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A NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 

I.  

1. A Szövetség neve:   Népművészeti Egyesületek Szövetsége  

(rövidített elnevezés: NESZ) 

angol megnevezése:  Association of Hungarian Folk Artist (AHFA) 

2. Székhelye:    1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 

3. Hatókör:    nemzetközi 

4.  A Szövetség bélyegzője:  körbélyegző - Népművészeti Egyesületek Szövetsége felirattal, 

középen a Szövetség jelképe (lásd a bélyegző lenyomatát) 

5. A Szövetség jogállása:  A Szövetség önálló jogi személy. A szövetséget, mint jogi 

személyt hatóságok és harmadik személy előtt az Elnök képviseli. 

6. A Szövetség jellegét tekintve érdekegyeztető és érdekképviseleti szakmai – kulturális Szövetség. 

A Szövetség a küldöttgyűlés által megállapított - elfogadott alapszabály szerint működik.  

 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA 

1. A nemzeti tárgykultúra értékeire épített szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles 

kézműves, népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete.  

A magyar népi kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetése, a minőség megőrzése. Az alkotók, 

az alkotások és a szakterületen működő szervezetek, közösségek, műhelyek szakmai, közgazdasági 

érdekképviselete. 

3.  A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól közvetlen anyagi támogatást nem fogad el.  

4. A Szövetség közhasznú szolgáltatásait a tagokon kívül más is igénybe veheti a Szövetség célkitűzése 

és feladataival összefüggésben, igénybevétel módjáról a nyilvánosságot tájékoztatni kell.  

 

III. A SZÖVETSÉG FELADATAI, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 

A Szövetség által végzett közhasznú tevékenységek megvalósításának eszközei az alább felsorolt 

tevékenységek: 

 

l. Érdekképviselet:  

A tagjai által képviselt természetes és jogi személyek körében  

- összehangolja a tagokat általánosan és alapvetően érintő döntések és szabályozók tervezetére 

vonatkozó véleményeket, az összehangolt tapasztalatokat és javaslatokat továbbítja az illetékes 

szervezetekhez,  

- tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, 

fejlesztési célokról, döntésekről és szabályozásokról; tevékenységi körében közreműködik azok 

kialakításában,  

- közreműködik a szakterületét érintő strukturális döntések előkészítésében,  

- elősegíti a tagszervezetek innovációs tevékenységét, a szellemi termékek létrehozását, hasznosítását, 

elterjesztését,  

- elősegíti a tagszervezetek belső szervezési, vezetési módszereinek tökéletesítését,  

- biztosítja tagjai képviseletét, a tevékenységi körében működő intézmények, hatóságok és 

szervezetek előtt.  

2. Érdekegyeztetés  

- szervezi a tagok szakmai, kulturális, gazdasági tájékoztatását és információcseréjét, 

- tagjai kulturális és gazdasági érdekeinek védelmében egyeztető, közvetítő tevékenységet folytat.  

3. Kulturális, szakmai tevékenység  

- kezdeményezéseivel, javaslataival részt vállal a hazai környezet- és tárgykultúra fejlesztésében,  
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- kezdeményezi és elősegíti kulturális és gazdasági együttműködési megállapodások, szakmai és 

gazdasági közösségek, társulások létrehozását,  

- az élő népművészet ápolása, erősítése érdekében szervezett együttműködés a hasonló célkitűzéssel 

működő hazai és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel, 

- a közhasznú tevékenység megvalósításának egyik eszköze kulturális rendezvények szervezése 

- céljai elérése érdekében (anyagi lehetőségeihez mérten) kiadványokat jelentet meg,  

- a Szövetség céljai elérése érdekében (anyagi lehetőségeihez mérten) Galériát működtet, amelyben 

népművészeti alkotásokat mutat be és értékesít, 

4. Tudományos tevékenység, kutatás 

- A tárgyalkotó népművészettel kapcsolatos szakmai tanulmányokat készíttet és finanszíroz, 

tudományos kutatásokban vesz részt és azok eredményeit publikálja. 

5. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység 

- Támogatja a nemzeti és etnikai kisebbségek tárgyalkotó kultúrájának megőrzését, a határon túli 

magyar népművészet értékeinek bemutatását, fejlesztését. 

6. Rehabilitációs foglalkoztatás 

- A rendezvényein elősegíti a tagszervezetekben tevékenykedő csökkent munkaképességű alkotók 

bemutatkozását, foglalkoztatását. 

7. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó 

szolgáltatások 

- Programokat kezdeményez a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különösen a 

tagszervezetekben alkotók – esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, ennek érdekében 

pályázatokat készít. 

8. Tevékenysége, szolgáltatásai során mindenkor érvényesíti az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőségi, a 

környezeti fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés Európai Uniós normatívák elvárásait. 

A fenti tevékenységek korábbi közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti megjelölése: 

tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális 

tevékenység; kulturális örökség megóvása; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; rehabilitációs foglalkoztatás; munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 

A fentiek szerinti közhasznú tevékenységeket a Szövetség az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 

- 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 alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése; 

- Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása; 

- A kiemelt kulturális örökség védelme; 

- A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 

- A kulturális örökség védelme; 

- Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában; 

- kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; 

nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése; 

- Nemzetiségi hagyományápolás és közművelődés;  

- A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások; 

- Felnőttképzési tevékenység, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. 
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A fentiek szerinti közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő: 

- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) pontjai, 

- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7 pontja,  

- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 17. pontja, 

- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) bekezdés 13. pontja, 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 61/B. § (3) bekezdése, 

- 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) bekezdése, 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 115. § f), g) pontjai, 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 163. § (1) bekezdése, 

- 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-c) 

pontjai, 

- 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) pontjai. 

- 1997 évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 73.§ (2), 76.§, 84. § valamint 85. § -ai. 

A Szövetség tagsága nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

IV. A SZÖVETSÉG TAGJAI  

1. A Szövetség rendes tagjai bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkező belföldi és külföldi, 

népi kézművességgel foglalkozó alapítvány, illetve egyesület lehet. A Szövetség két tag 

részvételével is alapítható, működtethető. 

2. A Szövetség pártoló tagjai lehetnek: intézmények, társadalmi és gazdálkodó szervezetek, valamint 

magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező közösségei.  

3. Az új tagok belépése önkéntes, a belépés az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozat elfogadásával 

történik, amelyben a belépő szervezet kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát és egyéb 

szabályzatait magára nézve kötelezőnek elismeri.  

4. A tagság a nyilatkozatnak a küldöttgyűlés által történő elfogadásával kezdődik.  

5. A tag kilépési szándékát az elnökségnek jelenti be. A kilépés az elnökséghez érkezett írásbeli 

nyilatkozat tudomásul vételével lép érvénybe.  

6. A küldöttgyűlés törli a két éves tagdíj hátralékot felszólítás ellenére felhalmozó, illetve két 

küldöttgyűlést igazolás nélkül mulasztó tagot. 

7. A küldöttgyűlés az összes tag több mint két harmadának szavazatával kizárhatja azt a tagot, amely  

- az alapszabállyal ellentétes tevékenységet fejt ki,  

- a Szövetség szakmai érdekeit sértő magatartást tanúsít,  

- a Szövetség alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 

magatartást tanúsít, 

- a Szövetség rossz hírét kelti. 

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. 

8. A tagsági viszony megszűnik 

- önkéntes kilépés, 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával  

- kizárás 

- tagszervezet megszűnése következtében 

 

  V. A TAGOK JOGAI  

1. A Szövetség küldöttgyűlésein a tagok küldötteik útján részt vehetnek, javaslatokat és indítványokat 

terjeszthetnek elő. Szavazati joggal a Szövetség rendes tagjainak küldöttei rendelkeznek.  

2. Jelen Alapszabály lehetővé teszi a tagsági jogok képviselő úján történő gyakorlását. A tagok 

képviselői részt vehetnek a testületek munkájában és testületek létrehozását kezdeményezhetik.  

3. A tagok legalább egy-egy küldöttük útján képviseltetik magukat a küldöttgyűlésen. Azon tagok, akik 

50 főt meghaladó tagsággal rendelkeznek, minden megkezdett 50 fő után további egy küldöttet 
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jogosultak a küldöttgyűlésre küldeni. A küldöttek tisztséget vállalhatnak és választhatók a Szövetség 

testületeibe. A tagok taglétszámát a tagnyilvántartás küldöttgyűlés évének június 30. napján hatályos 

(ha az adott évben ilyen nincs, úgy a megelőző év június 30.) adatai alapján kell meghatározni.  

Alapítványi küldöttek: 

Főszabályként a Szövetség tagjaként működő alapítványok 1-1 küldöttel képviseltetik magukat a 

küldöttgyűlésen. /  

4. A tagok a hivatalos irataikban feltüntethetik a szövetségi tagság tényét.  

5. A pártoló tag rendszeres tájékoztatást kap a szövetség életéről, rendezvényeiről. Tanácskozási joggal 

részt vehet a küldöttgyűlésen. 

 

VI. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK KÖTELEZETTSÉGEI:  

1. A Szövetség tevékenységét támogatni, munkájukkal azt előmozdítani, továbbá részt venni mindazon 

tevékenységben, amelyben a közreműködést elvállalták.  

2. A Szövetségi tagsággal összefüggésben a tudomásukra jutott hivatali és üzleti titkot megőrizni.  

3. A Szövetség tagjai és tisztségviselői e minőségükben kifejtett tevékenységük során a 

jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak 

megfelelően járnak el.  

4. A Szövetség tagjához méltó tevékenységet folytatni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani.  

5. A tagdíjat megfizetni.  

6. A tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét. 

7. A tag köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani, továbbá köteles a nyilvántartott adatainak megváltozását 8 napon 

belül az elnökséghez bejelenteni. 

 

VII. TAGDÍJAK  

A Szövetségi tagdíjak mértékét a küldöttgyűlés évenként határozza meg.  

 

VIII. A SZÖVETSÉG SZERVEI  

- a küldöttgyűlés  

- az elnökség  

- az ellenőrző bizottság  

- a küldöttgyűlés által létrehozott testületek  

A Szövetség vezető tisztségviselői: az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai.  

 

IX. KÜLDÖTTGYŰLÉS  

1. A Szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés.  

A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább egy évben egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlést 

össze kell hívni, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri.  

2. A küldöttgyűlés összehívásáról az elnökség határoz. A meghívót minden küldöttnek – írásbeli, 

igazolható módon meg kell küldeni a küldöttgyűlés előtt 15 nappal. Írásbeli igazolható módon 

történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 

elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 

(elektronikus tértivevény). A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a 

küldöttgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a küldöttgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt küldöttgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 

megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes lesz. 

A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a 

Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 

napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 

belül igazolható módon közli a tagokkal. 
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Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi 

pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról 

szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, 

hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárulnak. 

3. Az elnök köteles a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

a./ a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b./ a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c./ a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 

A küldöttgyűlésre tanácskozásjoggal meg kell hívni a pártoló tagokat, az elnökség döntése alapján 

a küldöttgyűlésre tanácskozási joggal, más személyek és szervezetek képviselői is meghívást 

kaphatnak. 

4. A küldöttgyűlés nem nyilvános. 

5. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek több mint fele jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A küldöttek két harmadának 

jelenléte szükséges, ha az alapszabály módosítása, Szövetség egyesülése vagy - feloszlatásának 

kimondása van napirenden. Amennyiben a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt el kellett 

halasztani, ugyanazon napirenddel hatvan napon belül ismételten össze kell hívni. Ez esetben a 

küldöttgyűlés határozatképes a megjelent küldöttek számától független. Erre a tényre a meghívóban 

utalni kell.  

6. A küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást 

rendel el. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség 

megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

7. A szavazás nyíltan történik, küldöttgyűlés többségi határozattal elrendelheti a titkos szavazás 

megtartását is. A vezető tisztségviselők megválasztása titkosan történik. 

8. A küldöttgyűlés döntésében nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 

(Ptk. 8:1. § (1) bek. 2..§.) (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a. Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít; vagy 

b. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szövetség célszerinti 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 célszerinti juttatása. 

c. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

f. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

9. A küldöttgyűlés határozatait a Szövetség a honlapján teszi közzé.  A küldöttgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik:  

 az Alapszabály megállapítása és módosítása,  

- a Szövetség vezető tisztségviselőinek és tiszteletbeli elnökének és a testületek tagjainak 

megválasztása, a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;  

- a Szövetség megszűnésének, a Szövetség más társadalmi szervezettel történő egyesülésének 

vagy szétválásának kimondása,  

- az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámoltatása,  

- a közhasznúsági melléklet elfogadása,  

- a Szövetség beszámolójának - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása, 
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- az éves munkaterv elfogadása,   

- az éves költségvetés elfogadása, 

- a tagdíj mértékének meghatározása,  

- a tagfelvétel,  

- testületek megalakítása,  

- döntés a vezető tisztségviselők feladatainak ellátásáért járó díjazásról; 

- a jelenlegi és korábbi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés; 

- mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.  

A Szövetség köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági 

melléklet megvitatása nyilvános, abba bárki betekinthet, és költségére másolatot készíthet. A mellékletet az 

adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, és közzétenni, 

valamint a Szövetség honlapján elérhetővé kell tenni. Közhasznúsági melléklet tartalmi részére a Civil tv. 

29. §-ának szabályai vonatkoznak.  

 

X. AZ ELNÖKSÉG  

1. Az elnökség tagjai: az Elnök, és Alelnökök (5 fő), akiket a küldöttgyűlés választ meg 3 évi 

időtartamra.  

2. Az elnökség ülésein meghívottak is részt vehetnek. Az Elnökség ülése nyilvános, amely 

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  

3. Az elnökség szükség szerint, de legalább 1 havonta ülésezik azzal, hogy a májustól-augusztusig tartó 

időszakban nem kötelező ülést tartani. Az elnökségi ülés megtartását az elnökségi tagok 1/3-a is 

írásban kezdeményezheti a napirend megjelölésével. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az 

elnökségi ülés helyéről, időpontjáról meghívó megküldésével az elnökség tagjait írásban kell 

értesítenie úgy, hogy az elnökségi tagokhoz az legkésőbb az elnökségi ülés időpontja előtt 8 nappal 

megérkezzen. Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell a megtárgyalandó napirendi pontokat. 

Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van. Az elnökség határozatait nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A 

határozatképesség hiánya miatt elhalasztott ülést 5 napon belül ismét össze kell hívni. Az ismételten 

összehívott elnökségi ülés is csak legalább 3 tag jelenléte esetén határozatképes. 

4. Az elnökség tagjai azonos jogállással bírnak.  

5. Az elnökség hatáskörébe tartozik  

- A Működési Szabályzat megállapítása és módosítása, 

- az éves munkaterv elkészítése és a küldöttgyűlés elé terjesztése,  

- az évi költségvetés előkészítése és a küldöttgyűlés elé terjesztése,  

- a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése, 

- a küldöttgyűlés összehívása, 

- a küldöttgyűlési előterjesztések megvitatása és jóváhagyása,  

- a Szövetség tevékenységének a küldöttgyűlés határozataival összhangban történő elvi irányítása,  

- a tagság szempontjából alapvető kérdésekben az egyesület álláspontjának meghatározása, a 

tagság nyilvántartása, 

- döntés a Szövetség tevékenységi körébe tartozó országos és nemzetközi hatókörű rendezvény, 

kiállítás, vásár, pályázat, képzés, továbbképzés, alapítvány meghirdetéséről, illetve ezekhez 

történő csatlakozásról,  

- kezdeményezi és véleményezi, kitüntetések és díjak alapítását és odaítélését,  

- két küldöttgyűlés között a Szövetség operatív irányítása,  

- a közhasznúsági melléklet elkészítése,  

- a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

- a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

- a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

- alkalmazottak kinevezése 

6. Az elnökség évente köteles tájékoztatni a Szövetség tagjait testületi tevékenységéről.  

7. Az Elnökség és a küldöttgyűlés határozatait a határozatok tárában tartja nyílván. Ebben fel kell 

tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt 

szavazás esetén) személyét.  
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8. Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a Szövetség döntéseinek közlése az érintettekkel írásban 

igazolható módon megtörténjék.  

9. Az elnökség döntései nyilvánosak. A Szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki 

betekinthet, a Szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

 A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 

beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

10. Az elnökség döntésében nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 

8:1. § (1) bek. 2. (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 Szövetség célszerinti 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, 

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

11. Vezető tisztségviselő a Szövetségnél 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. Nem lehet vezető tisztségviselő, 

aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  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. 

12. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 

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 vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

13. Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a megbízás lejártával 

b) lemondással 

c) visszahívással 

d) elhalálozással 

 

XI. A küldöttgyűlés tiszteletbeli elnököt és alelnököt választhat, akinek szakmai-erkölcsi tekintélye elősegíti 

a Szövetség céljainak megvalósulását. A tiszteletbeli elnök, és az alelnök tanácskozási joggal részt vehet 

a küldöttgyűlés, illetve az elnökség ülésein. 

  

XII. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE  
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1. A Szövetség képviseletét harmadik személyekkel szemben az elnök és az alelnökök önállóan látják 

el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.  

2. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

XIII. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG („EB”) 

1. A küldöttgyűlés 3 éves időtartamra 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ. Ellenőrző Bizottság a 

küldöttgyűlésnek tartozik beszámolással.  

2. Az Ellenőrző Bizottság feladata a szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a 

szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, melynek körében: 

-  ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során az elnökségtől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az elnökség ülésén 

tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így 

rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet 

(küldöttgyűlést, elnökséget) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 

tudomást, hogy  

a. a szervezet működése során olyan jogszabály sértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé;  

b. az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel  

- Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak 

megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén 

a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.  

- Ha az arra jogosult szerv törvényes működése helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyelet ellátó szervet.  

3. Az EB feladatától függően az ellenőrzésbe külső szakembereket is bevonhat.  

4. Az EB munkáját a Szövetség ügyviteli szervezete köteles elősegíteni.  

5. Az EB tagjai sorából elnököt választ.  

6. Az EB ügyrendjét maga határozza meg.  

7. Az EB akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Működésére egyebekben az elnökség működési szabályait kell alkalmazni.  

8. Nem lehet az EB elnöke vagy tagja az, aki: 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a) -c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

9. Az EB tagjai a Szövetség elnökségi és küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.  

10. Az EB tagság megszűnik 

a) A megbízás lejártával 

b) Lemondással 

c) Visszahívással 

d) Elhalálozással 

 

XIV. A SZÖVETSÉG TESTÜLETEI  



 9 

1. A Szövetség testületei meghatározott rendeltetéssel (területi, szakmai, funkcionális) szervezik a 

tagok részvételét a Szövetség munkájában.  

2. A testületek megalakítása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, ügyrendjüket saját maguk 

határozzák meg.  

3. A Szövetség tagjai erre kijelölt képviselőik útján jogosultak a testületek munkájában részt venni.  

4. A testületek a küldöttgyűlés által megállapított módon kötelesek beszámolni. 

 

XV. AZ ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET 

A Szövetség gyakorlati munkáját az ügyintéző szervezet útján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

alapján az Elnök irányítja. Aláírási joggal az elnök és az alelnökök rendelkeznek. Az alkalmazottak 

munkáltató jogait az Elnök gyakorolja.  

 

XVI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA  

1. A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 

az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A 

gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. fejezetben felsorolt közhasznú 

tevékenységre fordítja.  

2. A Szövetség bármely célszerinti juttatást a Civil tv. 43. § (1) bekezdése értelmében pályázathoz 

kötheti. Ebben az esetben a pályázatra a következő előírásokat kell alkalmazni: 

Csak olyan személyt (természetes személy és/vagy jogi személy) lehet cél szerinti juttatásban 

részesíteni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot az 

Elnökség írja ki, illetve dönthet arról, hogy a cél szerinti juttatásban részesítés pályázat alapján 

történik. 

A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

 a cél szerinti juttatás megnevezését, 

 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

 a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

A pályázati felhívást a beszámolóval egyező módon kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást a 

helyben szokásos módon is közzé lehet tenni. 

A pályázatot papír alapon és/vagy elektronikus formában kell eljuttatni a Szövetséghez. A pályázó 

a papíralapú pályázatban nyilatkozik, hogy a két pályázat megegyezik. 

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell az arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül az Elnökség dönt a cél szerinti juttatás 

odaítéléséről. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét az Elnökség határozza meg. 

Amennyiben pályázat hiányos, a Szövetség egyetlen alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót 

– a minél gyorsabb ügyintézés érdekében e-mail-ben –, amelyben közli a hiányzó adatok, 

mellékletek körét és a pótlás határidejét. A hiányok pótlásának elmulasztása esetén a hiányosságok 

miatt érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül a kérelem. A hiánypótlások beérkezése után az 

Elnökség dönt azok elfogadhatóságáról, és az érintetteket e-mailben értesíti a pályázat 

eredményéről.  

Amennyiben a pályázatot az Elnökség elutasítja, úgy a döntés után e-mailben értesíti a pályázót a 

döntésről, megindokolva az elutasítást. 

A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a 

pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási 

határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és 

személyes adatait törölni kell. 

3. A Szövetség közhasznú céltevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételt 

és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván.  
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4. A civil szervezet bevételeit a Civil tv. 19. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit 

ráfordításait (kiadásait) a Civil tv. 19. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a 

számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

5. Gazdálkodás részletes szabályait az alapszabály 2. számú melléklete „Gazdasági Szabályzat” 

tartalmazza.  

6. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség alapítója, tagja - a vagyoni 

hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.  A 

Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és 

a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

7. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. 

8. A tisztségviselők az Egyesület érdekében végzett tisztségviselői munkájukért díjazásban 

részesülhetnek, és szükséges és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A projektalapú szakmai 

tevékenységek, programok megvalósítása nem tartozik a tisztségviselői tevékenység körébe. 

 

  XVII. VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

1. A Szövetség felügyeletét a Civil tv. III. fejezetében meghatározott szervezetek látják el.  

2. A Szövetség döntésre jogosító szervei által hozott jogszabályba vagy alapszabályba ütköző 

határozatait bármely szövetségi tag bíróság előtt megtámadhatja.  

3. A Szövetség megszűnik, ha egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), a bíróság 

feloszlatja, a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, a 

küldöttgyűlés feloszlást kimondó határozatával, és a nyilvántartásból törlik. A Szövetség 

megszűnése esetén a vagyonának felhasználásáról a feloszlást kimondó küldöttgyűlés határozata 

rendelkezik. A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét.  

4. A Szövetség működési szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

5. Az Alapszabályban és a Szövetség egyéb szabályzataiban nem rendezett kérdésekben 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.) 

rendelkezései az irányadóak.   

6. A Civil tv. alapján a Szövetség közhasznú jogállásából származó kedvezményeket 2014. május 31. 

napjáig igénybe veheti; ezt követően pedig a Civil tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel 

alapján közhasznú szervezetként folytatja működését. 

 

Az Alapszabály a 2015.11.15.-i valamint a 2016.03.05.-i küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal 

egységes szöveget tartalmazza.  

 

Budapest, 2015. március 6.              

………………………………………….. 

Pál Miklósné 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

elnök 

 

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

küldöttgyűlés által 2015.11.15-én, valamint 2016.03.05-én meghozott döntések, mint létesítőokirat-

módosítás alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a 

jogszabályváltozás és a küldöttgyűlés döntése, valamint a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.61305/1990/39 sz. 

végzése adott okot, az okiratban a 2015. 11.15 –i és 2016.03.05-i döntésnek megfelelő változtatásokat 

lábjegyzet jelzi. 

 

Ellenjegyezem Budapesten, 2016. március 6. napján: 

................................................... 

dr. Kicsi Zselyke Borbála 

ügyvéd 
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