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Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület
Elhatározva a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.) rendelkezéseinek megfelelve az alapító tagok az alábbi
tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

Preambulum
A Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület /a továbbiakban: egyesület/ 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.
1. Az egyesület adatai, általános szabályok
1.1

Az egyesület neve: Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület

1.2

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Udruga savez Hrvata u Mađarskoj.

1.3

Az egyesület székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/B.

1.4

Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.

1.5

Az egyesület az Nek.tv. 2. § 15. pontja szerinti nemzetiségi egyesületnek minősül.

1.6

Az egyesület jogi személy.

1.7

Az egyesület tevékenységének hatóköre: országos.

1.8

Az egyesület pecsétje: kör alakú, a felső szegély mentén: Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, az alsó
szegély mentén: Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület, középen: Budapest felirattal.

1.9

Az egyesület közhasznú szervezetnek minősül, közhasznúsági jelentését az egyesület a www.shum.hu
honlapján hozza nyilvánosságra.

1.10 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egyesület
céljaira használhatja fel.
1.11 Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból az
egyesület székhelyén lévő hirdetőtábláján meghirdetett módon.
1.12 Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatot sem készít.
1.13 Az egyesület Magyarország területén működik, a magyar törvényeknek megfelelően.
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2.Az egyesület célja, jogai, kötelezettségei és feladatai
2.1.

Az egyesület képviseli és védi a horvát nemzetiség jogait, egyéni és kollektív érdekeit. Őrzi és fejleszti
a horvát lakosság nemzetiségi tudatát és identitását, a magyarországi horvátokat képviseli az
Alaptörvényben, a törvényekben és nemzetközi szerződésekben biztosított nemzetiségi és kisebbségi
jogok érvényesítésében, ápolja kulturális, történelmi és más hagyományait, anyanyelvét továbbá részt
vesz a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének szervezésében és támogatásában.

2.2.

Az egyesület céljai elérése érdekében mozgósítja és ösztönzi a horvátokat nemzetiségi jogaik
gyakorlására, anyanyelvük ápolására és kultúrájuk fejlesztésére, továbbá együttműködik azokkal a
szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, akik /amelyek/ támogatják a magyarországi
horvátokat.

2.3.

Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát
nyelv használatára és egyenjogúságra való törekvést.

2.4.

Az egyesület segíti, anyagilag és erkölcsileg támogatja a hazai nemzetiség tájékoztatására szolgáló
tömegkommunikációs eszközök /rádió, televízió, sajtó/ tevékenységét, valamint a horvát kiadványok
megjelentetését.

2.5.

Az egyesület együttműködik a célkitűzéseit támogató egyházakkal, felekezetekkel.

2.6.

Az egyesület 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.

2.7.

Az egyesület kapcsolatot tar fenn az anyaországgal, annak magyarországi képviseleteivel, valamint
más országokban, kisebbségben élő horvátok szervezeteivel.

2.8.

Az egyesület anyagilag és erkölcsileg támogatja a hazai horvát nemzetiség intézményeit, szervezeteit
és a horvát közösség tagjait.

2.9.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében széleskörűen együttműködik az országos és a helyi
nemzetiségi önkormányzatokkal.

2.10. Az egyesület az Ectv. alapján a magyarországi horvát közösséggel kapcsolatos közhasznú
tevékenységet folytat.
2.11. Az egyesület 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.
2.12. Az egyesület feladatai megoldása érdekében pályázhat, pályázatokat hirdethet, alapítványt hozhat
létre.
2.13. Az egyesület feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely jelen alapszabályban
meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.
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2.14. Az egyesület közhasznú tevékenységei:

a) A magyarországi horvát nemzeti kisebbséggel kapcsolatos tevékenység
Kitüntetés, díj alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása, nemzetiségi pályázat
kiírása, ösztöndíj alapítása, a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben,
a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkózás, a
szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén.
[Nektv. 116. § (1)-(2) bek.]
Nemzetiségi
feladatokat
ellátó/más
szervtől
átvett
intézmény
fenntartása,
érdekképviselet/esélyegyenlőség;
kulturális
autonómia
megerősítésére
önszerveződés
szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak
megőrzése. [Nektv. 115. § a)-i) pont]

b) Emberi és állampolgári jogok védelme
Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább
veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai. [Az alapvető jogok biztosításáról szóló 2011. évi CXI.
tv. 1. § (2) a), b), c), d) pontok]

c) Kulturális tevékenység
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések
támogatása, a művészi alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése. [A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)
pon]
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bek. 7. pont]
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés általános iskolai, gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás keretében. [A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bek. a)-u) pontok]

d) Sport
Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport. [A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e)]
3. Az egyesület tagjai
3.1. Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) pártoló tagság.
3.2. Rendes tagság
(1) Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy magyar állampolgár, illetve
Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és arról, hogy
az egyesület céljait és az alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek
teljesítését vállalja, valamint ezt követően az elnökség felvette tagjai sorába.
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(2) Az egyesület tagjává válást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával – kérelmezheti.
A belépési nyilatkozatot az egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A kérelmet annak beérkezését
követő 30 napon belül az elnökség jóváhagyja vagy elutasítja. A taggá válás napja a jóváhagyás napja.
Az elnök belépési nyilatkozatot benyújtó személyt az elnökség határozatáról annak meghozatalát
követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(3) A tagsági kérelem elutasítása esetén a fellebbezést az egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A
fellebbezést az elnökség javaslatára az elnök terjeszti a soron következő közgyűlés elé és a közgyűlés
a jelenlévők többségének igenlő szavazatával meghozott határozattal dönt. A felvételt támogató
közgyűlési döntés esetén a kérelmező a meghozott határozattal válik taggá, a tagsági jogviszony
keletkezésének időpontja a határozat meghozatalának napja.
A közgyűlés tagfelvételről hozott határozatával szembeni jogorvoslat rendjét az alapszabály 13.5.
pontja szabályozza.
(4) Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
(5) Az egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az egyesület közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a közgyűlésen;
c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és – a jogi személy tag kivételével –
megválaszthatók azzal, hogy 18 év alatti tag csak életkorával összeegyeztethető tisztségre
és csak törvényes képviselő hozzájárulásával választható;
d) jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
(6) Az egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását;
c) kötelesek részt venni a közgyűlés ülésein;
d) kötelesek az egyesület munkájában részt venni;
e) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
3.3. Pártoló tagság
(1) Az egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély és jogi személy, aki az egyesület tevékenységében
vagyoni hozzájárulással vesz részt. Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet.
(2) Pártoló tag felvételére a 3.2. (2) és (3) pontban foglaltak az irányadók.
(3) A pártoló tag jogai és kötelezettségei:
a) szavazati joga nincs és tisztségre nem választható,
b) pártolói tagdíjat köteles megfizetni, amelynek mértékét a pártoló tag maga határozza meg
azzal, hogy annak mértéke a mindenkori tagdíj legalább kétszeresét eléri,
c) a pártoló tag kizárólag tanácskozási joggal rendelkezik a közgyűlésen és kizárólag vagyoni
hozzájárulásával vehet részt az egyesület tevékenységében,
d) egyebekben a jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
3.4. Tagsági viszony megszűnése
(1) Valamennyi tagsági viszony – rendes és pártoló tagok esetében – megszűnik:
a) az elnökségnek írásban bejelentett, indokolási kötelezettség nélküli kilépéssel azzal, hogy
ezen esetben a kilépés az írásbeli bejelentés elnökség általi kézhezvételével szünteti meg a
tagsági jogviszonyt az adott hónap végére;
b) a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével.
(2) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén az elnök határozata alapján elrendelt, kizárásra irányuló
fegyelmi eljárás során hozott jogerős döntéssel szűnik meg a tagsági jogviszony különösen az alábbi
esetekben:
a) amennyiben a tag az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít és az egyesületben
maradása az egyesület céljának elérését nagymértékben veszélyezteti,
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b) ha a tag az évente esedékes tagdíjat az esedékességet követő 90. napig elmulasztja
megfizetni és a tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség írásbeli felszólítását követő 8
napon belül sem tesz eleget,
c) ha a rendes tag egymást követő két közgyűlésen nem vesz részt és a két közgyűlés közötti
időszakban sem lép az egyesülettel kapcsolatba, annak munkájában nem vesz részt és az
elnökség megállapítja a mulasztást.
3.5.

Fegyelmi eljárás
A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes
szabályait, illetve az első-és másodfokú fegyelmi szerveket, a jogorvoslati lehetőséget és annak
szabályait a közgyűlés által elfogadott Fegyelmi Szabályzat állapítja meg.
4. A egyesület szervei

4.1. Az egyesület szervei az alábbiak:
a) központi testületek,
b) regionális szervezetek,
c) helyi szervezetek.
4.2. Az egyesület központi testületei az alábbiak:
a) közgyűlés,
b) elnökség,
c) felügyelő bizottság,
d) fegyelmi bizottság.
5. A közgyűlés
5.1. A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfelsőbb szerve.
5.2. A közgyűlésen minden rendes tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet, a pártoló tagok
tanácskozási joggal vehetnek részt. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Minden szavazati joggal rendelkező
tagnak 1 db szavazata van és szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolja.
5.3. A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes közgyűlést az egyesület évente egyszer tart minden év
május 31. napjáig. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a rendes tagok legalább egyharmada által az
elnökséghez benyújtott írásbeli kérelemre, melyben megjelölik a közgyűlésen összehívásának okát és
célját.
5.4. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az illetékes bíróság elrendeli. Az elnökség határozatával
bármikor dönthet a közgyűlés összehívásáról, ha azt bármilyen okból fontosnak ítéli. Az elnökség
köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
5.5.

(1) A közgyűlést az elnökség határozata alapján az elnök írásban, meghívó küldésével, a napirend
közlésével hívja össze. A meghívót a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal a tagoknak meg
kell küldeni. Rendkívüli esetben a napirend, a helyszín és az időpont megjelölését tartalmazó
értesítést legkésőbb az ülés időpontja előtt 7 nappal kell írásban eljuttatni a tagokhoz.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
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(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(4) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a rendes tagok és
az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(5) A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(6) 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.
(7) A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi szavazásra jogosult rendes tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
5.6.

Az összehívott közgyűlés, amennyiben az összehívás szabályszerűen történt, az egyesület rendes
tagsága több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Ha az egyébként szabályszerűen
összehívott közgyűlésen nem jelent meg a rendes tagság több mint fele, így határozatképtelen, úgy
a közgyűlést ismételten össze kell hívni az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt
nappal követő időpontra ugyanazon napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott közgyűlés az
eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó
meghívóban kifejezetten felhívták.

5.7. A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.
5.8.

5.9.

(1) A közgyűlés minden kérdésben a jelenlevő rendes tagok egyszerű szótöbbségével (50%+1 fő), –
amennyiben jogszabály, az alapszabály, vagy a közgyűlés másként nem rendelkezik – nyílt
szavazással dönt. Titkos szavazást rendelhet el az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő rendes
tagok egyharmadának kezdeményezésére a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával. Személyi
kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
(2) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő rendes tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(3) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(4) A közgyűlés az elnök javaslatára 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ a jelenlévő tagok közül.
A szavazatszámláló bizottság megbízatása a közgyűlés időtartamára szól.
(5) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetében
adott ülésen a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, ugyanitt az elnök szavazata nem dönthet.
(1) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét,
lakóhelyét, és a tényt, hogy a tag szavazati joggal rendelkezik-e. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
(2) A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek az ülés körülményeire és
lefolyására vonatkozó alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) az egyesület neve és székhelye;
b) az ülés helyszíne és időpontja;
c) az ülés határozatképes-e vagy sem;
d) az ülés időtartamára megválasztott jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint
titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottsági tagok neve;
e) határozathozatal esetében annak módja (nyílt, illetve titkos szavazás), a szavazati arányok
(mellette, ellene, tartózkodás);
f) határozathozatalt megelőző hozzászólások és egyéb történések, elhangzott indítványok
tartalma, a meghozott határozatok sorszáma, pontos tartalma.
(3) A jegyzőkönyvnek az ülésen hozott határozat tartalmát pontosan kell rögzítenie, valamint hűen kell
tartalmaznia mindazon hozzászólásokat, történéseket, amely az adott ülésen történt.
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(4) A jegyzőkönyvvezetőt és legalább két jegyzőkönyv-hitelesítőt az ülés kezdetén a Közgyűlés a
levezető elnök jelölése alapján nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja meg. A jegyzőkönyvet
az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető ellenjegyzi, a jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal
hitelesítik.
(5) A jegyzőkönyvet az egyesület székhelyén kell tárolni, biztonságos őrzésükről (iktatás, a
megsemmisüléstől, sérülésektől való megóvás, a megváltoztathatatlanság biztosítása) az elnök
köteles gondoskodni.
(6) A közgyűlés üléseinek jegyzőkönyveibe valamennyi tag jogosult betekinteni, illetve azokról az
egyesület képviselőitől részletes tájékoztatást kérni. A betekintési, valamint a tájékoztatáskérési jog
gyakorlásának biztosításáról az elnök köteles gondoskodni.
(7) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 8:1. § 1. pont
szerinti közeli hozzátartozója, vagy a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozója (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 egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(8) A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az elnök, az elnökhelyettes, az elnökségi tagok, a felügyelőbizottsági tagok, a fegyelmi
bizottság tagjainak a megválasztása;
b) elfogadja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az egyesület egyéb szabályzatait;
c) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
d) elbírálja az elnökség tagfelvételt elutasító, kizárást kimondó határozata ellen benyújtott
fellebbezést;
e) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
f) elfogadja az elnökség éves beszámolóját,
g) a tisztségviselők visszahívása;
h) az éves költségvetés elfogadása;
i) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentése – elfogadása;
j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek
tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
m) a végelszámoló kijelölése;
n) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
o) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.
5.10. Ülés tartása nélküli közgyűlés
(1) Ülés tartása nélküli közgyűlés esetén a közgyűlés ülésére vonatkozó szabályokat e pont
rendelkezéseiben foglalt eltérésekre tekintettel kell alkalmazni.
(2) Határozathozatal ülés tartása nélkül is lehetséges, az ilyen határozathozatalt az elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A rendes tagok számára a
tervezet kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
(3) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. és az alapszabály határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali
eljárás akkor eredményes, ha a rendes tagok legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség
részére, amennyi szavazati jogot képviselő rendes tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges
lenne ülés tartása esetén.
(4) Ha bármely rendes tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését az elnökségnek össze kell
hívnia.
(5) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi rendes
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
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számított három napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
5.11. A közgyűlés elektronikus ülésezése
(1) A közgyűlés elektronikus ülésezése esetén a közgyűlés ülésére vonatkozó szabályokat e pont
rendelkezéseiben foglalt eltérésekre tekintettel kell alkalmazni.
(2) A közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a közgyűlés tagjainak
személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható. Az
elektronikus úton történő ülésezés csak olyan online program használatával történhet, amely révén
a tagok személyazonossága webkamera használattal azonosítható és a tagok közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosított.
(3) A közgyűlés elektronikus ülésezése esetén titkos szavazás nem lehetséges.
(4) Az elnökség feladata, hogy az elektronikus ülésről video és hangfelvételt készítsen, amelyen minden
résztvevő tag beazonosítható. Az így rögzített felvétel az ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét
képezi és abba bármely tag – jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint – betekinthet.
(5) Elektronikus ülésezés esetén a résztvevő tagokról az ülésen megválasztott jegyzőkönyvvezető
jelenléti ívet vezet, amelyben feltünteti, hogy mely tagok vesznek részt az ülésen elektronikus úton.
(6) A közgyűlés elektronikus úton történő ülésezésének részletszabályait az elnök előterjesztésére a
közgyűlés határozatban állapítja meg.
6. Az elnökség
6.1. Az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 8 tagú elnökség látja el. A közgyűlés az
elnökség tagjait az egyesület rendes tagjai közül titkos szavazással választja meg 5 évre.
6.2. Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) 1 fő elnökhelyettes,
c) a regionális szervezetek elnökei: 6 fő
6.3. Az elnökség az egyesület 8 tagú végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében.
Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
6.4. Az elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A nem
megfelelő munkavégzés különösen az egyesület alapszabályának rendelkezéseibe ütköző, az alapszabály
rendelkezéseit figyelmemen kívül hagyó, az egyesület céljaival ellentétes munkavégzést jelenti.
6.5. Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
6.6. Az elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
6.7. Nem lehet az elnökség tagja az, akit
a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) 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.
c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az elnökség tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
6.8. Az elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységükkel az egyesületnek okozott károkért az egyesülettel
szemben a szerződésszegéssel okozott károkért viselt felelősség szabályai szerint felelnek.
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6.9. Az elnökség ülései
(1) Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja úgy, hogy a
tárgyév első elnökségi ülését legkésőbb március 31-ig meg kell tartani a költségvetés és az éves
beszámoló elkészítésére.
(2) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha
az elnökségi tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az
ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult
elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülései nyilvánosak.
(3) Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek,
ha azokon az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
(4) Az elnökség 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 az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(5) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetében
adott ülésen a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, ugyanitt az elnök szavazata nem dönthet.
(6) Az elnökség ülésén hozott határozatokat az elnök az érintettekkel 3 napon belül közli,
akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag eljárhat.
6.10. Az elnökség feladatai
a) ellátja az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a közgyűlés összehívásáról,
c) az egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a
közgyűlés számára,
d) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén,
e) dönt a tag felvételéről,
f) gondoskodik az egyesülettel összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési
határozatok végrehajtásáról,
g) két közgyűlés közötti időben irányítja az egyesület tevékenységét,
h) a nemzetiségi önkormányzati választások során ellátja a jelölt és listaállítással kapcsolatos
feladatokat a közgyűlés választási irányelveinek figyelembe vételével,
i) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a közgyűlés nem utalt
más szerv hatáskörébe.
6.11.

Az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlés előtt beszámol,
és intézkedéseit a közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja
az egyesület tagjait.

6.12. Az elnök
(1) Az elnök az egyesületet önállóan jogosult képviselni. Az elnököt tagjai közül a közgyűlés választja
meg 5 évre. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre újra megválasztható.
(2) Az elnök feladatai:
a) elnök felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
b) az elnökség határozata alapján a közgyűlés összehívása,
c) a közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
d) konferenciák és más rendezvények szervezése,
e) az egyesület működésének irányítása,
f) utalványozási jog gyakorlása,
g) beszámol az elnökség munkájáról a közgyűlésnek,
h) határozatban dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről,
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i)

a nemzetiségi önkormányzati választások során intézi a jelöltek, valamint a listák
bejelentését,
j) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az egyesület más
szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.
(3) Az elnök önállóan képviseli az egyesületet.
6.13. Az elnökhelyettes
(1) Az elnök konzultánsaként működik, kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és gondoskodik arról,
hogy az elnökség intézkedései a közgyűlés és az elnökség határozatival összhangban legyenek. Az 1
fő elnökhelyettest az egyesület rendes tagjai közül a közgyűlés választja meg 5 évre.
(2) Az elnökhelyettes feladatai:
a) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést az elnök erre irányuló írásos
meghatalmazása alapján,
b) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése,
c) tájékoztatja a tagokat az egyesület munkájáról,
d) előkészíti az elnökség üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli,
e) tagnyilvántartás vezetése,
f) az egyesület ügyvitelének megszervezése, vezetése, a levelezés és az adatszolgáltatás,
g) a közgyűlések és az elnökség üléseinek írásos anyagának előkészítése és gondoskodás a
jegyzőkönyv vezetéséről,
h) egyéb szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és
megvalósítása,
i) a közgyűlés és az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv és nyilvántartás (határozatok
nyilvántartása) őrzése és kezelése.
(3) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén az elnökség meghatalmazása alapján jogosult az
egyesület képviseletére.
6.14. A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(2) Az egyesület tagjai az egyesület vezető tisztségviselőit az alapszabály 6.4. pontja szerinti esetben
hívhatják vissza. A visszahívás kezdeményezéséhez az egyesület tagjai legalább 10 %-ának
egyetértése szükséges.
(3) A vezető tisztségviselő visszahívását az elnökségnél kell írásban kezdeményezni az új vezető
tisztségviselő személyének megjelölése mellett. Az elnökség a visszahívásról szóló kezdeményezés
megérkezését követő 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, amelynek napirendi
pontjai a vezető tisztségviselő visszahívásáról és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról való
döntés.
(4) A vezető tisztségviselő visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt. A vezető tisztségviselő
visszahívásához a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének egyetértése szükséges. A
közgyűlés határozata ellen a jogorvoslati lehetőséget az alapszabály 13.5. pontja szabályozza.
(5) A vezető tisztségviselő visszahívásáról való döntés a határozat kihirdetésével azonnal hatályosul.
(6) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(7) Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
6.15.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
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a) elnök: Osztrogonácz József
b) elnökhelyettes: Barics Arnold
c) elnökségi tagok:
Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, Baranya megyei régió
Markovics Józsefné, Bács-Kiskun megyei régió
Szolga József Dráva-menti régió
Paukovitsné Horváth Edit, Gradistyei régió
Ispánovity Éva Budapest, Pest megyei régió
Dr. Kovács Enikő Mura-menti régió
6.16. (1) Az elnökségi tag feladata:
a) vezeti a regionális szervezetet, elkészíti a regionális szervezet munkaterv tervezetét, valamint
a szervezet éves működési költségtervét
b) a régióban szervezi a társadalmi és szervezeti kapcsolatokat
c) koordinálja a régióban működő alapszervezetek tevékenységét, ellátja azokat a feladatokat,
amivel az elnökség, valamint az elnök megbízza
d) tagtoborzást végez.
6.16. (2) Az elnök és elnökhelyettes kivételével az elnökségi tag megbízatásának megszűnésére a 6.14.
pontban foglaltak szabályait kell alkalmazni.
7. A felügyelő bizottság
7.1.

A felügyelő bizottságra vonatkozó általános szabályok
(1) Az egyesület felügyelő szerve a felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság két tagból és egy elnökből
(FB Elnök) áll. Tagjai felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartoznak.
(2) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(3) Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó Ptk.
szerinti kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető
tisztségviselője. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a vezető szerv
elnökével vagy tagjával, illetve a többi felügyelő bizottsági taggal hozzátartozói viszonyban áll. A
felügyelő bizottsági tagok csak büntetlen előéletűek lehetnek.
(4) Amennyiben a felügyelő bizottság tagjai feladatukat nem megfelelően látják el, az egyesület hírnevét
rontják, vagy céljaival, alapszabályával ellentétes tevékenységet végeznek, úgy tisztségükből
visszahívhatók.
(5) Visszahívásukról a rendes tagok legalább 1/10-ének (egytizedének) írásbeli indítványára az elnökség
jogosult dönteni. A visszahívásról a tisztségviselő határozatot kap, amely ellen annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez címzett fellebbezéssel élhet. E
jogorvoslati lehetőségről a visszahívást kimondó határozatban a visszahívott felügyelő bizottsági
tagot tájékoztatni kell. A közgyűlés a felsorakoztatott érveket érdemben megvizsgálja és a
fellebbezés kézhezvételétől számított 30 napon belül rendkívüli ülés keretében tárgyalja az ügyet és
hozza meg döntését. A döntésről a tisztségviselőt 8 napon belül értesíteni kell.
(6) Az felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja 5 évre. Ügyrendjét és munkatervét a bizottság
maga határozza meg. Az elnökségtől, mint vezető szervtől elkülönülten működik.
(7) A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. Üléseit az
FB Elnök hívja össze a tagok részére megküldött írásos meghívóval, legalább az ülés tervezett
időpontja előtt 7 nappal, rendkívüli ülés esetén 1 nappal. Határozatképes, ha az ülésen legalább két
tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelő bizottság
ülése nem nyilvános, azon csak a felügyelő bizottság tagjai és a felügyelő bizottság által az ülésre
meghívottak vehetnek részt. Az ülés helyét és időpontját az egyesület székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblára kifüggeszti.
(8) A felügyelő bizottság köteles a döntéseiről 8 napon belül írásban értesíteni az elnökség tagjait és az
érintetteket.

12

(9) A felügyelő bizottság tagjai a munkájuk során szerzett információt – a személyiségi jogok és az
információs önrendelkezési szabadság tiszteletben tartása mellett – kötelesek szolgálati titokként
kezelni.
(10) A felügyelő bizottság határozatai nyilvánosak, azokba a személyiségi jogokra vonatkozó
korlátozások mellett bárki betekinthet.
(11) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnökség tagjai megbízatásának megszűnésére
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az
egyesület elnökéhez intézi.
(12) A felügyelőbizottsági tag e jogviszonyával összefüggő tevékenységével az egyesületnek okozott
károkért az egyesülettel szemben a szerződésszegéssel okozott károkért viselt felelősség szabályai
szerint felel.
7.2.
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
7.3.

A felügyelő bizottság feladat és hatásköre
A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az elnökség
tagjaitól és egyéb tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja az elnökség ülésén és a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult egyesületi szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult egyesületi szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A felügyelő bizottság folyamatosan ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását,
vagyonvédelmét és véleményezi a pénzügyi kimutatásokat.
Általános felügyeletet gyakorol az egyesület alapszabály szerinti működése, és a hatályos
jogszabályok és törvények betartása felett.
Ellenőrzi az egyesület által tagszervezeteinek juttatott pénzeszközök célszerű, hatékony és
jogszabályszerű felhasználását, erről jelentést készít.
A felügyelő bizottság véleményezi az éves közhasznúsági jelentést és a mérleget.

A felügyelő bizottság jogosítványai:
(1) Az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatban bármely ügyet megvizsgálhat, az
egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, bármely helyiségbe beléphet.
(2) Ellenőrzési tevékenysége során az érintettektől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.
(3) Indokolt esetben szakértőt kérhet fel.
(4) Amennyiben a felügyelő bizottság működése, vagy valamely tag, tisztségviselő vagy testület
bejelentése alapján hiányosságokat észlel, annak súlyához mérten:
a. írásban felszólíthatja az érintettet a helyes eljárásra;
b. kezdeményezheti tisztségviselő visszahívását, munkaviszonyban álló esetén a
munkaviszony felfüggesztését;
c. a felszólítás eredménytelensége vagy súlyosabb esetben jogosult a közgyűlés összehívását
kezdeményezni. Ez esetben az elnök a közgyűlést 30 napon belül köteles összehívni;
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d. a határidő eredménytelen eltelte estén a felügyelő bizottság maga is jogosult a legfőbb szerv
összehívására;
e. végső esetben a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség törvényességi ellenőrzését
kérheti.
8. A fegyelmi bizottság
8.1.

Az egyesület közgyűlése a rendes tagok közül elnökből és két tagból álló fegyelmi bizottságot választ
5 évre, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős.

8.2.

A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi
határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a fegyelmi szabályzatban foglaltak az irányadók.

8.3.

A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi bizottság tevékenységéről,
valamint az egyesület fegyelmi helyzetéről.
9. Az egyesület regionális szervezetei

9.1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az egyesület regionális szervezetei:
Baranya Megyei Régió Szervezete,
Bács-Kiskun Megyei Régió Szervezete,
Dráva menti Régió Szervezete,
Gradistyei Régió Szervezete,
Budapesti és Pest Megyei Régió Szervezete,
Mura menti Régió Szervezete.

9.2.

A regionális szervezetek önálló jogalanyisággal nem rendelkeznek.

9.3.

A regionális szervezetek a Magyarországi Horvátok Szövetsége alapszabályának figyelembevételével
önállóan készítik el belső szabályzataikat. Szabályzatuk nem lehet ellentétes a jelen alapszabály
rendelkezéseivel.

9.4.

A regionális szervezetek a közgyűlés és az elnökség határozatai, valamint saját programjuk alapján
végzik tevékenységüket.

9.5.

A regionális szervezetek területükön kezdeményezői és végrehajtói az egyesület céljai
megvalósításának, kialakítják érdekvédelmi kapcsolatrendszereiket.

9.6.

A regionális szervezetek éves munkatervet készítenek, amely beépül a szövetség munkatervébe. Az
éves munkaterv alapján egyesületi költségvetési előirányzatokat vehetnek igénybe.

9.7.

A regionális szervezetek segítik és koordinálják a területükön működő helyi szervezetek munkáját és
együttműködnek velük.

9.8.

A regionális szervezetek az igénybe vett költségvetési forrásokról és munkaterv végrehajtásáról évente
beszámolót készítenek az elnökség részére.

9.9.

A regionális szervezet javaslatot tesz az elnökség 1-1 tagjának megválasztására tagjai sorából.
10. Az egyesület helyi szervezetei

10.1. A helyi szervezetek, amelyek településenként működnek, a regionális szervezeteken keresztül
kapcsolódnak be az egyesület célkitűzéseinek megvalósításába.
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10.2. Helyi szervezetet legalább tíz fő egyesületi tag igénye esetén lehet alakítani. Megalakulását be kell
jelenteni a regionális szervezeteknek és az elnökségnek.
10.3. A helyi szervezetek önálló jogalanyisággal nem rendelkeznek.
10.4. A helyi szervezetek működési területükön folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn a horvát
nemzetiségi közösséggel.
10.5. A helyi szervezetek szervezik a Szövetség iránymutatásának megfelelően a kulturális, oktatási,
szabadidő stb. munkát.
10.6. A helyi szervezetek kapcsolatot alakítanak ki a helyi önkormányzatokkal, képviselik a horvát
nemzetiség érdekeit.
10.7. A helyi szervezetek tagfelvételi munkát végeznek, terjesztik a horvát nyelvű kiadványokat.
11. Az egyesület alkalmazottai
11.1. Az egyesület feladatainak ellátására munkavállalókat alkalmazhat.
11.2. A munkavállalóvá válásnak nem feltétele az egyesületi tagság.
11.3. Az egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az egyesület elnöke gyakorolja.
12. A egyesület gazdálkodása
12.1.

Az egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) az egyesület rendezvényeinek bevételei,
c) hozzájárulások, felajánlások, támogatások,
d) közgyűlési határozattal – a rendes tagokra – alkalmanként megállapított, és befizetendő
pénzbeli vagyoni hozzájárulások (pótbefizetés),
e) az egyesület gazdasági tevékenységéből származó bevétel.

12.2.

Az egyesület rendes tagjai évente minden év március 15. napjáig tagdíjat fizetnek, melynek mértékét
a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj megfizetése történhet az egyesület pénztárába történő
befizetéssel, illetve az egyesület bankszámlaszámára történő átutalással, befizetéssel. Az egyesület
alapításakor a tagok egyenként 2.400,-Ft tagdíjat (vagyoni hozzájárulást) bocsátanak a egyesület
rendelkezésére azzal, hogy a tagok az alapításkori vagyoni hozzájárulást legkésőbb a egyesület
megalakulását követő 6 hónapon belül készpénzben befizetik a egyesület házipénztárába.

12.3.

Az egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre
szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés
elé jóváhagyás végett.

12.4.

Utalványozás: kifizetések az elnök aláírása alapján teljesíthetők.

12.5.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.

12.6.

Az egyesület céljainak megvalósításához szükséges keretek között gazdasági tevékenységet is
folytathat, de az egyesület tevékenysége elsősorban gazdasági tevékenységre nem irányulhat.
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12.7.

Az egyesület gazdasági tevékenységét céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezheti.

12.8.

A gazdálkodása során elért eredményt az egyesülettagjai között nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott célokra (tevékenységre) fordítja.

12.9.

Az elnök önállóan jogosult az egyesület bankszámlája felett rendelkezni.
13. Vegyes rendelkezések

13.1.

A közgyűlés és az elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló
okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az
egyesület elnökhelyettese látja el.

13.2.

A döntésekről az érintetteket az elnökség, vagy annak bármely tagja a döntés meghozatalától
számított 5 napon belül írásban értesíti, valamint az egyesület székhelyén kifüggeszti.

13.3.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – az egyesület
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre
másolatot készíthet.

13.4.

Az egyesület weblapján keresztül nyilvánosságra hozza az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi
módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a
működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások
bárki által megismerhetők.

13.5.

Az egyesület szervei határozatainak bírósági felülvizsgálata
Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely
tag – a pártoló tag csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított harminc
napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A
per az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik.

13.6.

Az egyesület ellenőrzése
Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – az Ectv. 11. § (1) bekezdése alapján –
az ügyészség gyakorolja.

13.7.

Az egyesület megszűnése
(1) Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a közgyűlés a megszüntetésről határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és a egyesületet a nyilvántartásból törlik.
(2) Az (1) b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban
foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszervégelszámolást kell lefolytatni.
(3) A közgyűlés nem dönthet az egyesület megszüntetéséről, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy a egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
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(4) Az Egyesület bírósági feloszlatáson kívüli egyéb módon történő jogutód nélküli megszűnése esetén
a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban
meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő
Egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem
fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(5) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(6) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
(7) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a nyilvántartó bíróság a jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont.
(8) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik,
a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
(9) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben
az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy
éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy
ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
(10) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez
a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
14. Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
rendelkezései az irányadók.
Záradék: Jelen alapszabályt a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület 2019. május hó 25. napján
megtartott közgyűlése a __/2019. (V.25.) számú határozatával fogadta el. A közgyűlés új alapszabályt
fogadott el, amely a korábbi alapszabály helyébe lép.
Kelt Tótszerdahely, 2019. május 25. napján

elnök
Szerkesztettem és ellenjegyzem Tótszerdahelyen, 2019. május 25. napján:
dr. Harci-Kovács Kolos
ügyvéd
(KASZ: 36071977)
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Nyilatkozat
Alulírott dr. Harci-Kovács Kolos, ügyvéd (7624 Pécs, Kodály utca 26. fszt. 3.), mint a Magyarországi
Horvátok Szövetsége Egyesület meghatalmazott jogi képviselője kijelentem, hogy az egyesület
alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Szerkesztettem és ellenjegyzem Tótszerdahely, 2019. május 25. napján:
dr. Harci-Kovács Kolos
ügyvéd
(KASZ: 36071977)
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