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 A másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek 

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete 

Alapszabály 

I) Általános rendelkezések  

1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek 
tartalma abból fakad, hogy a jövıt, a jövı nemzedéket neveli. Éppen ezért tagja lehet minden család, intézmény, 
amely ezzel a humanizmussal egyetért. Egyesületünk ellenez minden diszkriminálást, amely bármely családot 
szembeállít a többivel. Arra törekszik, hogy a nemzet vegye tudomásul, hogy minden tagja fogantatása 
pillanatától ugyanannyit ér, nemre, nemzetiségre, etnikumra való tekintet nélkül. 

a) Ezért állampolgári joga, hogy: 

� azonos módon készülhessen az életre, 

� azonos módon válhasson felnıtté, 

� ne szenvedjen anyagi hátrányt (a családi pótlék legyen az, ami a célja). 

b) Ezek a jogok csak akkor teljesülhetnek, ha a politika belátja, hogy a túlélés legbiztosabb módja az 
„újrateremtés”. Az „újrateremtés” és nem csak gazdasági szinten. A szociálpolitika egyik, és talán 
legfontosabb eleme a jövı nemzedékkel való foglalkozás kell, hogy legyen. Igazságosan! 

c) Mi, nagycsaládosok nem kérünk megkülönböztetett bánásmódot, de követeljük gyermekeink 
esélyegyenlıségét minden vonatkozásban! 

2) Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében a NOE szekszárdi csoportja elhatározta, hogy Egyesületté alakul. 

a) Az Egyesület neve: Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. 

b) Az Egyesület mőködési területe: Tolna Megye egész területe. 

c) Az Egyesület pecsétje kör alakú: Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete szélfelirattal. A pecséten 
azonosításra alkalmas más jelölés is szerepelhet. 

d) Az Egyesület székhelye: Szekszárd, Bródy Sándor u. 40. 

3) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad 
el és nem is nyújt nekik. 

II) Az Egyesület célja: 

1) Értékeink felmutatása, a családnak mint a társadalom legkisebb egysége fontosságágnak hangsúlyozása. 

2) Az anyaság tiszteletére nevelés. 

3) Az Egyesületbe lépett nagycsaládosok érdekeinek képviselete. 

4) A nagycsaládok egymást segítı közösségeké szervezése. 

5) A fiatalok mint potenciális nagycsaládosok bevonása az Egyesület munkájába. 

6) A családok helyzetének könnyítése különbözı olcsó vásárlási akciók keretében. Együttmőködési szerzıdések 
kötése különbözı segítıkész vállalatokkal, vállalkozókkal, Kft-kel. 

7) Kulturális programok szervezése, közös kirándulások elısegítése. 

III) Az Egyesület eszközei 

1) Az Egyesület az alábbiakban felsorolt területeken folytat közhasznú tevékenységet, mely szolgáltatásokból a 
tagjain kívül más is részesülhet.: 

a) A gyermekes családok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése (Kszt. 26.§ c)11.). 

b) Családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás  (Kszt. 26.§ c)2.). 

c) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet  (Kszt. 26.§ c)10.). 

d) Családi életre nevelés (Kszt. 26.§ c)1. és 4.). 
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2) Az Egyesület gazdálkodása során vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez,  eredményét nem osztja szét, azt az alapszabályban meghatározott 
tevékenységre fordítja. 

IV) Tagsági viszony 

1) Az Egyesület tagja: 

a) rendes, 

b) tiszteletbeli, 

c) pártoló tag lehet. 

d) Rendes tag lehet minden magyar állampolgár, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy 
nevelt fel, egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt és a közügyek gyakorlásától nincs 
eltiltva. 

e) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki a nagycsaládosok vagy a gyermekek érdekében 
kiemelkedı tevékenységet folytat. 

f) Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával vagy szellemi javaival, illetve anyagi 
eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek 
teljesítését. Pártoló tag lehet az az egy-, illetve kétgyermekes vagy gyermek nélküli család, illetve 
egyedülálló személy, aki az Egyesület alapszabályával egyetért, és célkitőzéseit támogatja. 

2) Tagsági viszony keletkezése: a belépési nyilatkozat aláírása. 

V) A tagok jogai és kötelezettségei 

1) A rendes tag jogai: 

a) A tagok a közgyőlésen szavazati joggal rendelkeznek. Családonként egy szavazattal, függetlenül a nagykorú 
és jelenlévı képviselıjüknek a számától. 

b) A felnıtt nagykorú családtag az Egyesület bármelyik tisztségviselıjének megválasztható. 

c) A közgyőlésen és az Egyesület más szervei elıtt javaslattevı joggal rendelkezik. 

d) A tag joga, hogy a kedvezményes akciókban részt vehessen (pl.: olcsóbb ruhaszerzés, mosópor akció). 

e) A családok részt vesznek az Egyesület rendezvényein, munkájában és hozzájárulnak az Egyesület 
feladatainak teljesítéséhez. 

f) A vezetıség megbízhatja az arra alkalmas tagot, hogy más szervek, hivatalok elıtt az Egyesületet képviselje. 
Ilyen esetekben a tagot megbízólevéllel kell ellátni. 

2) A tiszteletbeli tag jogai: 

a) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésein. 

b) Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület szerveihez. 

c) Részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

d) A kedvezményes akcióban részt vehet. 

3) A pártoló tag jógai: 

a) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésein. 

b) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésein. 

c) Részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

d) A részt vehet a kedvezményes akcióban. 

4) A rendes tag kötelezettségei: 

a) Az alapszabályban foglaltak betartása. 

b) Ha a tagot tisztségviselınek választották, a tisztség maradéktalan, a legjobb tudása szerinti ellátása. 

c) Az évi tagdíj rendszeres fizetése. 
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d) Aktívan mőködjön közre az Egyesület céljainak megvalósításában és a közgyőlés határozatainak 
megvalósításában. 

e) Az Egyesület összejövetelein, rendezvényein a kulturált megjelenés, aktív részvétel. 

5) A tiszteletbeli és pártoló tag kötelezettségei: 

a) Segítse elı az Egyesület célkitőzéseinek megvalósítását. 

b) A természetes személy, pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat. 

c) A jogi személy, pártoló tag teljesítse a vele kötött szerzıdésben vállalt kötelezettségeit. 

VI) Tagsági viszony megszőnik: 

1) A nagycsalád kilépésével. 

2) Törléssel. 

3) Kizárással. 

4) Elhalálozás esetén. 

5) Tagként szereplı, felnıtté vált családtag családalapításával. (Pártoló tag lesz) 

6) A rendes tag, a természetes személy, illetve a pártoló tag az Egyesületbıl írásbeli bejelentéssel bármikor 
kiléphet. 

7) A közgyőlés a tagok sorából törölheti azt a rendes tagot, aki nem felel meg a „nagycsalád” fogalmának, vagy az 
elıírt tagsági díjjal egy évnél tovább hátralékban van és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. 

8) A közgyőlés kizárhatja azt tagot, aki az  alapszabályban meghatározott kötelezettségeit ismételten, .vagy 
súlyosan megsérti vagy a közügyektıl való eltiltás hatálya alatt van. Kizárhatja azt a tagot is, aki megbízás 
nélkül képviseli az Egyesületet. 

VII) Az Egyesület szervezete: 

1) Az Egyesület legfıbb szerve: a Közgyőlés. 

2) A pénzgazdálkodás ellenırzı szerve: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság. 

3) Az Egyesület tisztségviselıi: elnök, elnökhelyettes, titkár, gazdasági felelıs, kultúr, szabadidı és sportfelelıs. 

4) A központi vezetı testületek (vezetıség) mőködésére vonatkozó szabályok: 

a) Havonta, a taggyőlések elıtti héten, illetve igény szerint üléseznek, összehívásáról az elnök gondoskodik, a 
napirendi pontokat elızetesen írásban vagy szóban közli a vezetıség tagjaival. A vezetıség ülései 
nyilvánosak, egyes kérdésekben érintett vagy speciális szakértelemmel rendelkezı tagokat a vezetıség 
meghívhat, az üléseken a PEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. 

b) A vezetıség, akkor határozatképes, ha az ülésén legalább 3 tagja, közülük az elnök vagy a titkár jelen van. 

c) Minden vezetıségi ülésen az elhangzottakról rövid feljegyzést készít a tikár. Döntéseiknek tartalmát, 
idıpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzık számarányát rögzíteni kell a határozatok könyvébe. 
Az egyesület tagságát érintıdöntéseket a vezetıség az összejövetelen hirdeti ki vagy postai úton tájékoztatja 
a tagokat. Kívülálló más személyek az egyesület web lapjáról, újsághírbıl és szórólapok útján kaphatnak 
információt az egyesület  mőködésérıl, szolgáltatásairól, igénybe vétele módjáról ill. a közhasznúsági 
jelentésekrıl. 

d) Határozataikat általában egyszerő szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

e) A szavazás általában nyílt, ha azonban a testület jelenlévı tagjainak az egyharmada arra irányuló javaslatot 
terjeszt elı, titkos szavazást kell elrendelni. 

f) A vezetı testület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685. §.(b) 
pontja szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 

g) A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két 
évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
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közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

h) A vezetı testületek határozatai ellenkezı rendelkezés híján az ülést követı napon lépnek hatályba. 

i) Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a titkárral elızetesen megbeszélt idıpontban 
betekinthet a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, és a vezetı tisztségviselık bármelyik tagja. A közhasznúsági 
jelentést pedig korlátozás nélkül bárki megtekintheti, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

5) Közgyőlés 

A közgyőlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintı minden kérdésben dönt. 

A közgyőlés hatásköre: 

a) Az alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése. 

b) Az elnök, elnökhelyettesek, titkár, gazdasági felelıs, kultúrfelelıs, szabadidı-sportfelelıs, és a PÉNZÜGYI 
ELLENİRZİ BIZOTTSÁG tagok megválasztása. 

c) Az Egyesület évi költségvetése és az éves tagdíj megállapítása. A tagdíj kötelezı minimális összegét 
családonként állapítja meg a közgyőlés. 

d) Az elnök, és a PÉNZÜGYI ELLENİRZİ BIZOTTSÁG beszámolójának megtárgyalása, elfogadása. 

e) Döntés az Egyesület más egyesülettel való egyesülésérıl. 

f) Döntés az Egyesület feloszlásáról, és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának hovafordításáról. 

g) Dönt a tag kizárásáról. 

h) Döntés a tiszteletbeli és pártoló tag felvételérıl. 

i) A közgyőlés egyes feladatok végrehajtására ideiglenes vagy állandó csoportokat hozhat létre (pl.: Ifjúsági 
Csoport). 

j) A Budapesti éves közgyőlésre delegált tagok megválasztása. 

k) A közhasznúsági jelentés elfogadása. 

l) Az éves beszámoló jóváhagyása. 

m) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyőlés hatáskörébe utalnak. 

A közgyőlés összehívása, határozatképessége: 

a) A közgyőlést évente egyszer kell összehívni, összehívásáról az Egyesület titkára gondoskodik, névre szóló, 
meghívóval, a napirend egyidejő közlésével.. 

b) A közgyőlés ülései nyilvánosak. 

c) Közgyőlést kell összehívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada cél megjelölésével kívánja, vagy a felügyelı 
szerv ezt írásban indítványozza. 

d) A közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a + 1 fı jelen van. 

e) Ha a szabályszerően összehívott közgyőlés nem határozatképes, a testület elnöke azonos tárgykörben 
aznapra szóban, 15 perc szünet után újra összehívja azt, és ez az ülés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. 

f) Az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés elfogadásához a tagok 50%-a + 1 fı szavazata szükséges. 

g) A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, melyek bekerülnek a határozatok könyvébe a 
szavazatok arányát is rögzítve.  

h) Titkos szavazással kell az elnököt, elnökhelyetteseket, titkárt, gazdasági felelıst, kultúrfelelıst, szabadidı-
sportfelelıst, és a PÉNZÜGYI ELLENİRZİ BIZOTTSÁG tagokat megválasztani. 

i) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvvezetıt a közgyőlés elnöke jelöli ki. 

j) A közgyőlésen elhangzottakról tagság az emlékeztetı megküldésével értesül. A tagok és nem tagok az 
egyesület honlapjáról kaphatnak felvilágosítást.  
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6) PÉNZÜGYI ELLENİRZİ BIZOTTSÁG 

a) A PÉNZÜGYI ELLENİRZİ BIZOTTSÁG három tagból áll. Tagjait a közgyőlés kétévente titkos 
szavazással választja.  

b) Tagjai lehetıleg szakemberek legyenek. 

c) Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, az a személy aki a vezetıszerv elnöke vagy tagja. A 
közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásából részesül-kivéve bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást –illetve személyek hozzátartozója 

d) A PÉNZÜGYI ELLENİRZİ BIZOTTSÁG évente ellenırzi az Egyesület gazdálkodását. A közgyőlést az 
ellenırzés tapasztalatairól, a felfedezett pénzügyi hiányosságokról tájékoztatni köteles. 

e) Javasolhatja a felelıs személy felelısségre vonását. 

f) Bőncselekmény gyanúja esetén köteles a feljelentés megtételére. 

7) Az Egyesület tisztségviselıi 

 

Az elnök 

a) Az Egyesület elnökét a közgyőlés választja két évre. Tisztét társadalmi munkába látja el, javadalmazásban 
nem részesül. 

b) Két közgyőlés között folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit. 

c) Képviseli a hivatalos szervek elıtt az Egyesületet. 

d) A közgyőlésen beszámol az elnöki tevékenységrıl. 

e) Vezeti a közgyőlést. 

f) Utalványozási joggal rendelkezik. 

g) Feladata más egyesületekkel való kapcsolatfelvétel kezdeményezése. 

 

Az elnökhelyettes: 

a) A közgyőlés választja két évre. Az elnök akadályoztatása esetén minden döntési jogosultság megilleti. 
Kiemelt feladata a gyermek és ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása. 

 

A titkár 

a) A közgyőlés választja két évre. 

b) Feladatai: 

� gondoskodik a közgyőlés összehívásáról; 

� vezeti az Egyesület tagnyilvántartását; 

� gondoskodik az iratkezelés feltételeirıl; 

� intézi az Egyesület és a tagok közötti levelezést; 

� a közgyőlésrıl és a hozott döntésekrıl nyilvántartást vezet, melybıl a döntések tartalma, idıpontja és 
hatálya, illetve a szavazás eredménye megállapítható; 

� ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyőlés vagy az elnök megbízza. 
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A gazdasági felelıs 

a) A közgyőlés választja két évre. 

b) Feladatai: 

� elkészíti az Egyesület pénzügyi tervét, és a közgyőlés elé terjeszti; 

� kezeli és nyilvántartja az Egyesület vagyonát. 

A kultúr szabadidı és sportfelelıs: 

a) A közgyőlés választja két évre. 

� Szervezi és vezeti az Egyesület kulturális és sport programjait. 

 

VIII) Az Egyesület gazdálkodása: 

1) Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai: 

a) tagdíjak; 

b) pártoló tagok juttatásai; 

c) egyéb forrásból (pl.: pályázatok elnyerésébıl) származó vagyoni értékek, juttatások. 

2) Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, valamint éves költségvetése alapján gazdálkodik. 

3) Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az 
Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. 

4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az Egyesületnek fizetni. Az 
Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

IX) Az Egyesület megszőnése: 

a) Az Egyesület megszőnik, ha: 

b) feloszlását a közgyőlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 

c) más egyesülettel egyesül, 

d) felügyelı szerve a Magyar Köztársaság állami, társadalmi, gazdasági rendjét, illetıleg a tagok érdekét sértı 
vagy veszélyeztetı mőködése miatt feloszlatja, 

e) a felügyelı szerv megállapítja megszőnését, annak következtében, hogy tagjainak száma tartósan a 
jogszabályban megkívánt létszám alatt van, vagy egy évnél hosszabb idı óta nem fejt ki mőködést. 

f) Az Egyesület mőködését, vezetı szervei és a tisztségviselık feladatait érintı, az Alapszabályban részletesen 
nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban kell meghatározni, amely nem állhat 
ellentétben az Alapszabállyal. 

g) A jelen módosított alapszabályt az Egyesület Közgyőlése 1998. április 23.-án és 1998. július 22.-én és 2006. 
február 9-én és 2008.július 5-én és 2008.október 9.-én elfogadta. 

 


