REGULY TÁRSASÁG
… napján kelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya
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I.
Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Reguly Társaság.
Székhelye: 2083 Solymár, Hóvirág utca 47.
Működési területe: Magyarország.
Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar, külföldi viszonylatban azonban idegen nyelveket is
használhat.
Az Egyesület önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, pártmentes
társadalmi szervezet, amely működését a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1989. évi II.
tv., a 2004. évi I. tv., valamint az Egyesület Alapszabálya alapján fejti ki. Az Egyesület jogi
személy, amely önálló költségvetéssel rendelkezik. Az Egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
Az Egyesület célja:
– Reguly Antal emlékének és hagyatékának ápolása
– a magyar és a finnugor népek közti kapcsolatok ápolása
– e népek nyelvének és kultúrájának ismertté tétele és népszerűsítése
– valamint kulturális és nyelvi céljaik támogatása.
Az Egyesület feladatai, tevékenysége:
– figyelemmel kíséri és népszerűsíti a finnugor népek kulturális, társadalmi és gazdasági
eredményeit
– támogatja a finnugor nyelvek megismerését és oktatását, tanfolyamok szervezésével is
– felolvasó és vitaüléseket, kiállításokat és más rendezvényeket szervez
– saját kiadványokat jelentet meg
– anyagilag és erkölcsileg támogatja a finnugor népek anyagi és szellemi kutatását, ilyen
kutatásra megbízást adhat, pályatételt vagy jutalmat tűzhet ki
– együttműködik a rokon népek hasonló célkitűzésű Egyesületeivel
– támogatja a különböző finnugor nyelveken írt művek megjelentetését, illetve azok
lefordítását magyarra és más nyelvekre
– anyagilag és erkölcsileg támogatja kutatók, írók, művészek és diákok kölcsönös
utazásait, kiállítások és előadóművészek cseréjét.
II.
Az Egyesület szervezeti rendje és működése
(feladata, hatásköre)
Az Egyesület főbb szervei:
-

A közgyűlés
A Választmány
Az ellenőrző bizottság.
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A közgyűlés:
A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés kizárólagos hatásköre 1989. évi II. tv. 12.§ (1) bekezdése alapján:
– Az Egyesület megalakulásának kimondása
– Az alapszabály megállapítása és módosítása
– Az évi költségvetés meghatározása,
– A Választmány (és az elnök) éves beszámolójának elfogadása
– A Választmány és az ellenőrző bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
– A Választmány és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása és felmentése,
– A feloszlás és más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása
– A tagsági viszonnyal kapcsolatos Választmányi határozatok elleni fellebbezések elbírálása
– Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.
– A tagsági díj mértékének meghatározása.
– Az Egyesület megszűnésének kimondása
A közgyűlés működési rendje:
A közgyűlést össze kell hívni:
– Legalább évente egyszer (rendes közgyűlés),
– Ha a bíróság elrendeli,
– A tagok legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére az ok és cél megjelölésével
(rendkívüli közgyűlés). A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni.
A Közgyűlés határozatképessége, összehívása és működése:
A közgyűlést a Választmány hívja össze a napirend egyidejű közlésével.
A közgyűlést a levezető elnök vezeti.
A Közgyűlés nyilvános, de a közgyűlés többségi határozattal a nyilvánosságot korlátozhatja,
vagy kizárhatja.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább több mint fele
jelen van.
A szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja, s a közgyűlésen minden
szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.
A határozatképtelen közgyűlés – ugyanaznapi, 1 órával későbbi időpontra, azonos
napirenddel történő ismételt összehívás esetében – az eredeti napirendi pontok tekintetében a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképessé válik, amennyiben a távolmaradás
következményeire már az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, míg döntés nem születik.
Titkos szavazást a jelenlévő tagok legalább egyharmadának írásban benyújtott indítványára
kell elrendelni. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik.
Minősített, a jelenlevők legalább kétharmados szavazati aránya szükséges:
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-

Az Egyesület Alapszabályának elfogadásához, módosításához,
Az Egyesület tisztségviselőinek, a Választmány és az ellenőrző bizottság tagjainak
megválasztásához,
Az Egyesület feloszlásához, más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondásához,
A költségvetés elfogadásához.

A Közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető
és a tagok közül két személy, mint hitelesítő írja alá.
A Választmány: az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve
A Választmány a Közgyűlés által megválasztott 9–12 tagból áll. A közgyűlés a Választmány
tagjai közül választja meg az Egyesület tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököt, a titkárt és a
pénztárost.
A Választmány mandátuma három évre szól, tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
A Választmányi tagság megszűnik:
– a három év lejártával
– lemondással
– visszahívással
– elhalálozással
– a Választmányi tag Egyesületi tagságának megszűnésével.
A Választmány tagjainak visszahívásáról a tagok legalább egyharmadának írásbeli
kezdeményezésére a közgyűlés minősített, kétharmados szavazattöbbséggel dönt, titkos
szavazással. A Választmányi tagok visszahívására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben
tevékenységükkel vagy passzivitásukkal az Egyesület célját veszélyeztetik. A visszahívás
okát minden esetben meg kell jelölni.
Az 1989. évi II. törvény (Etv.) 8.§ (1) alapján az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének
tisztségére ( Választmányi tagnak, elnöknek, alelnöknek, pénztárosnak, ellenőrző bizottsági
tagnak) magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint – társadalmi szervezet
nemzetközi jellege esetén – más nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.
A Választmány feladatai:
-

Két közgyűlés között az Egyesület tevékenységének irányítása, az Egyesület vagyonával
való gazdálkodás,
A Választmány dönt mindazon kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe,
A Választmány döntéseiről, tevékenységéről a közgyűlésen tartozik beszámolni,
A Választmány dönt a felvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.
A Választmány hívja össze a rendes és rendkívüli közgyűlést,
Az Egyesület programjának kidolgozása, az Egyesület törvényes működésének
biztosítása,
Az éves költségvetés, és beszámoló elkészítése,
Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása, elfogadása.
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Működési rendje:
A Választmányt az Egyesület elnöke hívhatja össze a napirend egyidejű közlésével, évente
legalább két alkalommal. A Választmány akkor határozatképes, ha a tagok fele és legalább az
elnök vagy az alelnök, valamint a titkár jelen van. A Választmány üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét.
Határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Titkos szavazást
kell elrendelni, ha ezt valamelyik Választmányi tag indítványozza.
Képviselet módja:
Az alapszabály értelmében az Egyesület képviseletére és az Egyesület nevében aláírásra az
elnök önállóan jogosult; kivétel a bankszámla feletti rendelkezés, mert ehhez az elnök és egy
Választmányi tag együttes aláírása szükséges.
Az elnök feladata:
-

Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, koordináló tevékenységet fejt ki más
szervek felé,
Javaslatot tesz a Közgyűlés felé az Egyesület vagyonának felhasználására.
A Választmány üléseit összehívja és vezeti,
Döntési jogköre van mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, a
Választmány, vagy más Egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe.
hivatalos és más ügyekben képviseli a Társaságot, annak nevében kötelezettségeket
vállalhat
szavazategyenlőség esetén a Választmányi ülésen dönt a vitatott kérdésben (kivéve ha
csak egy Választmányi tag van rajta kívül jelen, mert ezesetben egyhangú szavazás
szükséges).

Az alelnök feladata:
– az elnökkel együttműködve részt vesz az Egyesület irányításában
– az elnököt annak akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti (közgyűlést az alelnök
akkor hívhat össze, ha az elnök a rendes éves közgyűlést a tárgyév május 15. napjáig nem
hívja össze, vagy ha a tagok legalább 10%-a által kezdeményezett közgyűlést az elnök 15
napon belül nem hívja össze)
A titkár feladata:
– felelős az Egyesület rendezvényeinek előkészítéséért és lebonyolításáért
– intézi a Társaság adminisztratív és szervezési ügyeit
– gondoskodik a közgyűlések és a Választmányi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről és
azok megőrzéséről
– feladatai elvégzésében alkalmanként a Válaszmány által előzetesen kijelölt Választmányi
tag segítheti
A pénztáros feladata
– kezeli az Egyesület házipénztárát
– intézi a pénzügyekkel kapcsolatos adminisztrációt.
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Az elnököt, az alelnököt, a titkárt és a pénztárost 3 évre választja meg a közgyűlés. Az elnök
akadályoztatása esetén képviseleti jogkörét az alelnöke gyakorolja. Az elnök, és az alelnök
képviseleti jogkörét más Választmányi tagra is átruházhatja.
Az ellenőrző bizottság:
Az ellenőrző bizottságnak három tagja van, akik más tisztséget nem viselhetnek, és akik saját
körükből elnököt választanak. Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés
minősített többséggel választja meg, ugyancsak 3 évi időtartamra.
Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Társaság alapszabály szerinti működését, valamint
vagyonkezelését, könyvelését és számadásait. Az ellenőrzés eredményéről évente egyszer a
közgyűlésen írásban jelentést tesz.
Az ellenőrző bizottság elnökét tanácskozási joggal mag kell hívni a Választmány üléseire.
Az elnököt akadályoztatás esetén a bizottság valamelyik tagja képviselheti.
Működési rend:
Az Ellenőrző Bizottságot az Ellenőrző Bizottság vezetője hívhatja össze a napirend egyidejű
közlésével, évente legalább két alkalommal.
Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha a tagok mindegyike jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Az Ellenőrző Bizottság vezetője tanácskozási joggal részt vehet a Választmány ülésein.
Az Ellenőrző Bizottság indítványára a Választmány köteles a megjelölt területen vizsgálatot
indítani.
A vizsgálatot megtagadó Választmányi döntés ellen az Ellenőrző Bizottság vezetője az
Egyesület törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséghez fordulhat.
Tapasztalatairól, megállapításáról a Közgyűlésnek tartozik beszámolni.
Az Ügyvezetés
A Választmány feladatainak előkészítése, és végrehajtásának során az általános ügyviteli
munka, a jogi, gazdasági, pénzügyi feladatok ellátására apparátust vehet igénybe. Ennek
részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
III.
Az Egyesület Tagsága
A tagsági viszony:
Taggá válás:
a) Rendes tagok.
Az Egyesület rendes tagja lehet minden büntetlen magyar vagy külföldi állampolgár
természetes személy, aki részt kíván venni az Egyesület tevékenységében, belépési
nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt, az Egyesület célkitűzéseit, vállalja a tagsági díj
megfizetését.
A tagfelvétel a Választmány döntési jogköre.
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Az Egyesületbe való be-, és kilépés önkéntes.
Az Egyesületi tagság a felvétellel keletkezik, és a kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik
meg.
b) Pártoló tagok. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki
adományaival elősegíti az Egyesület céljainak a megvalósítását. A pártoló tagként az
Egyesület tevékenységében úgy vehetnek részt, hogy a közgyűlésen tanácskozási joggal
rendelkeznek, de szavazati joguk nincs. A pártoló tagok tagdíját esetenkénti megállapodásban
kell rögzíteni.
c) Tiszteleti taggá olyan hazai vagy külföldi személy választható, aki különösen hatékony
módon támogatta vagy támogatja a Társaság céljait és tevékenységét. A tiszteleti tagok nem
kötelesek tagdíjat fizetni
A tagok jogai, kötelezettségei:
A rendes tagok jogai:
– részt vehetnek a Társaság rendezvényein
– igénybe vehetik a Társaság nyújtotta kedvezményeket és támogatásokat
– a közgyűlésen indítványt tehetnek és gyakorolhatják szavazati jogukat.
A rendes tagok kötelességei:
- kötelesek betartani az Alapszabályban előírtakat,
- kötelesek fizetni a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat minden tárgyév április 30.
napjáig.
Megszűnik a rendes tagsági viszony:
- önkéntes kilépéssel. A kilépést a Választmányhoz kell írásban benyújtani.
- törléssel: amennyiben a rendes tag legalább 2 évi tagdíjfizetéssel elmarad, és írásbeli
felszólításra sem fizeti meg tagdíjtartozását, a felszólításban szereplő 15 napos fizetési
póthatáridő eredménytelen leteltével a Választmány határozatot hoz a tag törléséről,
amely ellen – a közléstől számított 15 napon belül – a közgyűléshez lehet fellebbezni.
- a természetes személy tag halálával ( a Választmány törli a tagot)
- kizárással. Azt a tagot kell kizárni az Egyesületből, aki magatartásával veszélyezteti az
Egyesület céljainak megvalósulását. A tag kizárására a Választmány többségi szavazással
jogosult. a Választmány kizáró határozata ellen – a közléstől számított 15 napon belül – a tag
jogorvoslatért a közgyűléshez fordulhat. A közgyűlés határozatával szemben a mindenkor
hatályos jogszabályokban írt jogorvoslatnak van helye.
IV.
Az Egyesület gazdálkodása, vagyona
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott
költségvetés szerint gazdálkodik.
Az Egyesület bevételei:
-

a tagok által befizetett tagdíjak,
felajánlások és egyéb hozzájárulások,
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-

adományok,
rendezvények, meghatározott célokra eszközölt gyűjtések bevételei,
állami (önkormányzati) támogatások,
adó 1%-ának felajánlásai
bankszámlán kezelt pénz kamata
Egyesületi vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg (például könyv- vagy CD kiadása
esetén)

Az Egyesület vagyona lehet:
-

Készpénz (folyószámlán, házipénztárban),
ingó és ingatlan vagyon.

Az Egyesület gazdálkodó tevékenysége során létrejövő nyereség kizárólag az Alapszabályban
megfogalmazott célok megvalósítására, illetve feladatok elvégzése érdekében használható fel.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet a cél megvalósítása érdekében, másodlagosan
folytathat.
Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásáért saját
vagyonukkal nem felelnek.
Megszűnés esetén az Egyesület tartozásai kiegyenlítése után fennmaradt vagyonról, annak
hovafordításáról a közgyűlés dönt.
Az Egyesület Választmánya – a jóváhagyott költségvetés alapján – az Egyesület vagyonával
a hatályos pénzügyi, számviteli jogszabályok rendezései szerint gazdálkodik.
A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességévek biztosítása érdekében az Egyesület
- mellékfoglalkozásban vagy másodállásban – számviteli szakembert alkalmazhat.
A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
V.
Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha:
-

a közgyűlés az Egyesület feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülését
kimondja
a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

Az Egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a csődeljárásról, a
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályait kell
alkalmazni.
VI.
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Záró rendelkezések
Az Egyesület működésére – az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben – a Polgári
Törvénykönyv, az 1989. évi II. tv., valamint az Egyesületekre hatályos jogszabályok,
pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési szabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 20…. év …. hónap ….. napján
megtartott Közgyűlése ……………. szavazással elfogadta, azt a jegyzőkönyvvezető, a
hitelesítő tagok és az Egyesület elnöke aláírta.
Budapest, 2013. ………………….. napján.

………………………………….
az Egyesület elnöke

……………………………………..
jegyzőkönyvvezető

………………………………….
hitelesítő tag

……………………………………..
hitelesítő tag
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