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Egyesületi Alapszabály 
EUREVITA - Hagyományos kézműves mesterségek 

akadémiája 
 

 

1 §: Az Egyesület elnevezése, székhelye, tevékenységi köre  
 

(1) Az Egyesület elnevezése „EUREVITA - Hagyományos kézműves mesterségek 

akadémiája“. 

 

(2) Az Egyesület székhelye Steinberg 132, 8151 Hitzendorf. Az Egyesület Ausztria, 

Szlovénia és Magyarország területén működik, működése további európai országokra 

kiterjeszthető. 

 

(3) Fiókegyesületek létrehozásának lehetősége adott. 

   

 

2 §: Az Egyesület célja 
 

Az Egyesület célja a régi, tradicionális kézműves technikák és mesterségek megőrzése és 

revitalizációja. Az Egyesület feladatai: 

 a tradicionális kézművességgel kapcsolatos ismeretek terjesztése és megőrzése 

 az elsősorban az Egyesület tagjai számára létrehozott platform működtetése, amelynek 

célja a tradicionális kézművesség megőrzéséhez és revitalizációjához kapcsolódó 

kutatással, dokumentációval és közvetítéssel foglalkozó intézmények szakmai 

fejlesztésének, hálózatosodásának és marketingjének azok célkitűzéseivel és -

megvalósításával összefüggő támogatása és erősítése 

 a tradicionális kézművesség megőrzését és revitalizálását célzó átfogó képzések és 

továbbképzések elsősorban az egyesületi tagok tudásanyagának és erőforrásainak 

bevonásával és felhasználásával történő szervezése és lebonyolítása, és ezáltal a 

tradicionális kézművesség terén a képzett szakemberek arányának a növelése. 

Az Egyesület vállalja, hogy a kitűzött céljai érdekében kifejtett tevékenységével nem támaszt 

közvetlen konkurenciát az egyesületi tagok tevékenységének. 

 

 

3 §: Az egyesületi célok elérésének eszközei 
 

(1) Az Egyesület a kitűzött célokat a (2) és (3) bekezdésbe foglalt eszmei és anyagi eszközök 

segítségével kívánja elérni. 

 

(2) Az eszmei eszközök az alábbiak: 

 

a) Hálózat kialakítása 

b) Előadások és gyűlések 

c) Információs rendezvények 

d) A tradicionális kézművesség ismertségét és elismertségét célzó népszerűsítése   

e) Az egyesületi tagok által tartott képzések támogatása 

f) Képzések és továbbképzések lebonyolítása 

g) Az egyesületi munka keretében szakértelem biztosítása 
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h) Kiadványok publikálása 

i) Az egyesületi tagok összejövetelei 

 

(2) A szükséges anyagi eszközöket az alábbi források biztosítják 

 

a) Belépési és tagdíjak 

b) Támogatások 

c) Pályázati támogatások 

d) Képzések és továbbképzések lebonyolításából származó bevételek 

e) Előadások, konferenciák és egyéb szakmai rendezvények megtartásából származó 

bevételek 

f) Szakértelem biztosításából származó bevételek 

g) Szponzoráció 

 

 

4 §: Az Egyesületi tagság formái 
 

(1) Az Egyesületi tagság formái: rendes tagság, pártoló tagság, tanácsadói tagság 

(tudományos tanácsadói testület, lásd 16 §) és tiszteletbeli tagság. 

 

(2) Az Egyesület rendes tagjai azok, akik részt vesznek az Egyesület napi munkájában. Az 

Egyesület pártoló tagjai azok, akik az Egyesület tevékenységét elsősorban egy egyénileg 

meghatározott összegű tagdíj befizetésével segítik. A tanácsadó tagok nem fizetnek 

tagdíjat, hanem az Elnökséget támogató tanácsadóként tevékenykednek. Az Egyesület 

tiszteletbeli tagjai szintén nem fizetnek tagdíjat, hanem az Egyesület érdekében végzett 

kimagasló tevékenységükért kerülnek tanácsadó taggá kinevezésre. 

 

 

5 §: Az Egyesületi tagság megszerzése 
 

(1) Az Egyesület tagjai lehet bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel rendelkező személyegyesítő gazdasági társaság. Az egyesületi tagság 

bármely formája elfogadható. 

 
(2) A rendes és a pártoló tagok felvételéről az Elnökség egyhangúlag dönt. A tagfelvétel 

indoklás nélkül megtagadható. 

 

(3) A tanácsadó (tudományos tanácsadói testület, lásd 16 §) valamint tiszteletbeli tagokat az 

Elnökség megbízásából a Közgyűlés nevezi ki egyszerű kétharmados szavazati 

többséggel. A tanácsadó tagok felvételének feltétele a tradicionális kézművesség terén 

szakmai ismeretek birtoklása, amelynek megítélése az Elnökség feladata. A tiszteletbeli 

egyesületi tagság feltétele az Egyesület vagy a tradicionális kézművesség megőrzése és 

revitalizálása érdekében véghezvitt kiemelkedő tevékenység. 

 

(4) Az Egyesület felállításáig a tagok előzetes felvételét az Egyesület alapítói, az Elnökség 

megalakulása esetén pedig az Elnökség végzik el. A tagság az Egyesület létrehozását 

követően lesz hatályos. Amennyiben az Elnökség csak az Egyesület létrehozását követően 

alakul meg, a tagok (visszavonhatatlan) felvételét addig az Egyesület alapítói végzik el. 
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6 §: A tagság megszűnése 
 

(1) A tagság megszűnhet a tag halálával, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező 

személyegyesítő gazdasági társaság esetében a jogi személyiség elvesztésével, önkéntes 

kilépéssel és kizárással. 

 

(2) A kilépésre kizárólag egy naptári év végén van lehetőség. A kilépési szándékot a kilépés 

előtt három hónappal, írásos formában, levélben vagy e-mailben be kell jelenteni az 

Elnökségnek. Késedelmes bejelentés esetén a kilépés csak a következő év végén 

lehetséges. A három hónapot a levél feladásának, illetve az e-mail beérkezésének napjától 

kell számítani. 

 

(3) Az Elnökség kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) kétszeri, írásbeli 

felszólítás és méltányos utólagos határidő kiszabása ellenére több, mint hat hónap 

késedelembe esik a tagdíjfizetéssel. A lejárt esedékességű tagdíjra vonatkozó fizetési 

kötelezettség a kizárást követően is fennáll. 

 

(4) Az Elnökség egyéb súlyos kötelezettségszegés, valamint tisztességtelen magatartás miatt 

is dönthet egy egyesületi tag kizárásáról. 

 

(5) A tiszteletbeli tagság visszavonásáról a (4) bekezdésben foglalt indokok fennállása esetén 

az Elnökség felkérésére a Közgyűlés dönthet egyszerű kétharmados szavazati többséggel. 

 

 

7 §: Az egyesületi tagok jogai és kötelességei 
 

(1) Az Egyesület tagjai jogosultak az Egyesület rendezvényein való részvételre, valamint az 

Egyesület létesítményeinek használatára. A Közgyűlésen szavazati joggal, valamint aktív 

és passzív választójoggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A pártoló tagok csak aktív 

választójoggal rendelkeznek. Ezáltal szavazhatnak a Közgyűlésen, azonban nem 

választhatók meg elnökségi tagnak. A rendes és a pártoló tagok egyidejűleg tanácsadó 

tagok is lehetnek. 

 

(2) A tanácsadó tagok (tudományos tanácsadói testület, lásd 16 §), valamint a tiszteletbeli 

tagok nem rendelkeznek sem aktív, sem passzív választójoggal. Így nem szavazhatnak a 

Közgyűlésen, és elnökségi tagnak sem választhatók meg. Ez alól kivételt képeznek azok a 

tanácsadó tagok, akik egyben rendes vagy pártoló tagok is (lásd (1) bekezdés). A 

tanácsadó tagok támogatják és javaslatokkal segítik az Elnökség tradicionális kézműves 

ismeretek terjesztésével és szervezésével kapcsolatos munkáját, továbbá indítványokat 

terjeszthetnek a Közgyűlés elé. 

 

(3) Minden tag jogosult kérni az Elnökségtől az Alapszabály rendelkezésre bocsátását. 

 

(4) A rendes tagok legalább egy tizede kérheti az Elnökséget a Közgyűlés összehívására. 

 

(5) Az Elnökség minden Közgyűlésen köteles tájékoztatni a tagokat az Egyesület 

tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről. Amennyiben megfelelő indoklás mellett a tagok 

legalább egy tizede kér erre vonatkozó információt, akkor négy héten belül soron kívül is 

köteles az Elnökség tájékoztatást adni. 
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(6) Az Elnökég köteles tájékoztatni a tagokat az ellenőrzött (számviteli) zárszámadásról. 

Amennyiben erre a Közgyűlésen kerül sor, a Számvizsgáló(ka)t is be kell vonni. 

 

(7) A tagok kötelesek mindent megtenni az Egyesület érdekében, illetve mindentől 

elhatárolódni, ami az Egyesület jó hírét csorbíthatja és céljai elérését hátráltatja. Kötelesek 

továbbá betartani az Egyesület Alapszabályában és az Egyesület szervei által hozott 

határozatokban foglaltakat. A rendes és pártoló tagok kötelesek a belépési és tagdíjakat a 

Közgyűlés által meghatározott összegben késedelem nélkül megfizetni. 

 

 

8 §: Az Egyesület szervei 
 

Az Egyesület szervei a Közgyűlés (9 § és 10 §), az Elnökség (11 § és 13 §), a Számvizsgálók 

(14 §), a Választottbíróság (15 §) és a Tudományos tanácsadó testület (16 §). 

  

 

9 §: A Közgyűlés 
 

(1) A Közgyűlés a 2002. évi egyesületi törvény értelmében a „taggyűlés“. Az Egyesület 

rendes Közgyűlést kétévente egyszer tart. 

 

(2) Rendkívüli Közgyűlés összehívására 

 

a. az Elnökség vagy a rendes Közgyűlés határozata alapján, 

b. a tagok legalább egytizedének írásos kérvénye alapján, 

c. a Számvizsgálók (egyesületi törvény 21 § (5) bekezdés, első mondat) kérelmére, 

d. a Számvizsgáló(k) határozata alapján (egyesületi törvény 21 § (5) bekezdés, második 

mondat, valamint jelen Alapszabály 11 §, (2) bekezdés, harmadik mondat), 

e.  egy bíróság által kijelölt kurátor határozata alapján (jelen Alapszabály 11 §, (2) 

bekezdés, utolsó mondat) 

 

attól számított négy héten belül kerülhet sor. 

 

(3) Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlésekre szóló meghívót minden tagnak legalább 

két héttel a Közgyűlés előtt levélben vagy e-mailen (a tag által az Egyesület részére 

megadott e-mail címre) kell megküldeni. A Közgyűlés összehívásakor ismertetni kell a 

napirendet. A Közgyűlést az Elnökség ((1) bekezdés és (2) bekezdés a-c pontok) vagy 

a/egy Számvizsgáló ((2) d pont) vagy a bíróság által kijelölt kurátor ((2) bekezdés e pont) 

hívja össze. 

 

(4) Az indítványokat a Közgyűlés napja előtt legalább három nappal kell az Elnökségnek 

címezve levélben vagy e-mailen a Közgyűlés elé terjeszteni. A napirend kiegészítése vagy 

kibővítése a Közgyűlésen csak a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyhangú 

döntésével lehetséges. 

 

(5) Érvényes határozatok – kivéve a rendkívüli Közgyűlés összehívására vonatkozó 

határozatokat – csak napirend alapján hozhatók meg. 

 

(6) A Közgyűlésen minden egyesületi tag jogosult részt venni. Szavazati joggal csak a rendes 

és a pártoló tagok rendelkeznek. Minden tagnak egy szavazata van. A szavazati jog 

átruházása egy másik tagra írásos meghatalmazás útján lehetséges. 
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(7) A Közgyűlés a tagok legalább 50 %-ának jelenléte esetén vagy 30 perces várakozási időt 

követően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

(8) A Közgyűlésen a választás és a határozathozatal általában a leadott érvényes szavazatok 

egyszerű többségével történik. Az Egyesületi Alapszabályt módosító vagy az Elnökséget 

leváltó vagy az Egyesületet megszüntető határozatokhoz azonban a leadott érvényes 

szavazatok minősített kétharmados szavazati többsége szükséges. 

 

(9) A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vezeti. Az 

Elnökhelyettes akadályoztatása esetén a Közgyűlést a jelen lévő rangidős elnökségi tag 

vezeti. 

 

 

10 §: A Közgyűlés feladatai 
 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) A költségvetés elfogadása;  

b) A beszámoló és a zárszámadás átvétele és elfogadása a Számvizsgálók bevonásával; 

c) Az Elnökség tagjainak, valamint a Számvizsgálók megválasztása és felmentése; 

d) Az Egyesület és a Számvizsgálók közti jogügyletek jóváhagyása; 

e) Az Elnökség felmentése; 

f) A rendes és pártoló tagokra vonatkozó belépési díjak, illetve tagdíjak megállapítása; 

g) A tanácsadói és tiszteletbeli tagság odaítélése és visszavonása; 

h) Az Alapszabály módosítása, valamint az Egyesület végelszámolásának elfogadása; 

i) Valamely tisztségviselő az Elnökség által saját tagjai közül szükségessé vált 

megválasztásának jóváhagyása; 

j) Az Elnökség által az egyesületi tagoknak adott meghatalmazások jóváhagyása; 

k) A napirenden levő egyéb ügyekben történő tanácsadás és döntéshozatal. 

 

 

11 §: Az Elnökség 
 

(1) Az Elnökség négy tagja az Elnök és helyettese, a Titkár és a Pénztáros. Az Elnökhelyettes 

egyben Pénztárhelyettes, az Elnök pedig Titkárhelyettes posztot is betölt. 

 

(2) Az Elnökséget a Közgyűlés választja. Az Elnökség egy választott tag kiválása esetén 

jogosult annak helyére egy másik, passzív szavazati joggal rendelkező tagot saját tagjai 

közül megválasztani, a döntést következő ülésén a Közgyűléssel utólag jóvá kell hagyatni. 

Amennyiben az Elnökség saját tagjai közül nem választ meg új tagot, és így beláthatatlan 

időre vagy végérvényesen működésképtelenné válik, a Számvizsgálók kötelesek új 

Elnökség választása érdekében haladéktalanul összehívni a rendkívüli Közgyűlést. A 

Számvizsgálók cselekvőképtelensége esetén bármely, a vészhelyzetet felismerő rendes 

egyesületi tag köteles haladéktalanul kurátor kijelölése iránti kérelemmel fordulni az 

illetékes bírósághoz, aki köteles a rendkívüli Közgyűlést haladéktalanul összehívni. 

 

(3) Az Elnökség kinevezése négy évre szól. Az Elnökség újra megválasztható. Az elnökség 

tagjainak tisztségeiket személyen kell gyakorolniuk. 
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(4) Az Elnökséget az Elnök, annak akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze 

írásban vagy szóban. Amennyiben az Elnökhelyettes is beláthatatlan ideig akadályoztatva 

van, bármely elnökségi tag összehívhatja az Elnökséget. 

 

(5) Az Elnökség határozatképes, ha minden elnökségi tag kapott meghívót, és legalább a 

tagok fele, köztük az Elnök és helyettese jelen vannak. 

 

(6) Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazati többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 

az Elnök szavazata dönt. 

 

(7) Az Elnökségi ülést az Elnök, annak akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vezeti. 

Amennyiben az Elnökhelyettes sem tud jelen lenni, az ülés vezetését a jelen levő rangidős 

elnökségi tag, vagy az az elnökségi tag veszi át, akit erre az Elnökség többi tagja többségi 

szavazással megválaszt. 

 

(8) Az elnökségi tag halálán és megbízatásának lejártán ((3) bekezdés) kívül az elnökségi 

tagság megszűnhet felmentés ((9) bekezdés) és a tisztségről való lemondás ((10) 

bekezdés) útján. 

 

(9) A Közgyűlés bármikor felmentheti az Elnökséget vagy annak valamely tagját. A 

felmentés az új Elnökség, illetve elnökségi tag kinevezésének napján lép életbe. 

 

(10) Az elnökségi tagok írásban bármikor lemondhatnak tisztségükről. A lemondó 

nyilatkozatot az Elnökség elé, a teljes Elnökség lemondása esetén a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. A lemondás az utód(ok) megválasztása vagy az Elnökség saját tagjai közül 

történő kiválasztása ((2) bekezdés) esetén válik érvényessé. 

 

 

12 §: Az Elnökség feladatai 
 

Az Elnökség feladata a 2002. évi egyesületi törvény szerinti „irányító testületként“ az 

Egyesület vezetése. Minden olyan feladat az Elnökség illetőségi körébe tartozik, amelyet az 

Alapszabály nem utal valamely másik egyesületi szerv hatáskörébe, így különösen az alábbi 

feladatok: 

(1) Az Egyesület követelményeinek megfelelő könyvelés vezetése, ezen belül legalább a 

bevételek és kiadások folyamatos feljegyzése, valamint egy vagyonnyilvántartás vezetése; 

(2) Az éves költségvetési javaslat, a beszámoló és a zárszámadás elkészítése; 

(3) A Közgyűlés előkészítése és összehívása a jelen Alapszabály 9 § (1) bekezdés és (2) 

bekezdés a-c pontjaiban foglalt esetekben; 

(4) Az egyesületi tagok tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, vezetéséről és az 

ellenőrzött zárszámadásról; 

(5) Az Egyesület vagyonának kezelése; 

(6) Az Egyesület rendes és pártoló tagjainak felvétele és kizárása; 

(7) Az Egyesület alkalmazottainak felvétele és elbocsátása; 

(8) Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása, illetve arra vonatkozó rendelkezések 

kiadása; 

(9) Szükség esetén az Egyesület tagjainak határozott időre szóló meghatalmazása az 

egyesületi célkitűzések megvalósítását célzó tevékenységekhez elvégzésére. Ilyen 

meghatalmazás tárgya lehet például (nem teljeskörű felsorolás): az Egyesület jegyzése, 

korlátozott rendelkezés az Egyesület költségvetése felett, ügyletek lebonyolítása, 

projektmegvalósítás stb. A meghatalmazott vállalja a felelősséget a meghatalmazás útján 



Egyesületi Alapszabály EUREVITA-„Hagyományos kézműves mesterségek akadémiája“ 

ráruházott tevékenységek megvalósításáért. Az Elnökség által, határozott időre szóló 

meghatalmazások kiadását következő ülésén a Közgyűléssel utólag jóvá kell hagyatni. 

(10) Döntéshozatal a tagdíjak mérsékléséről, halasztásáról és törléséről, amennyiben az 

megfelelően indokolt. 

 

 

13 §:  Az Elnökségi tagok különleges kötelezettségei 
 

(1) Az Egyesület Elnökének feladata az Egyesület napi ügyeinek vitele. Az Egyesület Titkára 

segíti az Elnök napi szintű egyesületi munkáját. 

 

(2) Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult. Az Egyesület írásos kiadmányai az Elnök 

és a Titkár, pénzügyi rendelkezései pedig az Elnök és a Pénztáros együttes aláírásával 

érvényesek. A 15.000,00 Eurós értékhatárt meghaladó kiadások és kötelezettségvállalások 

érvényességéhez az Elnök, a Titkár és a Pénztáros aláírására is szükséges. Az Elnökség 

tagja és az Egyesület között jogügylet egy másik elnökségi tag jóváhagyását, valamint a 

Közgyűlés tájékoztatását követően köthető. 

  

(3) Az Egyesület nevében történő eljárásra, illetve az Egyesület jegyzésére vonatkozó 

meghatalmazást kizárólag az Elnökség adhat egyhangú döntés alapján (lásd 12 § (9) 

bekezdés). 

 

(4) Közvetlen veszélyhelyzet esetén az Elnök jogosult a Közgyűlés vagy az Elnökség 

hatáskörébe tartozó ügyekben is saját felelősségre önálló rendelkezni, ezeket az 

Egyesületen belül az illetékes egyesületi szervnek utólag jóvá kell hagynia. 

 

(5) Az Egyesület Elnöke vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit. 

 

(6) Az Egyesület Titkára vezeti a jegyzőkönyvet a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein. 

 

(7) Az Egyesület Pénztárosa felel az Egyesület pénzeszközeinek szabályszerű kezeléséért. 

 

(8) Az Elnök, a Titkár vagy a Pénztáros akadályoztatása esetén azokat helyetteseik 

helyettesítik. 

 

 

14 §: A Számvizsgálók 
 

(1) A Közgyűlés feladata két Számvizsgáló négy évre történő kinevezése. A Számvizsgálók 

újra megválaszthatók. A Számvizsgálók nem lehetnek tagjai olyan szervnek – kivéve a 

Közgyűlést –, amely tevékenysége a vizsgálat tárgyát képezi. 

 

(2) A Számvizsgálók feladata a napi üzletmenet kontrollja, valamint az Egyesület 

pénzügyeinek éves ellenőrzése a könyvvitel helyessége, céloknak való megfelelősége, és 

költséghatékonysága, valamint a források Alapszabályban foglaltaknak megfelelő 

felhasználása tekintetében. Az Elnökség köteles a Számvizsgálók rendelkezésére 

bocsátani a szükséges dokumentumokat és információkat. A Számvizsgálók kötelesek az 

Elnökséget tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. 
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(3) A Számvizsgálók és az Egyesület között jogügylet csak a Közgyűlés hozzájárulásával 

jöhet létre. Egyéb esetekben a Számvizsgálókra a 11 § (8)-(10) bekezdésekben foglaltakat 

kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

 

15 §: A Választottbíróság 
 

(1) Az egyesületi jogviszonnyal kapcsolatos vitás kérdések rendezése az Egyesület belső 

Választottbíróságának a hatásköre, amely nem a ZPO (polgári perrendtartásról szóló 

törvény) 577 ff §§ szerinti döntőbíróságnak, hanem a 2002. évi egyesületi törvény szerinti 

„egyeztető testületnek“ minősül. 

 

(2) A Választottbíróság három rendes egyesületi tagból tevődik össze akképpen, hogy a 

vitában álló egyik fél írásban megnevez az Elnökség részére egy döntőbírának 

kinevezendő tagot. Legfeljebb 7 nap elteltével az Elnökség felszólítására 14 napon belül a 

másik fél is megnevez egy döntőbírósági tagot. Legfeljebb 7 nap elteltével az Elnökség 

értesítését követően újabb 14 napon belül a megnevezett döntőbírák kiválasztanak egy 

harmadik rendes egyesületi tagot a Választottbíróság elnökségi posztjára. 

Szavazategyenlőség esetén sorshúzás dönt a javasoltak között. A Választottbíróság tagjai 

nem tartozhatnak olyan szervhez – kivéve a Közgyűlést –, amely tevékenysége a vita 

tárgyát képezi. 

 

(3) A Választottbíróság döntését a vitában álló felek összes választottbírósági tag jelenlétében 

történő meghallgatását követően, egyszerű szavazati többséggel hozza meg. A 

Választottbíróság a döntést legjobb tudása és lelkiismerete szerint hozza meg. A 

meghozott döntés az Egyesületen belül véglegesnek minősül. 

 

 

16 §: A Tudományos tanácsadó testület 
 

(1) A Tudományos tanácsadó testület a tanácsadó tagokból, valamint a rendes és pártoló 

tagokból áll, akik tanácsadó tagok is egyben. 

 

(2) A Tudományos tanácsadó testület az Elnökség tanácsadó testületeként funkcionál az 

egyesületi célokhoz kapcsolódó feladatok megvalósítása vonatkozásában. 

 

(3) Az Elnökség a tanácsadó tagoktól, illetve a Tudományos tanácsadó testülettől a nyitott 

kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásokat kér be, vagy felkéri a Tudományos tanácsadó 

testület képviselőit, hogy állásfoglalásukat terjesszék a Közgyűlés vagy az Elnökség elé.  

 

(4) A Tudományos tanácsadó testület igény szerint bármikor összeülhet tanácsadói 

tevékenysége gyakorlása céljából. 

 

 

17 §: Az Egyesület végelszámolása 
 

(1) Az Egyesület önkéntes megszűnéséről (végelszámolásáról) szóló közgyűlési határozathoz 

a leadott érvényes szavazatok legalább kétharmados többsége szükséges. 

 

(2) Ugyanez a Közgyűlés dönt - amennyiben az Egyesület rendelkezik még vagyonnal - 

annak felszámolásáról is. Elsősorban ki kell neveznie egy felszámoló biztost, és 
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határozatot kell hoznia arról, hogy kire szálljon a kötelezettségek kiegyenlítését követően 

fennmaradó egyesületi vagyon. Amennyiben arra lehetőség van, a fennmaradó vagyont 

egy, az Egyesületéhez hasonló célokkal rendelkező szervezetnek kell átadni, máskülönben 

kulturális vagy szociális támogatásra kell fordítani. 


