megvitatja és véleményezi a fellebezéseket; 
8. az Elnök vagy a Közgyűlés rendeletével összhangban rendkívüli anyagi és pénzügyi ellenőrzéseket végez; 
9. ellátja a Közgyűlés által rábízott feladatokat; 
10. szükség esetén, egyéb feladatokat is ellát. 

 
A Felügyelő Bizottság jelentést ad Közgyűlés mindegyik ülésén és munkájáért a Közgyűlésnek felel. 

A Felügyelő Bizottságnak a tényállás megállapítása céljából, feladatai végzése közben joga van a Szervezet minden 

szervétől anyagot kérni betekintésre. 

24. Cikkely 

A Szervezet szervei virtuális/elektronikus ülést is összehívhatnak. A rendes és a tisztújító Közgyűlést nem lehet 

virtuálisan/elektronikusan lebonyolítani. 

A rendkívüli Közgyűlés, Elnökség és a Felügyelő Bizottság a munka hatékonyságának növelése és megtakarítás okán, 

egyes kérdésekben dönthet, az Elnökség határozata alapján elfogadott elektronikus levelezés, közösségi hálózatok és 

alkalmazások révén lebonyolított ülésen. Az ilyen ülést is a rendes és a rendkívüli ülés összehívására illetékes hívja össze. 

Az elektronikus ülést a következő rendes ülésen jegyzőkönyveztetik és hitelesítik. 

Az elektronikus ülés egy- vagy kétfordulós. 

Ha a felvetett kérdés nem módosítható, és csak elfogadásra vagy elvetésre kerülhet, akkor indokolt javaslat kerül 

megszavazásra „igen”, „tartózkodó” vagy „nem” lehetőségekkel. 

Ha a felvetett kérdés módosítható, akkor az első fordulóban kerül sor az indoklásra, és az azt követő vitára, amely nem 

lehet rövidebb 3 (három) munkanaptól. A vita idejének lejárta után, a kérdést felvető összegezi a javaslatokat, és 

megfogalmazza a végleges javaslatot, amelyről az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság tagjai a második fordulóban „igen”, 

„tartózkodó” vagy „nem” lehetőségekkel tudnak nyilatkozni. 

Elektronikus körlevélben, levelezési csoportban vagy fiókban minden tagnak, minden pillanatban joga van felvetni 

kezdeményezést az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökei közvetítésével. 

25. Cikkely 

Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a tagság és a nyilvánosság rendszeresen értesüljön a Szervezet tevékenységeiről és 

munkájáról, belső és nyilvános kiadványok, közlemények és internetes felületei útján, illetve más elfogadható módon. 

Az éves elszámolások és a tevékenységi jelentések minden tag számára hozzáférhetőek a Közgyűlés ülésein. 

26. Cikkely  

Helyi szervezetet, Elnökségi határozattal, három szervezeti tag alapíthat. 

A Helyi szervezetek nem rendelkeznek jogi személyiséggel, jogalanyiságát a Szervezet keretében valósítja meg. 
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A Helyi szervezetek önálló tevékenységet fejtenek ki a Szervezet Alapszabályzatának rendelkezéseivel összhangban. A 

Helyi szervezetek önállóan rendelkezhetnek azokkal az eszközökkel, amiket beszereztek, az Elnökség felügyelete alatt. A 

Helyi szervezet saját pecséttel és folyószámlával rendelkezik a Szervezet Elnökségének jóváhagyásával.  

A helyi szervezet közgyűlését a Helyi szervezet minden tagja alkotja. A Helyi szervezet Közgyűlése választja meg a Helyi 

szervezet 3-7 (háromtól hét) tagú elnökségét.  

A Helyi szervezet saját soraiból javasolja a Szervezet Elnökségének, a helyi szervezet Elnökének és Alelnökének 

kinevezését, megválasztását és leváltását. 

A Helyi szervezet kötelezettségei: 

- együttműködni a Szervezet szerveivel; 
- tevékenységéről évente írásos jelentést tenni a Szervezet Elnökségének; 
- a tervezett rendezvényekről és programokról előzetesen tájékoztatni a Szervezet Elnökségét. 

 
Amennyiben a Helyi szervezet a Szervezet Alapszabályának rendelkezéseivel, illetve szerveinek határozataival 

ellentétben működik, a Szervezet Elnöksége döntést hozhat a Helyi szervezet feloszlatásáról. Fellebbezés esetén a Helyi 

szervezet felosztásáról szóló végső határozatot a Szervezet Közgyűlése hozza meg. 

V. PÉNZELÉS 

27. Cikkely 

A Szervezet működésére és tevékenységére az anyagi eszközöket  

- tagsági és részvételi díjakból;  

- jótékonysági, önkéntes és egyéb adományokból, ajándékozásokból, pénzbeli segélyekből és hagyatékból;  

- hazai és külföldi állami szerveknél és intézményeknél megjelent pályázatokból és forrásokból;  

- hazai, külföldi és nemzetközi alapítványoknál, szervezeteknél, gazdasági alanyoknál megjelent pályázatokból, 

forrásokból és támogatásokból;  

- áru és szolgáltatások forgalmazásából; 

- takarékbetét, kamat, osztalék és bérleti díjak révén; 

- a Szervezet tevékenysége révén;   

- és egyéb forrásokból teremti elő az Elnökség döntéseivel és a Törvénnyel összhangban. 

28. Cikkely 

A Szervezet anyagi eszközöket teremthet elő: 

- képzések, előadások, konferenciák, prezentációk, tanácsadói és más hasonló rendezvények szervezéséből; 

- programok szervezéséből: ifjúsági balok, összejövetelek, táborok, ballagások és hasonló eseményekből Elnökségi 

döntéssel; 

- önkéntes munkák és más események szervezéséből; 

- a Szervezet gazdasági tevékenysége révén; 

- kiadói tevékenység révén;  

- és más tevékenységekből, amelyek szükségesnek mutatkoznak, az Elnökség előzetes döntésével összhangban. 
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29. Cikkely 

A Szervezet a következő főbb gazdasági tevékenységet végzi: 

82.30 Konferencia és bemutató szervezése 

Beletartozik a bemutatók, gyűlések, konferenciák és találkozók szervezése hirdetése és/vagy üzletvitele ezek megtartása 

alkalmával, eseményszervező és terem előkészítő személyzet szolgálatainak helyszíni igénybevételétől függetlenül.  

30. Cikkely 

A Szervezet a következő további gazdasági tevékenységeket végzi: 

85.59  Máshová nem sorolható egyéb oktatás 

Beletartozik: az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható, a vizsgára felkészítő tanfolyam, 

nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő tanfolyam, a számítógépes tanfolyam, túlélőtanfolyam, a nyilvános szereplést 

elősegítő kommunikációs tanfolyam, a gyorsolvasás tanfolyama. 

85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység 

Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások, az oktatási 

szaktanácsadás, az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás, az oktatási vizsgáztatás az és oktatási 

vizsgateszt értékelése, a diákcsereprogramok szervezése. 

A Szervezet a tevékenysége közvetlen ellátását a Gazdasági Jegyzékek Nyilvántartásába való bejegyzése után kezdheti 

meg.  

A gazdasági és egyéb tevékenységek által megvalósított jövedelmet kizárólag csak a Szervezet céljainak megvalósítására 

lehet felhasználni, beleértve a Szervezet rendes működésének költségeit és az önerő biztosítását az saját projektumok 

pénzelésében. 

VI. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

31. Cikkely 

A Szervezet működése a Közgyűlés határozatával szűnik meg vagy amikor megszűnnek a feltételek a Szervezet céljainak 

megvalósulására, vagy más törvénnyel előírt esetben. 

A Szervezet megszűnése esetén, a Szervezet vagyonának átruházásáról szóló határozatot a Közgyűlés hozza meg. 

Az első bekezdésben említett határozattal csak belföldi közhasznú jogi személyt lehet meghatározni, mint a vagyon 

átvevőjét, amelyet ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósítása érdekében alapítottak. 

32. Cikkely 

A Szervezet jelképei (név, logó, pecsét és egyebek) a Közgyűlés döntésével összhangban változtathatók meg. 
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VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

33. Cikkely 

Ezen Alapszabályzat hatálybalépésével hatályát veszti a 2011. január 15-én elfogadott Alapszabályzat.  

A Szervezet szervei kötelesek, a hatálybalépéstől számított 90 napon belül, összehangolni és meghozni az általános 

aktusokat, ezen Alapszabályzat rendelkezései szerint. 

Az általános aktusok meghozataláig és a meglévők összehangolásáig, a meglévő aktusok alkalmazandók, amennyiben 

nincsenek ellentétben ezen Alapszabályzattal. 

34. Cikkely 

Az Alapszabály attól a naptól lép hatályba, amikor a Szervezet Közgyűlése elfogadja. A hivatalos szerveknél 

nyilvántartásba való bejegyzés pillanatától kezdve alkalmazandó. 

35.  Cikkely 

A Szervezet Közgyűlése hoz határozatot minden kérdésről, amely nincs belefoglalva ebbe az Alapszabályzatba A 

társulatokról szóló törvénnyel összhangban. 

 

 

Újvidék, 2015. május 30.       A Szervezet Közgyűlésének elnöklője 

P.H. 

 

          _________________________________ 
           Kovács Birkás Zsolt 

 

 


