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Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület
Alapszabálya
A Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesülete1/ a továbbiakban: Szövetség / a magyarországi
horvátok önkéntes alapon szervezkedő közös, önálló, pártoktól független, demokratikus
társadalmi szervezete.
A Szövetség a magyarországi horvát nemzetiség történelmileg és földrajzilag kialakult területi
elhelyezkedésének megfelelően hat egyenrangú régióban fejti ki tevékenységét:
- Baranya megyei régió
- Bács-Kiskun megyei régió
- Dráva – menti régió
- Gradistyei régió
- Budapesti és Pest megyei régió
- Mura – menti régió

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
A Magyarországi Horvátok Szövetsége a tagok önkéntes elhatározása alapján a magyarországi
horvátok közös érdekeinek hatékony érvényesítése érdekében jött létre.
Neve:
Horvát nyelven:
Rövidítése:

Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület
Savez Hrvata u Mađarskoj
SHM

Az alapítás éve:

1990. Szombathely

Működési területe: Magyarország területe
Székhelye:

1065 Budapest, Nagymező u. 68. 2

Bélyegzője:

kör alakú felirat
- a felső szegély mentén: Savez Hrvata u Mađarskoj
- az alsó szegély mentén: Magyarországi Horvátok Szövetsége
- középen: Budapest

Jelvénye:

pajzs alakú mezőben 25 db. / 13 piros és 12 fehér ) négyzet,
Középen kékkel írott SHM betűkel

A Szövetség jogi személy.

1
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A Szövetség nevét a Közgyűlés 2014. május 17. napján kiegészítette.
A Szövetség székhelyét 2014. május 17-én a Budapest, Nagymező u. 48. sz. alól fenti címre helyezte át.
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II. fejezet
A Szövetség célja és feladatai
2.§
1. A Szövetség képviseli és védi a Magyar Köztársaságban élő horvát nemzetiség jogait, ezen
belül egyéni és kollektív érdekeit.
2. A Szövetség a magyarországi horvátokat képviseli az Alaptörvényben, a törvényekben és
nemzetközi szerződésekben biztosított nemzetiségi és kisebbségi jogok érvényesítésében.
3. A Szövetség céljai megvalósítása érdekekében együttműködik azokkal a szervezetekkel,
intézményekkel és egyénekkel, akik /amelyek/ támogatják a magyarországi horvátokat.
4. Őrzi és fejleszti a horvát lakosság nemzeti tudatát és identitását. Ápolja kulturális,
történelmi és más hagyományait.
5. Mozgósítja és ösztönzi a horvátokat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük
ápolására és kultúrájuk fejlesztésére.
6. A szövetség részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének
szervezésében és támogatásában.
7. A Szövetség elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a
közéletben a horvát nyelv használatára és egyenjogúságra való törekvést.
8. A Szövetség segíti, anyagilag és erkölcsileg támogatja a hazai kisebbség tájékoztatására
szolgáló tömegkommunikációs eszközök /rádió, televízió, sajtó/ tevékenységét, valamint
a horvát kiadványok megjelentetését.
9. A Szövetség együttműködik a célkitűzéseit támogató egyházakkal, felekezetekkel.
10. A Szövetség a kölcsönös partneri viszony alapján igényli, hogy a Horvát Köztársaság
támogassa a magyarországi horvátok oktatási és közművelődési igényeinek kielégítését.
Közreműködik a magyar – horvát kulturális egyezmény és a magyar – horvát
kisebbségvédelmi egyezmény megvalósításában.
11. A Szövetség kapcsolatot tar fenn az anyaországgal, annak magyarországi képviseleteivel,
valamint más országokban, kisebbségben élő horvátok szervezeteivel.
12. A Szövetség anyagilag és erkölcsileg támogatja a hazai horvát nemzetiség intézményeit,
szervezeteit és a horvát közösség tagjait.
13. A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében széleskörűen együttműködik az országos
és a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
14. A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján a magyarországi horvát közösséggel kapcsolatos közhasznú
tevékenységet folytat, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
felhatalmazása alapján:
14. § A nemzetiséghez tartozóknak a közéletben való részvétele - e minőségükre
tekintettel - nem korlátozható. Érdekeik kifejezésére, védelmére - jogszabályi
keretek között - egyesületeket, pártokat hozhatnak létre.
17. § A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük
megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása.
20. § Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi
közösségeknek rendezvényeik és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti,
kulturális, kegyeleti és vallási emlékeik, hagyományaik megőrzéséhez,
ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik használatához fűződő jogait.
15. A Szövetség kizárólag és közvetlenül közhasznú célokat szolgál. Vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
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16. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közhasznú szolgáltatásaiból
tagjain kívül más is részesülhet. A rendelkezésére álló eszközöket csak az
alapszabályban meghatározott feladatokra használhatja fel. Gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységre fordítja.3
III. fejezet
A Szövetség tagsága
3.§
1. A Szövetség rendes tagja / a továbbiakban: tag / lehet az a magyar és nem magyar
állampolgárságú, de Magyarországon élő természetes személy és Magyarországon
székhellyel rendelkező jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki /amely/ a Szövetség Alapszabályát elfogadja, és felvételét kéri a Szövetségbe – az
Alapszabály 1. illetőleg 2. számú mellékletét képező Belépési Nyilatkozat kitöltésével. A
tagsági jogviszony az Elnökség elfogadó döntésével jön létre.
2. A Szövetségnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.
a). A Szövetség tiszteletbeli tagját a Szövetség Közgyűlése a tagok több mint felének
igen szavazatával titkosan választja meg. Tiszteletbeli tagot bármely tag javasolhat.
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b). A Szövetség pártoló tagjaként tartható nyilván az a természetes vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki /amely/ nem tagja a
Szövetségnek, anyagi támogatásával a Szövetség működését segíti. A pártoló tagot nem
terhelik a rendes tagra vonatkozó kötelezettségek.

A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal
vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.5
4.§
A Szövetség tagjának jogai és kötelességei
A Szövetség tagjának joga van:
a) részt venni a Szövetség munkájában, vezetőinek megválasztásában,
b) a képviseleti demokrácia elvei alapján az aktív és a passzív választójog gyakorlására,
kivéve a pártoló és a tiszteletbeli tagot,
c) igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, kéréssel,
beadvánnyal, panasszal fordulni a Szövetséghez,
d) tájékoztatást kérni a tisztségviselőktől a Szövetség tevékenységéről,
e) jogorvoslattal élni az őt érintő sérelmes határozattal szemben, és kérni azoknak a
Szövetség szervei, illetve bíróság általi felülvizsgálatát,
f) használni a Szövetség tulajdonában lévő vagy rendelkezésére bocsátott kulturális,
oktatási és egyéb létesítményeket, eszközöket,
g) kilépni a szervezetből.
A Szövetség tagjának kötelessége.
3

A javasolt módosításokat dőlt fettel szedtük. A Pécsett, 2014. május 17. napján elfogadott szöveg.
A Pécsett, 2014. május 17. napján elfogadott szöveg.
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a) cselekvően részt venni a Szövetség céljainak megvalósításában,
b) betartani az Alapszabály előírásait, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát,
c) fizetni a tagdíjat, amely a felvételt követő első hónaptól válik esedékessé.
A tagsági viszony megszűnik:

a) a tag halálával, a halál beálltának napján,
b) kizárással, a tagdíj egy évet meghaladó idejű nem fizetése esetén, a kizárást
elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő napon,
c) kilépéssel, a kilépési nyilatkozat elnök által történő kézhezvételének napján
d) kizárással A Szövetségből kizárható az a tag, aki megsérti az Egyesület
alapszablyát, határozatait, vagy az Egyesület céljaival ellentétes magatartást
tanúsít. A kizárásról az elnökség határozattal dönt. A kizárt tag az elnökség
határozatával szemben a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a
közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.6
Az elnökség titkos, minősített többséggel meghozott határozattal kizárhatja a Szövetségnek azt
a tagját, akinek egy évet meghaladó idejű tagdíjhátraléka van.
Egy évet meghaladó tagdíjhátralék fennállása esetén az elnök ajánlott tértivevényes postai
küldeményben - 15 napos határidő biztosításával - felszólítja a tagot a tagdíjhátralék
rendezésére. A tag a postai küldemény kézhezvételét követő 15 napon belül a kizárás szankció
alkalmazása nélkül rendezheti tartozását. A határidő elmulasztása esetén az elnök az elnökség
elé terjeszti a kizárási javaslatot. Az elnökség döntése ellen jogorvoslattal a Közgyűléshez lehet
fordulni, az elnökségi határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.
A tagsági jogviszony megszűnésének esetében az Elnökség törli a tagot nyilvántartásából.

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha
az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az
esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést
elbíráló egyesületi szervről.(Ptk. 3:70. §)
IV. fejezet
A Szövetség szervezete
5.§
A Szövetség szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Ellenőrző bizottság
6
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d) Elnök
e) Regionális Szervezetek
f) Helyi Szervezetek
6.§.
A Közgyűlés
1. A Magyarországi Horvátok Szövetsége legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet az Elnökség
legalább évenként egy alkalommal összehív.
2. A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlésen a természetes személy tagok saját
nevükben, a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező tagok képviselőjük
útján vesznek részt. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
3. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú 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.7
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk. 3:19. § (2) bekezdése)
4. Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség köteles összehívni:
- az Elnökség döntése alapján
- az Ellenőrző Bizottság határozata esetén,
- amennyiben azt a tagság 1/3-a, az ok és a cél megjelölésével, kéri,
- ha azt a bíróság elrendeli.
5. A Közgyűlés kizárólagos feladat- és hatásköre:8
a) Magyarország nemzetiségi politikájának elemzése a törvény által biztosított
keretek között, a Szövetség céljainak, feladatainak kialakítása,
b) jelöltállítás elveinek meghatározása a települési, területi és országos nemzetiségi
önkormányzati választásokon, valamint a helyi és területi önkormányzati
választásokon,
c) az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,
d) a Szövetség Alapszabályának elfogadása,
e) a tagdíj mértékének megállapítása,
f) az Elnökség határozatai ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása,
g) kitüntetés alapítása,
7
8

A Pécsett, 2014. május 17. napján elfogadott szöveg.
z 5. pontot a Közgyűlés 2014. május 17-én egészítette ki.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

h) a Szövetség feloszlással történő megszüntetése, és más szövetségekkel való
egyesülése, más szövetségekbe történő beolvasztása, a Szövetségnek több önálló
szövetséggé /szervezetté/ történő átalakulása,
i) a Szövetség Elnökének megválasztása,
j) a Szövetség Elnökségének megválasztása,
k) az Ellenőrző Bizottság megválasztása
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők több mint a fele
jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, az Elnökség által 30 napon belül
azonos napirenddel összehívott Közgyűlés a jelenlevő tagok számától függetlenül
határozatképes, ha erre a következményre a meghívottakat a meghívóban figyelmeztetik.
A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő szavazati joggal rendelkezők több
mint a felének /egyszerű többség/ szavazatával hozza. A Közgyűlés személyi
kérdésekben titkos szavazással dönt.
A Közgyűlés az éves beszámoló elfogadásával egyidőben – azzal azonos módon elfogadja a közhasznúsági mellékletet is.
Ha a szervezet kettős könyvvitelt vezet, a szervezet kiegészítő mellékletében be
kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált
összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az
önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a
tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni.
Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében
kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó,
előbbiekben részletezett adatokat. A szervezet kiegészítő mellékletében be kell
mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és
programokat. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által
végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és
eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a szerinti
adatokat, mutatókat.
A szervezet köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegforduló napját követő
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A szervezet a fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon tesz eleget.
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint
adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség
kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő
elhelyezésére is. A szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó
adatok közzétételéig biztosítja.
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14.

15.

16.
17.

18.

A szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az
annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.9
A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyveket a Szövetség Elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá,
illetve a Közgyűlés kezdetén hitelesítőnek megválasztott két tag hitelesíti.
A közgyűlés határozatait írásba foglalják, amit az ülést vezető elnök, vagy alelnök
és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Közgyűlés határozatait a közgyűlés
határozatainak tárába kell bevezetni. A nyilvántartás szó szerint tartalmazza a
határozat szövegét, a döntés időpontját, és hatályát. A nyilvántartásba bevezetésre
kerül az is, hogy a döntést számszerűen hány tag támogatta, illetve hány tag
ellenezte, továbbá nyílt szavazás esetén a nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy
abból a szavazatot leadó személye is megállapítható legyen. Az érdekeltekkel való
közlés írásban történik. A nyilvánosságra hozatal érdekében a határozatokat a
Hrvatski glasnikban közzé kell tenni. Ily módon kell közzétenni a szervezet
működésének módjára, a szervezet szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó
rendelkezéseket is. A szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba –
az elnökkel történt előzetes egyeztetés után – az egyesület székhelyén bárki
betekinthet.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a www.shm.hu linken, a Hrvatski
glasnik országos terjesztésű hetilapban nyilvánosságra kell hozni. 10
A Közgyűlés napirendjére javaslatot, a Közgyűlést megelőző 20. napig a Szövetség tagjai,
szervei, és tisztségviselői tehetnek. A Közgyűlésen a tag által előterjesztett napirend akkor
tárgyalható, ha valamennyi tag jelen van, és azt a Közgyűlésen jelenlevő tagok legalább
2/3-a támogatja.
A Közgyűlés ülését az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
Közgyűlés az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk.
3:17. §)

19. A Közgyűlés ülése nyilvános.
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8.§
Az elnökség
1. Az elnökség a Szövetség ügyintéző szerve.
2. Az elnökség létszáma 8 fő, tagjai az elnök, elnökhelyettes és az elnökségi tagok. A
Közgyűlés a területi elv alapján régióként egy-egy, mindösszesen 6 fő elnökségi tagot
választ.
3. Az elnökséget a Közgyűlés négy évre választja. A Közgyűlés titkos szavazással
megválasztja az elnököt, az elnökhelyettest és a hat elnökségi tagot. Amennyiben a
Közgyűlés nem választja meg valamennyi elnökségi tagot, de a megválasztott elnökségi
tagok száma eléri az öt főt (ideértve az elnök személyét is) az elnökség működhet, és a
betöltetlen elnökségi tagi helyre a soron következő Közgyűlésen kell tagot választani. Az
elnökség két Közgyűlés között gondoskodik az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok
végrehajtásáról, a Szövetség feladatainak megvalósításáról. Az Elnökség a Közgyűlés
határozatainak megfelelően gondoskodik a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott
célkitűzések és feladatok konkrét végrehajtásáról.
4. Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (elnöke, elnökhelyettese,
elnökségének tagja) annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú 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.
A Szövetség közhasznú szervezetként a felelős személyt, a támogatót, valamint e
személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.11

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
11
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22
§)
5. Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) A regionális szervezetek beszámoltatása a Közgyűlési irányelvek, feladatok
végrehajtásáról,
b) a következő időszak célkitűzéseinek és feladatainak elfogadása,
c) a Szövetség éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása,
d) a Szövetség Pénzügyi Szabályzatának és Fegyelmi Szabályzatának elfogadása,
módosítása,
e) az országos hatáskörű intézmények, alapítványok létesítése, megszüntetése,
támogatása,
f) gazdálkodás a Szövetség vagyonával,
g) szükség esetén Rendkívüli Közgyűlés összehívása,
h) az érdekképviseleti munka végrehajtásának, valamint az országos és nemzetközi
kapcsolatok alakulásának felügyelete,
i) díjak, kitüntetések odaítélése,
j) tiszteletbeli tagok felvétele,
k) két Közgyűlés között történő jelöltállítás a települési, területi, és országos
nemzetiségi önkormányzati, valamint a helyi, területi önkormányzati
választásokon,
l) a Közgyűlés előkészítése, összehívása,
m) a regionális szervezetek tevékenységének összehangolása,
n) a Szövetség operatív tevékenységének szervezése, irányítása, felügyelete,a
költségvetés végrehajtása,
o) éves beszámoló elkészítése,
p) döntéshozatal mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal más
szerv hatáskörébe,
q) a Szövetség tagságának nyilvántartása,
r) döntés a tagfelvételről, kizárásról, a tagság törléséről.
6. Az elnökség munkaterv szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Üléseit az elnök hívja
össze. Az ülésekre napirendi javaslatot az elnökség tagja, a regionális szervezetek, az
Elnök, és az Ellenőrző Bizottság tehet, amely napirendeket az elnökség köteles
megtárgyalni.
7. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha ülésén a tagjai közül legalább 5 fő vesz részt.
8. Az elnökség ülései nyilvánosak.
9. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
10. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
11. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
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szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
12. Az elnökség határozatait írásba foglalják, amit az ülést vezető elnök, és a
jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elnökség határozatait az elnökség határozatainak
tárába kell bevezetni. A nyilvántartás szó szerint tartalmazza a határozat szövegét,
a döntés időpontját, és hatályát. A nyilvántartásba bevezetésre kerül az is, hogy a
döntést számszerűen hány tag támogatta, illetve hány tag ellenezte, továbbá nyílt
szavazás esetén a nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a szavazatot leadó
személye is megállapítható legyen. Az érdekeltekkel való közlés írásban történik.
A nyilvánosságra hozatal érdekében a határozatokat a Hrvatski glasnikban közzé
kell tenni. Ily módon kell közzétenni a szervezet működésének módjára, a
szervezet szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket is. A szervezet
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – az elnökkel történt előzetes
egyeztetés után – az egyesület székhelyén bárki betekinthet.12
9.§
A Szövetség Elnöke

1. Az Elnököt a Közgyűlés titkos szavazással, négy évre választja. A Szövetség elnöke:
Osztrogonácz József (Ptk. 3:5 § f)
Az elnök feladat- és hatásköre:
a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, ideértve a döntéseknek
az érintettekkel írásban történő közlését, illetve azoknak nyilvánosságra hozatalát
is a Szövetség székhelyén történő kifüggesztéssel,
c) a Szövetség képviselete belföldön és külföldön. A képviseleti jogot az Elnök az
elnökhelyettesre, vagy az elnökség valamely tagjára ruházhatja,
d) döntéshozatal két ülés között a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben.
Pénzügyi kihatással járó esetekben az elnökség által meghatározott összeg
betartásával dönt, döntéseiről a következő ülésen beszámol az Elnökségnek, és
annak jóváhagyását kéri,
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség alkalmazottaival kapcsolatban,
f) gondoskodik a Szövetség, annak szervei döntésének nyilvántartásáról, amelyből a
vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható,
g) gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről a Szövetség székhelyén
történő kifüggesztéssel, illetőleg a Hrvatski glasnik-ban történő közzététellel,
gondoskodik a Szövetség működésének, szolgálati igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról és a Szövetség székhelyén történő
kifüggesztéssel, valamint a magyarországi horvátság lapjában, a Hrvatski Glasnikban történő közzététellel,
h) a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Elnökkel történt
előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Az elnökhelyettes
i) az elnökhelyettes, akit a Közgyűlés titkos szavazással választ, segíti az elnök
munkáját, helyettesíti az elnököt annak akadályoztatottsága esetén,
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j) segíti az elnököt a stratégiai tervezésében, felelős a Szövetség szervezeti
fejlesztéséért;

10.§
Az Ellenőrző Bizottság
1. Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre:
a) ellenőrzi a szervezet pénzügyeit, a gazdálkodás rendjét, az Alapszabályban, egyéb belső
szabályzatokban és jogszabályokban előírtak betartását,
b) ellenőrzi a tagdíj fizetését,
c) kezdeményezheti a Közgyűlés és az Elnökség összehívását,
d) ellenőrzési tapasztalatairól, tevékenységéről évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

2. Az Ellenőrző Bizottság három főből áll. Tagjait a Közgyűlés választja meg, négy évre.
Az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni az Ellenőrző Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
Az Ellenőrző Bizottság tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
Az Ellenőrző Bizottság tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
Az Ellenőrző Bizottság működése:
Az Ellenőrző Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv
ülésén ismertetni.
Az Ellenőrző Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
Az Ellenőrző Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak felelőssége
Az Ellenőrző Bizottság tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. (Ptk.3:26. § és
3:27. §)
3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy, aki:
a) a vezetőszerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.13
4. Az Ellenőrző Bizottság elkészíti saját ügyrendjét, és tagjai sorából megválasztja elnökét.
5. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.
6. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan
jogszabálysértés vagy szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel.
7. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe,
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
8. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság jogosult.
9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
V. fejezet
A Szövetség regionális szervezetei
11.§
A regionális szervezetek a Magyarországi Horvátok Szövetsége Alapszabályának
figyelembevételével önállóan készítik el belső szabályzataikat. Szabályzatuk nem lehet ellentétes a
jelen alapszabály rendelkezéseivel.
1. A regionális szervezetek a Közgyűlés és az Elnökség határozatai, valamint saját
programjuk alapján végzik tevékenységüket.
2. A regionális szervezetek területükön kezdeményezői és végrehajtói a Szövetség céljai
megvalósításának, kialakítják érdekvédelmi kapcsolatrendszereiket.
3. A regionális szervezetek éves költségvetést és munkatervet készítenek.
4. A regionális szervezetek segítik és koordinálják a területükön működő helyi szervezetek
munkáját és együttműködnek velük.
5. A regionális szervezetek képviseletét a helyi szervezetek javaslata alapján az elnök és a
titkár látja el.
6. A regionális szervezetek az éves költségvetés és munkaterv végrehajtásáról évente
beszámolót készítenek az elnökség részére.
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VI. fejezet
A helyi szervezetek
12.§
1. A helyi szervezetek, amelyek településenként működnek, a regionális szervezeteken
keresztül kapcsolódnak be a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításába.
2. A helyi szervezetek működési területükön folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn a
horvát nemzetiségi közösséggel.
3. A helyi szervezetek szervezik a Szövetség iránymutatásának megfelelően a kulturális,
oktatási, szabadidő stb. munkát.
4. A helyi szervezetek kapcsolatot alakítanak ki a helyi önkormányzatokkal, képviselik a
horvát nemzetiség érdekeit.
5. A helyi szervezetek tagfelvételi munkát végeznek, terjesztik a horvát nyelvű kiadványokat.
6. Helyi szervezetet legalább öt fő igénye esetén lehet alakítani. Megalakulását be kell
jelenteni a regionális szervezeteknek.

1.
2.
3.
4.

VII. fejezet
A Szövetség tisztségviselőire vonatkozó különös szabályok
13.§
A Szövetség tisztségviselője a Szövetség Elnöke, az elnökségi tag és az Ellenőrző
Bizottság tagja.
A Szövetség tisztségviselője, csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.
Nem lehet a szövetség tisztségviselője, aki a hozzátartozójával felügyeleti, irányítási, alá –
fölérendeltségi, ellenőrzési kapcsolatba kerülne tisztségviselői megbízatása miatt. E
vonatkozásban hozzátartozó alatt a Ptk. 685.§ b. pontjában foglaltakat kell érteni.
Az országos elnök nem lehet politikai pártnál tisztségviselő.
VIII. fejezet
A Szövetség gazdálkodása

1.
2.
3.

4.

5.

14.§
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt tevékenysége céljára
fordítja.
A Szövetség bevételeit képezik:
a) a tagok által befizetett tagdíj. A tagdíj mértéke természetes személyek esetében
2400 Ft/ év. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetében 5000 Ft/ év. A tagdíj befizetésének határideje minden év október 31.
napja.
b) Az állami költségvetés által évenként juttatott támogatás,
c) Valamint a kívülálló természetes,- jogi, - illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező személyektől kapott támogatás, adomány.
A költségvetési támogatás felhasználására az Elnökség készít javaslatot, amelyet a
Közgyűlés hagy jóvá. A javaslatnak tartalmaznia kell a regionális szervezetek részére
juttatandó és a Szövetség fenntartását célzó, valamint az egyéb célokat szolgáló
összegeket.
A regionális szervezetek a Közgyűléstől juttatott kerete beszámolási kötelezettség mellett
éves költségvetése szerint önállóan használja fel, saját bevételeivel önállóan gazdálkodik.
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6. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesületek kötelezettségeiért a
tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek. A gazdálkodás
szabályaira a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat, továbbá
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt kell alkalmazni. Az
egyesület befektetési tevékenységet nem végez.14
7. A Szövetség megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt.

IX. fejezet
A Szövetség megszűnése
15.§
1. A Szövetség megszűnik, ha:
a) a feloszlását a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja,
b) a bíróság feloszlatja,
c) a bíróság az egyesület megszűnését megállapítja
d) más egyesülettel egyesül
X. fejezet
Vegyes rendelkezések
16.§
1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.
2. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai évente egyszer a
Hrvatski glasnik- ban hozza nyilvánosságra.
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ZÁRADÉK
Jelen módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályt a Pécsett, 2014. május 19-én
megtartott Közgyűlés fogadta el.
Pécs, 2015. április 25.

Osztrogonácz József
elnök
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
2015. április 25. napján kelt módosítások alapján hatályos tartalmának.

Osztrogonácz József
elnök
Az elnök aláírását ellenjegyzem:
Pécs, 2015. április 25.
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT
/Természetes személy részére /
Alulírott

…………………………………….... …………………………………………….

Született: ………………………………. ……… ………………………….. ………………
/hely/
/év/
/hónap/
/nap/
Lakik:

……………
/ir.sz./

………………………………… ………………………… ……….
/település/
/utca/

/h.sz./
Régió:…………………………………………………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………..
Email címe: …………………………………………………………………………………….
Kérem
A Magyarországi Horvátok Szövetségét /1065 Budapest, Nagymező utca 68./, hogy tagjai közé
vegyen fel.
Akként nyilatkozom, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabályát megismertem,
elfogadtam és magamra kötelező erejűnek ismerem el.
A mindenkori Közgyűlés által megállapított tagdíjat elfogadom és határidőre megfizetem, egyúttal
tudomásul veszem, hogy a tagdíj meg nem fizetése az Alapszabály értelmében kizáráshoz vezet.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége a fenti személyes adataimat a
vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje.

Dátum: ……………………….. ……… ……………………….. …..
……………………………………
aláírás

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
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/jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére/
Alulírott:………………………………………….. ………………………………………….
Született: ……………………………….
/hely/
/nap/

………… …………………………… …………
/év/
/hónap/

Lakik: …………. ………………………………….
/ir.sz/
/település/
/hsz./

…………………………….
/utca/

……...

Régió:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email címe: …………………………………………………………………………………….

szervezet képviseletében

kérem
a Magyarországi Horvátok Szövetsége /1065 Budapest Nagymező u. 68./, hogy tagjai közé
felvegyen.
Szervezetünk részéről nyilatkozom, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabályát
szerveztünk megismerte, elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Mellékeljük a
döntésre jogosult szervezeti egységünk határozatát.
A mindenkori Közgyűlés által megállapított tagdíjat elfogadjuk és határidőre megfizetjük, egyúttal
tudomásul vesszük, hogy a tagdíj nem fizetése az Alapszabály értelmében kizáráshoz vezet.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége a szervezetünk adatait a
vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje.

Dátum: ………………………

…...... ……………….. ……
…………………………………….
aláírás
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