
A „Bükkábrányi Bányász Hagyományokért” Egyesület 
 
 

ALAPSZABÁLYA  
 

1. § 
Általános rendelkezések 

 
 

1. Az egyesület neve: „Bükkábrányi Bányász Hagyományokért” Egyesület  
(a továbbiakban: egyesület). 

 
2. Székhelye: 3422 Bükkábrány, Vöröshadsereg út 32. szám. 

 
3. Levelezési címe: 3422 Bükkábrány, Petıfi út 36. szám. 
 
4. Az egyesület társadalmi szervezet: önálló jogi személy, mely az egyesülési jogról 

szóló 1989. II. törvény alapján fejti ki tevékenységét. 
 
 

2. § 
Az egyesület célja és feladatai 

 
 

1. Az egyesület célja: azon természetes személyek és kisközösségek összefogása, 
tevékenységük koordinálása, akik (illetve amelyek) hozzá kívánnak járulni a 
bükkábrányi bányász kultúra megırzéséhez, terjesztéséhez és hagyományainak 
ápolásához. 

 
2. E cél megvalósítása érdekében, értékmentı, közvetítı és értékmegırzı feladatokat lát 

el. 
 
3. Az egyesület Bükkábrány község egyik közösségfejlesztı ereje, a fentebb megjelölt 

tevékenység elısegítésével az egyéni kezdeményezések támogatója kíván lenni. 
 
4. Célja megvalósítása érdekében, az egyesület együttmőködik más társadalmi 

szervezetekkel; így különösen a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével, 
illetıleg a Bükkábrányi Bányász Nyugdíjas Szakszervezettel és a helyi 
Önkormányzattal.  

 
 

3. § 
Az egyesület tagjai 

 
 

1. Az egyesületnek 
 

a), rendes, vagy 
b), pártoló tagjai lehetnek. 
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2. Az egyesületnek rendes tagja (a továbbiakban: tagja) lehet minden olyan természetes 

és jogi személy, aki a 2.§-ban foglalt célokkal egyetért és a jelen alapszabály elıírásait 
magára nézve kötelezınek ismeri el. 

 
3. Az egyesület pártoló tagja lehet – írásbeli megállapodás alapján – minden olyan 

természetes személy, intézmény, gazdasági társaság, vagy más jogi személy, amelynek 
tevékenysége az egyesület célkitőzéseihez kapcsolódik, és tevékenységét anyagilag is 
támogatja. 

 
 

 
4. § 

A tagok jogai és kötelezettségei 
 

1. A tagok jogai: 
 

� részt vehetnek az egyesület minden rendezvényén, bekapcsolódhatnak annak 
bármely tevékenységébe; 

� véleményt nyilváníthatnak, javaslattételi, valamint indítványozási joggal 
rendelkeznek az egyesület tevékenységét érintı bármely kérdésben; 

� a pártoló tagok tanácskozási, valamint javaslattételi joggal rendelkeznek; 
szavazati joguk azonban nincs, és az egyesület tisztségviselıjévé sem 
választható. 

 
 

2. A tagok kötelezettségei: 
 

� tevékenységükkel mozdítsák elı az egyesület célkitőzéseinek megvalósítását, 
� fizessék az éves tagdíjat, vagy az éves tagdíjat társadalmi munkával váltsák 

meg. 
� A tagdíj mértéke: 1000.-Ft/év 

 
 
 
 

5. § 
A tagok felvétele és a tagsági viszony megszőnése 

 
1. A tagfelvétel írásbeli kérelem alapján történik. A felvétel kérdésében az egyesület 

elnöksége a legközelebbi ülésen határoz. 
 
2. A tagsági viszony megszőnik: 

 
� kilépéssel, 
� törléssel, 
� elhalálozás esetén. 

 
3. Az elnökség a tagok sorából törli azt, akinek egy évet meghaladó tagdíjhátraléka van, 

és tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
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6. § 
Az egyesület szervezete 

 
Az egyesület döntéshozó, irányító és ellenırzı szervei: 
 

a) Közgyőlés 
b) Elnökség 
c) Számvizsgáló és Ellenırzı Bizottság. 
 
 
 

7. § 
 Közgyőlés 

 
1. A közgyőlés az egyesület legfelsıbb szerve, mely a tagok összességét foglalja 

magában. 
 
2. Hatásköre kiterjed az egyesület minden tevékenységére. 

 
3. A közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyőlést az 

Elnökség a napirend közlésével hívja össze, és a napirendet a tagok részére a 
Közgyőlés kitőzött idıpontja elıtt legalább 15 nappal kiküldött meghívóban kell 
közölni. 
Össze kell hívni továbbá, a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölésével történı 
írásbeli kezdeményezésére, valamint a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli 
indítványára. 

 
4. A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

A határozatképtelenség miatt 30 napon belül ismételten összehívott közgyőlés az 
eredeti napirenden szereplı kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. 

 
5. Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szavazattöbbséggel hozza. 

 
6. A közgyőlésrıl rövidített, a határozatokról szószerinti jegyzıkönyvet kell felvenni, 

amit a jegyzıkönyvvezetı, valamint a közgyőlésen jelen lévı két tag, mint hitelesítı ír 
alá. 

 
7. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a, az egyesület megalakulásának, illetve megszőnésének, vagy más egyesületbe 
történı beolvadásának kimondása; 

b,  az alapszabály elfogadása, illetve módosítása;  
c, az egyesület elnökségének, valamint a számvizsgáló és ellenırzı bizottság 

tagjainak megválasztása; 
d,  az egyesület éves munkájáról elıterjesztett beszámoló elfogadása. 
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A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozathozatalhoz – a c) 
pontban foglaltak kivételével – a jelenlévık kétharmadának támogató szavazata szükséges.  
 
 

8. § 
Elnökség 

 
1. Két közgyőlés közötti idıszakban az egyesület legfıbb irányító szerve. Határozatot 

hozhat minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyőlés kizárólagos 
hatáskörébe [7. § (7) bek.]. 

 
2. Az elnökség tevékenységérıl köteles a közgyőlésnek évente beszámolni. 

 
3. Az elnökséget a közgyőlés választja a egyesület tagjai sorából 3 évi idıtartamra. 

 
4. Az egyesület elnöksége négytagú testület, amely elnökbıl, ügyvezetı elnökbıl és 

további két elnökségi tagból áll. 
 

5. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Üléseirıl 
jegyzıkönyvet kell felvenni. 

 
6. Az elnökségi üléseket az ügyvezetı elnök hívja össze, és az elnök vezeti le. 

 
7. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két elnökségi tag jelen van. 

Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség 
esetén az elnök szavazata dönt. 

 
8. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

 
� két közgyőlés közötti idıszakban az egyesület törvényes és alapszabályszerő 

mőködésének biztosítása, a közgyőlés határozatainak végrehajtása; 
� folyamatos kapcsolattartás más szervezetekkel és intézményekkel; 
� az egyesület képviselete; 
� ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jelen alapszabály a hatáskörébe 

utal. 
 
       9. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnökség elnöke és ügyvezetı elnöke rendelkezik.    

A bankszámla feletti rendelkezéshez ezen két személy aláírása szükséges. 
 
 

9. § 
Az elnökség tagjainak hatásköre, 

az egyesület képviselete 
 

1. Az elnök: 
 

� képviseli az egyesületet; a bankszámla felett való rendelkezéshez azonban az 
elnökön kívül további egy elnökségi tag aláírása szükséges, 

� vezeti az elnökség üléseit, és elnököl az egyesület közgyőlésén, 
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� biztosítja a közgyőlés és az elnökség alapszabályszerő mőködését, 
� intézkedik a közgyőlés, valamint az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, 
� az elnökség nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyvezetı elnök 

felett. 
 
 
 

2. Az ügyvezetı elnök: 
 

� intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, 
� irányítja az egyesületet tevékenységét, 
� képviseli az egyesület elnökségét, 
� az elnökség nevében munkáltatói jogkört gyakorol, megbízásokat adhat az 

egyesület tevékenységével kapcsolatosan, 
� folyamatos kapcsolatot tart az egyesülettel együttmőködı szervezetekkel, 

illetve személyekkel. 
 
 

3. Az elnökségi tagok: 
 

� rendszeresen és tevékenyen részt vesznek az egyesület feladatainak 
meghatározásában, a határozatok elıkészítésében és végrehajtásában, 

� folyamatosan informálódnak az egyesület tevékenységérıl, ily módon segítik 
az elnökség munkáját. 

 
 
 

10. § 
A számvizsgáló és ellenırzı bizottság 

 
 

1. A számvizsgáló és ellenırzı bizottság háromtagú testület, melynek elnökét és további 
két tagját a közgyőlés háromévi idıtartamra választja meg. 

 
2. A bizottság ellenırzi az egyesület alapszabályszerő mőködését, gazdasági, pénzügyi és 

számviteli tevékenységét. 
 

3. tevékenységérıl a bizottság a közgyőlésnek évente jelentést tesz. 
 

 
 
 
 

10. § 
Az egyesület gazdálkodása 

 
 

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
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2. Bevételei: 
 

� tagok által befizetett tagdíjak, 
� pártoló tagok anyagi támogatásai, 
� állami költségvetési támogatás, 
� jogi és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai. 
 

11. § 
Hatálybalépés 

 
 

A jelen alapszabály az egyesület megalakításának elhatározását követıen, a közgyőlés által 
történı elfogadásának napján lép hatályba. 
 
 

12. § 
 

Az Egyesület megszőnése 
 
 

Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával. 
Az Egyesület megszőnése esetén - hitelezık kielégítése után - vagyonáról az alapszabály 
elıírása vagy a legfelsıbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. 
 
 
Bükkábrány, 2005. 07. 26. 
 
 
 ....................................... 
     az egyesület elnöke 


