Auroville Magyarország Nemzetközi
Oktató-Fejlesztő-Kutató Közhasznú Egyesület
Egyesületi alapszabály
melyet az egyesület alapító tagjai a 2011. november 8. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az
1989. évi II. törvény, az 1959. évi IV. törvény és az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembe vételével állapították meg.
I. fejezet
Az egyesület neve, székhelye és célja:
1. Az egyesület neve:

Auroville Magyarország Nemzetközi
Oktató-Fejlesztő-Kutató Közhasznú Egyesület

Az egyesület rövidített neve: Auroville Magyarország
Az egyesület angol neve: Auroville Hungary
2. Az egyesület székhelye: 3400 Mezőkövesd, Alma utca 91. sz.
3. Az egyesület önkéntesen létrehozott, deklaráltan civil kezdeményezés, önkormányzati elven működő
szervezet, mely az Alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik,
céljának elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét.
4. a.) A közhasznú szervezet a törvény 26 §-ában meghatározottak szerint az alábbi tevékenységeket
folytatja:


1. egészségmegőrzés,
tevékenység;

betegségmegelőzés,

gyógyító-,

egészségügyi

rehabilitációs



2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;



3. tudományos tevékenység, kutatás;



4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;



5. kulturális tevékenység;



6. kulturális örökség megóvása;



8. természetvédelem, állatvédelem;



9. környezetvédelem;



10. gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;



11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;



13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység;



19. euroatlanti integráció elősegítése.
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b) Az egyesület a fent jelzett és a törvényben meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatja, és
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, melyről az
egyesület honlapján nyilvánosan közzétett e-mail címén, vagy előzetes időpont egyeztetés után
személyesen kérhető felvilágosítás. A támogatás iránti írásbeli kérelmet az elnökség 60 napon belül
elbírálja, melyről haladéktalanul írásban értesíti az igénylőt;
c) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;
d) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja;
e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
5. Az egyesület jogi személy.
II. fejezet
Az egyesület céljai és ennek érdekében folytatott tevékenységei:


az Auroville-ben kifejlesztett tudás hazai ismertetése;



a magyarországi tudás és kultúra Auroville-i bemutatása;



élő kapcsolat létrehozása Auroville és Magyarország között;



az emberek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése;



egészséges életmódra nevelés, egészségügyi rekreációs, rehabilitációs tevékenység;



tudatos életmódra nevelés;



az emberiség evolúciójának segítése;



közösségek létrehozásának segítése;



közösségi döntéshozási és felelősségvállalási modellek kutatása, fejlesztése, bemutatása;



alternatív energiahasznosítási módszerek kutatása, fejlesztése, bemutatása;



környezet és én tudatos életmód kutatása, fejlesztése, bemutatása;

 az egyesület céljainak és tevékenységi köreinek megfelelő szellemiséget képviselő
szakemberek, oktatók, kutatók, terapeuták meghívása, előadások szervezése, fórum teremtése,
tapasztalatok cseréje;
 Aurovillel és az AVI csoportokkal, de elsősorban az európai csoportokkal való
együttműködés, és rendszeres közös programok szervezése;


fejlesztő és ismeretterjesztő programok szervezése a Auroville szellemiségében.



Együttműködés, kapcsolattartás hasonló szervezetekkel, elsődlegesen Auroville-al és az AVI
szervezetekkel.



Nemzetközi és hazai programok, bemutatók, képzések, fesztiválok, konferenciák, műhelyek,
előadások, találkozók, táborok, szervezése és lebonyolítása.



Képzések szervezése, tartása.



Környezet és én tudatos életmód megismertetése
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Egészségügyi, nevelési és kutatási intézményekkel együttműködve gyermek, ifjúsági és
felnőtt képzés, továbbképzés szervezése és lebonyolítása.



Rehabilitációs és rekreációs foglalkozások, rendezvények, találkozók szervezése fogyatékkal
élők és szociálisan rászorulók részére.



Kapcsolódó nemzetközi és hazai szakirodalom – folyóiratok, könyvek, kiadványok,
publikációk – folyamatos adaptációja, fordítása, kiadása, terjesztése. Ismeretterjesztő
kiadványok készítése. Szakmai könyvtár létrehozása és működtetése.



Az egyesület tagjainak érdekképviselete.



Önismereti, személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése, életvezetési
Programok, találkozók, és ismeretterjesztő előadások szervezése.



Auroville bemutatása programokon.



Szakmai adatbázis – információs szolgálat, internetes információs börze, levelezőlista
létrehozása és működtetése.

tanácsadás.

III. fejezet
Az egyesület tagjai:
1. Az egyesület tagsága rendes és pártfogó tagokból áll.
2. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan nagykorú magyar és külföldi állampolgár, valamint
jogi személy, aki illetve amely támogatja az egyesület céljának megvalósulását, elfogadja az
alapszabályt, azt belépési nyilatkozatával tanúsítja és a tagdíjat fizet.
3. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabályt
elfogadja, vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
4. A pártoló tagok által nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról az egyesület tájékoztatást ad.
IV. fejezet
Az egyesületi tagsági viszony keletkezése:
Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet:
a) az egyesület alapításával;
b) belépéssel;
c) pártolói tevékenységgel.
Új tagok felvételéről az egyesület elnöksége dönt.
V. fejezet
A tagsági viszony megszűnése
1. A tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel;
b) kizárással;
c) elhalálozással;
2. Az egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet e szervezetből. Kilépési
szándékát az elnökség címére, írásban nyújthatja be.
3. Kizárható az a tag,
a) aki az alapszabály előírásait megsérti;
b) aki súlyosan vét a törvények ellen;
c) akinek önhibájából fél éves tagdíjhátraléka van.
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A kizárásra a tagdíj fizetés elmulasztása miatt csak akkor kerülhet sor, ha a tagot az egyesület elnöke
teljesítésre határidő tűzésével felszólította. A kizárásról a közgyűlés határoz.
4. A tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat az elnök
végzi.
VI. fejezet
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei
1. Valamennyi tag joga, hogy
a) részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály céljainak megvalósításában, ezek
érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon az elnökségtől, véleményét és javaslatát szóban vagy
írásban megtegye és azokra választ kapjon;
b) az egyesület működésének bármely területével összefüggésben az elnökséghez, vagy a
tisztségviselőkhöz kérdéseket intézzen, és azokra érdemi választ kapjon;
c) az egyesület szolgáltatásait és eszközeit igénybe vegye;
d) az egyesület segítségét kérje az egyesület céljaként, az egyesület érdekében megjelölt munkájának
kibontakoztatásához.
2. A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az egyesület minden vezető testületébe és tisztségre
jelölhető és választható.
3. A pártoló tag tanácskozási joggal rendelkezik, tisztségre nem választható.
4. A rendes tag köteles:
a) az alapszabály rendelkezéseit betartani, az elnökség határozatainak végrehajtását elősegíteni;
b) tagtársaival együttműködni;
c) a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.
5. A pártoló tag köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani.
6. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
VII. fejezet
Az egyesület szervei és azok működési rendje:
1. Az egyesület szervei:
a) a közgyűlés;
b) az elnökség
2. Az egyesület szervei a demokratikus önkormányzat és a nyilvánosság elvének tiszteletben tartásával
működnek.
VIII. fejezet
A közgyűlés
1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
2. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívásra az elnök
jogosult. A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 8 nappal kell kézbesíteni. A
meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, napirendjét és helyét.
3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több, mint 50 %-a jelen van. A közgyűlés
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A megjelent tagok 2/3-ának szavazatára van szükség az
alapszabály módosításához, az egyesület feloszlatásának kimondásához.
4. Abban az esetben, ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az eredeti napirenden szereplő ügyekben
a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. Erről a körülményről a
tagokat a közgyűlés meghívójával értesíteni kell. Amennyiben a megismételt közgyűlés az eredeti
közgyűléssel nem azonos napon van, szükséges minden tagnak új meghívót küldeni.
5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha
a) a tagok egynegyede -az ok és cél megjelölésével- írásban kezdeményezi;
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b) a bíróság elrendeli;
A rendkívüli Közgyűlést az ok fennállásától számított 3 munkanapon belül kell összehívni.
6. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megalkotása, elfogadása, módosítása;
b) az egyesület évi költségvetésének meghatározása;
c) az egyesület feloszlásának kimondása;
d) az egyesület elnökségének és tisztségviselőinek megválasztása;
e) a tagsági díj megállapítása;
f) a tiszteletbeli tagsági cím visszavonása;
g) az egyesület jelképrendszerének kialakítása;
h) döntés a tag kizárásáról;
i) az elnökség beszámolójának elfogadása;
j) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.
8. A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja.
9. Az egyesület éves beszámolóját a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
10. Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznú jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a.) a számviteli beszámolót;
b.) a költségvetési támogatás felhasználását;
c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d.) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települések, önkormányzatok társulásától és
mindezek szervezeteitől kapott támogatás mértékét;
f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott értékét, illetve összegét;
g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés tárgyában összehívott közgyűlés összehívására,
határozatképességére, határozathozatal módjára, illetőleg valamennyi más, ezt érintő kérdésre az
általános rendelkezések az irányadóak.
A közgyűlés üléseit az elnök, vagy felhatalmazása alapján az elnökség másik tagja vezeti. A
közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet készít a közgyűlés által kijelölt
jegyzőkönyv-vezető, melyet a levezető elnök és egy közgyűlés által kijelölt tag hitelesít.
A közgyűlésen jelenléti ív készül, melyet valamennyi jelenlévő tag aláír a tagsági jellege feltüntetésével
(rendes tag, pártoló tag, stb.)
Az egyesület titkára köteles olyan napra kész nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv (így a
közgyűlés) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
IX. fejezet
Elnökség
1. Az egyesület ügyintéző szerve az elnökség, amely 3 fő elnökségi tagból áll. Az elnökség 1 elnökből,
1 alelnökből és 1 titkárból áll.
2. A közgyűlés 2 (kettő) évre választja az elnökséget. A két választás között megüresedő helyet
pótválasztással kell betölteni.
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3. Az elnököt, az alelnököt és a titkárt az egyesület rendes tagjai választják.
4. Az elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján az elnökség dönt.
5. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök hívja
össze.
6. Az elnökség szervezi, irányítja az egyesült munkáját, javaslatot készít a közgyűlés számára az éves
munkaprogramra, a gazdálkodásra, jóváhagyja a szerződéseket, kötelezettségvállalásokat, a tagokról
nyilvántartást vezet, összehívja a közgyűlést, javaslatot tesz napirendjére, évente beszámol a
közgyűlésnek, szervezi az egyesület kulturális, oktatási-nevelési programjait, az anyagi feltételek
függvényében kiadványozási tervet készít a közgyűlés elé, szervezi az együttműködést, a
kapcsolattartást szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, a városi önkormányzattal,
pályázatokat ír ki, részt vesz a pályázatokon.
7. Az elnökség üléseiről, annak döntéseiről feljegyzést készít, nyilvántartást vezet, amelyből a döntések
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
Döntéseiről a tagokat 15 napon belül írásban értesíti, illetve ha ezen időközön belül lehetséges, vagy
szükséges a közgyűlés összehívása, úgy a tagokat a közgyűlésen szóban tájékoztatja.
8. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki
betekinthet. Az iratokat az egyesület titkára kezeli, az iratokba betekinteni kívánó személy a titkárt
írásban köteles értesíteni betekintési szándékáról. Az egyesület titkára a kérelem megérkezését
követő 8 munkanapon belül köteles az iratok betekintését biztosítani. A kérelem beérkezését követő
3 munkanapon belül köteles ezen időpontról a kérelmezőt írásban, ajánlott levélben értesíteni. Az
egyesület titkára az iratokba történő betekintő nevéről, a betekintés időpontjáról, valamint a
megtekintett iratokról köteles külön nyilvántartást vezetni. A szervezet által nyújtott szolgáltatások
bárki által megismerhetőek. A közhasznú szervezet szolgáltatásának igénybevételére kérelmet kell a
kuratóriumhoz benyújtani.
9. A közhasznú szervezet beszámolóit a helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra.
10. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van.
X. fejezet
Tisztségviselők:
1. Az egyesület vezető tisztségviselői:
a) elnök;
b) alelnök;
c) titkár,
(Az első tisztségviselők nevét, adatait az alakuló ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.)
2. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el.
3. Az egyesület tevékenységét a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök irányítja.
Az elnök hatásköréből, feladatköréből a szükséges esetekben és mértékben helyettesének
hatásköröket, feladatokat adhat át.
4. A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás lejártával;
b) a tagsági viszony megszűnésével;
c) lemondással.
Az egyesület vezető tisztségviselői nem vehetnek részt annak a határozatnak a meghozatalában, amely
alapján a Ptk. 685. §. b) pontjában írt közeli hozzátartozója kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg társadalmi szervezet tagjának tagsági viszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző
két évben - legalább egy évig vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
XI. fejezet
A döntés és határozathozatal
1. Az egyesület szervei (közgyűlés, elnökség) döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozzák. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Határozatképességhez a
rendes tagok több, mint a felének jelenléte szükséges.
2. Abban az esetben, ha határozatképtelenség miatt a közgyűlést meg kell ismételi, úgy a közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
3. Az alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez, az egyesület szerveinek
megválasztásához (visszahívásához) az egyesület feloszlatásához a rendes tagok több, mint
kétharmadának jelenléte szükséges.
4. Az egyesület szerveibe a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik.
5. Az egyesület vezető szervei döntéseit minden döntéssel érintettnek köteles ajánlott levélben
megküldeni, illetve az egyesület honlapján nyilvánosságra hozni. Az egyesület vezető szervei az
értesítéseket, valamint a nyilvánosságra hozatalt a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül
kötelesek megküldeni, illetve a honlapon megjelentetni.
XII. fejezet
Az egyesület képviselete:
1. Az egyesület képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el.

XIII. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
1. Az egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak illetve egyéb bevételek (adományok,
pályázatok, rendezvények bevételei, állami támogatás, jogdíjak), valamint az egyesülési jogról szóló
törvény által lehetővé tett gazdálkodási, vállalkozási bevételek alkotják.
2. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a közgyűlés
határozza meg.
3. Az egyesület a bevételeket és kiadásokat tételenként és jogcímenként nyilvántartja. Gazdálkodási
tevékenységet a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytatja.
4. Az egyesület megszűnése esetén a szervezet vagyonáról a közgyűlés dönt.
5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a díjfizetésen túlmenően az egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
6. Az egyesület pénzeszközeit folyószámlán és az egyesület pénztárában, a számviteli törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az egyesület bankszámlája felett az elnök jogosult
rendelkezni.
XIV. fejezet
Az egyesület megszűnése:
-

a közgyűlés határozata alapján (feloszlás),
a szervezet további működését támogató tagok számra nem éri el a 10 főt,
más társadalmi szervezettel egyesül,
a bíróság feloszlatja, vagy megszűntét megállapítja,

-
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a törvényben meghatározott egyéb módokon.
XV. fejezet
Záró rendelkezések:

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, 1997.
évi CLVI. törvény valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt Mezőkövesd, 2011. november 8.

………………………………………
az egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ………………………………………
Név, cím:

2. ………………………………………
Név, cím:

Az okiratot készítette és ellenjegyezte: Dr. Török György ügyvéd.

