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I. Általános rendelkezések 
1. § 

 
1. A szervezet elnevezése:   Somogy Megyei Néptáncszövetség 
 
2. Szervezeti forma:    Egyesület 
 
3. A szövetség székhelye:   Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 21. 
    Telephelye:   Darány 65/3 helyrajzi számú ingatlan 
     Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 2. 
 
4. A szövetség címe:    Somogy Megyei Néptáncszövetség 
     7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 21. 
         
5. A szervezet jogállása: 

 
a. A szövetség megyei hatáskörű önálló jogi személy, amely „Az Egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” 
szóló 2011.  évi CLXXV. Törvény szerint működik. 

b. Választott ügyintéző és képviseleti szervekkel, költségvetéssel rendelkezik, tevé-
kenységét az Alapszabály szerint végzi. 

c. Az önkéntesség elve alapján létrehozott, demokratikusan működő társadalmi szer-
vezet.  

 
6. A szövetség működésének alapelvei: 
 

a. A szövetségi tagság önkéntes, a tagok jogai egyenlőek. 
b. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati vá-
lasztásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 

c. Tevékenysége során együttműködik más kulturális, szakmai és érdekvédelmi szer-
vezetekkel. 

d. Működése nyitott, programjai, szolgáltatásai mindenki számára megkötöttség nél-
kül elérhetőek a tagokon kívül is. Működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásai-
ról honlapon és a székhelyén történő kifüggesztéssel tájékoztatja az érdeklődőket. 
Itt hozza nyilvánosságra döntéseit, működésének adatait, beszámolóit és a köz-
hasznú jelentését is. 

e. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének megvalósítása érde-
kében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

f. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az Alapszabályában megha-
tározott célokra fordítja. 

 
7. A szövetség bélyegzője:   köralakban 
     Somogy Megyei Néptáncszövetség 
     Kaposvár (középen néptáncos pár) 
 
8. A szövetség alapítási éve:  2005. 
 
9. A szövetség törvényességi felügyeleti szerve a Somogy Megyei Főügyészség 
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II. A szövetség célja és alapvető feladatai 
2. § 

 
1. A szövetség céljai: 
 
a. A Kárpát-medence, kiemelten Somogy megye néphagyományainak megőrzése, a hagyo-

mányos kultúra ápolása, átmentése a következő generációknak. 
b. A megye hagyományőrző, néptánc, gyermek és ifjúsági néptánccsoportjainak, művészeti 

iskoláinak valamint népzenei együtteseinek támogatása, munkájuk segítése, koordinálása 
és információval történő ellátásuk. 

 
2. A célok elérése érdekében kifejtett alapvető feladatok, tevékenységek: 
 
a. A megye hagyományőrző, néptánc, gyermek és ifjúsági néptánccsoportjai, művészeti is-

kolai csoportjai részére bemutatkozási lehetőségek biztosítása, fesztiválok és versenyek 
szervezése, lebonyolítása, valamint szakmai tanácsadás a további munkájukhoz. 

b. A megye néptánc oktatói, csoportvezetői és művészeti vezetői részére szakmai konferen-
ciák, tanácskozások szervezése, a mozgalom fejlődésének elősegítése érdekében. 

c. A megye hagyományőrző és néptánc mozgalmának reprezentálása érdekében elősegíteni a 
magyar és nemzetközi fesztiválokon való részvételt, önálló fesztivál szervezésével is. 

d. Kapcsolattartás az országos és megyei szakmai intézményekkel és szervezetekkel. 
e. A szövetség és tagjai munkájához szükséges anyagi források felkutatása, a pályázati lehe-

tőségek kihasználása. 
 
3. A szövetség céljai elérése érdekében a következő közhasznú tevékenységet végzi az 
2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdés a.  pontjában meghatározottak közül: 
 

a. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – 4 
b. kulturális tevékenység – 5 
c. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások – 20 
Az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeket meghatározó jogszabályi hát-
tér a  1. sz. mellékletben található. 
 

III. A szövetség tagsága 
3. § 

 
1. A szövetség tagsági formái: 
 

a. Közösségi tagság (rendes tag) 
b. Egyéni tagság (rendes tag) 
c. Tiszteletbeli tagság 
d. Pártoló tagság. 

 
A szövetséget az alakuló közgyűlésen megjelent és belépési szándékukat írásban bejelentő 
hagyományőrző egyesületek (együttesek) néptánc egyesületek (együttesek) gyermek-és ifjú-
sági néptáncegyüttesek (csoportok) népzenei együttesek, valamint néptáncot és népzenét okta-
tó művészeti iskolák - mint közösségi tagok - valamint az alakuló közgyűlésen megjelent és 
belépési szándékukat személyesen bejelentők – mint egyéni tagok – alapították. 
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2. Közösségi és egyéni tagság 
A szövetség tagja lehet minden Somogy megyében és vonzáskörzetében működő gyermek, 
ifjúsági, felnőtt néptánc, hagyományőrző és népzenei együttes, művészeti iskola, egyesület – 
mint közösségi tag – valamint minden olyan magánszemély – egyéni tag – amely és aki a 
szövetség céljaival egyetért, az alapvető feladatainak ellátását pedig támogatja, az alapsza-
bályban foglaltakat elfogadja és rendszeresen részt vesz a szövetség tevékenységében. 
 
3. Tiszteletbeli tagság 
A szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit tevékenysége alapján a szövetség köz-
gyűlése erre a tisztségre megválaszt, és azt ő elfogadja. 
 
5. Pártoló tagság 
A szövetség pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki és amely vállalja a 
szövetség céljainak szakmai, erkölcsi és anyagi támogatását. 
 

IV. A szövetségi tagság keletkezése és megszűnése 
4. § 

1. A szövetségi tagság keletkezése: 
 
a. A szövetségbe való belépés önkéntes. 
b. A szövetségbe közösségek közösségi tagként, egyének egyéni tagként léphetnek be, írás-

beli jelentkezés alapján. 
c. A közösségi és egyéni tagok vagy az alakuló közgyűlésen válhatnak a szövetség tagjává, 

vagy a későbbiekben a már megalakult és működő szövetség elnökségéhez benyújtott je-
lentkezésük alapján. Tagfelvételükről a soron következő vagy rendkívüli közgyűlés dönt. 

d. A pártoló tagok a szövetség elnökségéhez benyújtott jelentkezésük alapján, a közgyűlés 
döntésével válhatnak a szövetség pártoló tagjává. 

e. Tiszteletbeli taggá az elnökség javaslata alapján, a közgyűlés döntésével válhat az a ma-
gánszemély, aki ezt a tisztséget elfogadja. 

f. A szövetségi tagsági viszony az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jön létre: 
- a belépni kívánó az Alapszabályban foglaltakkal egyetért és azt magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, 
- aláírja a „Belépési nyilatkozatot”, 
- befizeti a megállapított tagdíjat, 
- az egyéni és közösségi tagok, valamint a pártoló tagok felvételét a Közgyűlés 

jóváhagyja egyszerű többségi szavazással, 
- a Közgyűlés által tiszteletbeli taggá választást az érdekelt elfogadja.  

g. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti, amelyet az Elnökséghez 
kell írásban benyújtani, az elutasító döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A felleb-
bezésről a soron következő Közgyűlés dönt a tényállás ismertetését követően egyszerű 
többségi szavazással. 

h. A tagságról az Elnökség nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét, lakcímét 
(székhelyét), képviselője nevét, a tagdíj befizetését és a tagsági viszony keletkezésének, 
ill. megszűnésének időpontját. 

i. A tagfelvételről döntő közgyűlésre a felvételét kérőt meg kell hívni és a döntésről ott érte-
sül, vagy ha nincs jelen, arról 15 napon belül írásban értesítést kap. A tagsági viszony a 
közgyűlés döntésének napjától keletkezik. 

 
2. A szövetségi tagság megszűnése 
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A szövetségi tagság kilépés, halál (jogi személy esetén megszűnés), kizárással és tagnyilván-
tartásból való törlés alapján szűnik meg. 
 
a. Kilépéssel, melyet az elnökségnek kell bejelenteni írásban. A kilépés írásbeli bejelentésé-

nek napján szűnik meg a kilépő tag tagsági viszonya. 
b. Az egyéni tag halálával. 
c. Megszűnéssel, amennyiben a „közösségi tag” szervezet felbomlik, megszűnik, megszűné-

sével egyidejüleg. 
d. Kizárással, ha a tag cselekedeteivel, vagy magatartásával megsérti a szövetség  alapszabá-

lyát, rontja a szövetség hitelét és a tagságra ezáltal méltatlanná válik. A kizárást bármely 
tag jogosult kezdeményezni a szövetség elnökénél, az esetleges kizárás alapjául szolgáló 
ok tudomására jutását követő 30 napon belül.  A kizárási eljárás során első fokon az el-
nökség, míg másod fokon a közgyűlés jár el. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről 
az érintettet tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell 
értesíteni, úgy hogy az értesítést az érintett legalább az ülést megelőzően 8 nappal koráb-
ban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében meg-
tartható, ha az értesítése szabályszerű volt és előzetesen alapos okkal írásban a távol ma-
radást az érintett nem mentette ki, vagy írásban kérte a kizárási eljárás távollétében történő 
megtartását. A kizárással érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott ülésen szóban, 
vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott va-
lamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt 
igazolható módon kell közölni. Az elnökság által hozott kizáró határozattal szemben az 
érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezést jelenthet be a közgyűléshez. 
A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon 
belül az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag 
tagsági viszonya az elnökség által hozott kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, 
vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi határozatot helyben 
hagyja, illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi hatá-
rozatot helyben hagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.  

e. Törléssel, ha a tag éves tagdíját nem fizeti be, és azt az elnök általi tértivevényes külde-
ményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás után 30 napon belül 
nem rendezi. A törlő határozatot az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott határo-
zatot tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni 
az érintettel. Az elnökség általi törlő határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül 
a közgyűléshez lehet írásban fellebbezni. A közgyűlés általi törlő határozattal szemben az 
érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért 
törvénysértés esetén. A törölt tag tagsági viszonya az elnökség általi törlő határozat jog-
erőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnök-
ség általi törlő határozatot helyben hagyja vagy bírósági jogorvoslat esetén, ha a bíróság a 
közgyűlés általi törlő határozatot helyben hagyja a közgyűlés általi törlő határozat napján 
szűnik meg. 

 
V. A szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei 

5. § 
 
1.  A szövetség közösségi és egyéni tagjainak jogai: 
 
a. Részt vehet a szövetség közgyűlésein, a szövetség alapszabályának, célkitűzéseinek, fela-

datainak megfogalmazásában, kialakításában és megvalósításában, valamint a közgyűlési 
határozatok meghozatalában. A közösségi tagot a közgyűléseken egy személy – annak 
képviselője - képviselheti, a szavazáson is egy személy vehet részt. A közösségi tag sza-
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vazati jogát a képviselő más személyre is átruházhatja. (A tanácskozáson a „közösségi 
tag” több egyénnel is jelen lehet.) 

b. Választhat és választható az egyesület tisztségeire. (A közösségi tag képviselőiből és az 
egyéni tagokból személyeket lehet a tisztségekre választani.) 

c. Részt vehet a szövetség tevékenységében, a szövetség rendezvényein, igénybe veheti a 
szövetségi tagokat megillető kedvezményeket. 

d. Igényelheti a szövetség szolgáltatásait, részesedhet – a szövetség megfelelő határozata 
alapján – különféle pénzügyi támogatásokból, alapítványoktól és más forrásokból szárma-
zó pénzbevételekből. 

e. Észrevételt és javaslatot tehet a szövetséget érintő bármely kérdésben és kifogást emelhet 
az egyesület bármely, számára sérelmes, vagy törvénysértő határozata, megnyilvánulása 
ellen. A szövetség bármely tagja a szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát 
– a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja. 

f. Igényelheti a szövetség érdekérvényesítő és érdekvédelmi tevékenységét. 
g. Hivatalos nyomtatványokon és levelezés során feltüntetheti a szövetséghez való tartozásá-

nak tényét, a szövetségben viselt tisztségét. 
 
2. A szövetség közösségi és egyéni tagjainak kötelezettségei: 
 
a. Az alapszabály tiszteletben tartása, a szövetségi tagsághoz méltó erkölcsi magatartás. 
b. Aktív részvétel a szövetség célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában. 
c. A szövetség és tagjai érdekeinek képviselete és védelme. 
d. Szolidaritás a szövetség más tagjaival. 
e. A tagsági díj rendszeres befizetése és a szövetség vagyonának védelme. 
 
3. A szövetség pártoló tagjainak jogai: 
 
a. Részt vehet a szövetség közgyűlésein, azon tanácskozási jog illeti meg. 
b. Részt vehet a szövetség szerveinek tevékenységében és a szövetség rendezvényein. 
 
4. A szövetség pártoló tagjainak kötelezettségei: 
 
a. A szövetség alapszabályának tiszteletben tartása, a szövetségi tagsághoz méltó magatartás. 
b. A szövetség célkitűzéseinek szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása. 
 
5. A tiszteletbeli tag jogai: 
 
A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival. 
 
6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 
 
a. A szövetség alapszabályának tiszteletben tartása. 
b. A szövetség céljainak támogatása. 
 

VI. A szövetség szervei és tisztségviselői 
6. § 

 
A szövetség testületi szervei: 
•  A közgyűlés 
•  Az elnökség  
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•  A számvizsgáló bizottság 
•  Szakmai tagozatok  
 
A szövetség vezető tisztségviselői: 
•  Az elnökség tagjai (3 fő), elnök, ügyvezető, gazdasági vezető  
•  A számvizsgáló bizottság tagjai 
 
A Közgyűlés a szövetség működéséhez szükséges további tisztségviselőket választhat. A szö-
vetségen belül alulról szerveződő módon területi, szakmai vagy egyéb rendező elv alapján 
tagozatok hozhatók létre. 
 
1. A Közgyűlés 
 
a. A szövetség legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő Közgyűlés.  
b. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell tartani. A közgyűlésre minden tagot 

az időpont, a helyszín és a napirend megjelölésével legalább 10 nappal korábban meg kell 
hívni. 

c. Tisztújító közgyűlést 4 évente, rendkívüli közgyűlést, ha a közösségi és egyéni tagok lega-
lább 1/3-a kéri, vagy ha a vezetőség az ok és cél megjelölésével ezt kívánja, továbbá bíró-
sági döntés alapján kell összehívni.  

d. A közgyűlést az elnök hívja össze. A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezéstől számított 
30 napon belül kell összehívni. 

e. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt 
elhalasztott közgyűlést 15 napon belül kell összehívni az általános szabályok szerint. A 
megismételt közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára 
való tekintet nélkül határozatképes, melyről az eredeti meghívóban a tagokat figyelmez-
tetni kell. 

f. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden közösségi és 
egyéni tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök (vagy ha azon az 
Elnök nem vesz részt, a levezető elnök) szavazata dönt. A Közgyűlés ugyanilyen módon 
határoz a közhasznú szervezet évi beszámolójának elfogadásáról.  

g. A szavazás általában minden kérdésben nyílt, kivéve a személyi kérdéseket, ahol minden 
esetben titkos. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – 
titkos szavazás is tartható. 

h. A jelenlevő tagok ¾-es szótöbbségű határozata   szükséges a szövetség alapszabályának 
elfogadásához, módosításához, valamint a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szó-
többsége szükséges a szövetség céljainak módosításához, a szövetség feloszlásának ki-
mondásához, más társadalmi szervezettel való egyesüléshez, az éves tagdíj megállapításá-
hoz, valamint a szövetségi tag kizárásához, tiszteletbeli tag megválasztásához, e kérdések-
ben a megismételt közgyűlés nem dönthet, ha egyébként - főszabály szerint – nem lenne 
határozatképes. 

i. A közgyűlés többségi szavazattal, titkos szavazással, 4 évi időtartamra megválasztja az 
elnökség tagjait, a 3 tagú számvizsgáló bizottságot. A jelölést a közgyűlés által megerősí-
tett jelölőbizottság végzi. 

j. A közgyűlés nyilvános. 
k. Ha a közgyűlés az Elnökség javaslatára zárt ülést rendel el, azon csak a tagok, valamint az 

elnökség írásos engedélyével rendelkező más személyek lehetnek jelen. Zárt ülés tartását 
csak személyiségjogi, ill. adatvédelmi okok indokolhatják. 

l. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a résztvevők névsorát, a 
napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok tárgyalásának lényeges elemeit, a megho-
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zott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés megnyitása után nyílt szavazással meg-
választott személy vezeti és két, ugyanilyen módon megválasztott fő hitelesíti. 

m. A Közgyűlés határozatait az elnökség tartja nyilván, amelyből megállapítható a döntés 
tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya, továbbá – a 
titkos szavazás kivételével – a személye is. A határozatok végrehajtásáról a következő 
Közgyűlésen az elnökség tájékoztatja a tagságot.  

n. A Közgyűlés határozathozatalában szavazatával nem vehet részt az, aki, vagy akinek kö-
zeli hozzátartozója  

n.1 kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, 
n.2 bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként ér-
dekelt. 

Az n.2 pont esetében nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által 
a tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
 
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
•  Az alapszabály megállapítása és módosítása. 
•  Az Elnökség tagjainak, az elnöknek, az ügyvezetőnek, valamint a gazdasági vezetőnek a 

megválasztása és visszahívása, illetve lemondásuk elfogadása. 
•  A számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, illetve lemondásuk 

elfogadása. 
•  A szövetség tevékenységének megállapítása, valamint az erről szóló elnökségi beszámoló 

elfogadása. 
•  A szövetség éves költségvetésének, valamint a gazdálkodásáról szóló beszámoló és a köz-

hasznúsági jelentés elfogadása. 
•  A számvizsgáló bizottság beszámolójának elfogadása. 
•  A tiszteletbeli, közösségi és egyéni tagok megválasztása. 
•  A tagsági viszonnyal kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása határozattal. 
•  Más társadalmi szervezetekkel való egyesülés kimondása. 
•  A szövetség megalakulásának, feloszlásának kimondása a közgyűlésen jelenlevő, szava-

zásra jogosult közösségi és egyéni tagok kétharmadának igenlő szavazatával. 
•  A tagdíj mértékének és gyakoriságának megállapítása. 
•  Döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, Alapszabály vagy Közgyűlési határo-

zat a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a közgyűlés elé terjeszt. 
 
2. Az Elnökség 
 
a. Az elnökség a szövetség irányító szerve, melyet a közgyűlés 4 évi időtartamra választ. 

Feladata a szervezet tevékenységének folyamatos irányítása, a döntések meghozatala a két 
közgyűlés közti időszakban. 

b. Az elnökség 3 tagból áll. Elnök, ügyvezető, gazdasági vezető. 
c. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Határozatképes, ha az elnök-

ség tagjaiból legalább 2 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség-
gel hozza. Az üléseket az elnök hívja össze oly módon, hogy az ülés helyét, idejét és napi-
rendjét tartalmazó írásbeli meghívót a tagokkal legalább 5 nappal korábban közölni kell. 
Az elnökségi ülések nyilvánosak.  

d. Az elnökség határozathozatalában szavazatával nem vehet részt az, aki, vagy akinek köze-
li hozzátartozója  kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, ill. bármely más előnyben 
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 
Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
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nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által a tagjának a tagsági viszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

e. Az Elnökség tagjai, a nem a választott funkciójukból adódó, hanem azon túl vállalt tevé-
kenységük ellátásáért tiszteletdíj illeti meg. Az Elnökség jogosult meghatározott feladatok 
ellátására külső személyekkel megbízási szerződést kötni, az ügyviteli munkához alkal-
mazottakat foglalkoztatni.  

f. Az elnökség üléseit az elnök, távollétében az ügyvezető elnök vezeti. 
g. Az elnökség saját éves ülésterv és ügyrend szerint tartja összejöveteleit. 
 
Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

•  Gondoskodik a Szövetség ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről.. 
•  Dönt a két közgyűlés közötti időszakban a szövetség ügyeiben, kivéve azokat a tárgy-
köröket, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
•  A közgyűlések közötti időszakban a hozott határozatok végrehajtása és a végrehajtás 
ellenőrzése. 
•  Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási és operatív fe-
ladatot. 
•  A szövetség működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek megte-
remtése, annak elősegítése. 
•  Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról. 
•  Megállapítja az alkalmazottak, illetve tagok tiszteletdíját. 
•  Biztosítja, hogy a szövetség irataiba bárki munkaidőben korlátlanul betekinthessen. Ez 
a jog csak személyiségjogi vagy adatvédelmi jogi jogszabályi rendelkezések okából korlá-
tozható. Az iratbetekintést az Elnökkel kell egyeztetni. 
•  Tájékoztatja az érdeklődőket a szövetség működéséről, a szolgáltatások igénybevétel-
ének módjáról. 
•  A szövetség tevékenységéről a nyilvánosság számára éves beszámolót tesz közzé. 
•  Szakmai-etikai kérdésekben állásfoglalás kialakítása. 
•  Az elnökség köteles beszámolni tevékenységéről a közgyűlés előtt. 
•  Minden további feladat, amelyet a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal. 
•  Külön nyilvántartást vezet a közgyűlések az elnökségi ülések határozatairól (határoza-
tok könyve), amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a dön-
tést támogatók, vagy ellenzők aránya, ha lehetséges személye is. A döntéseket, határoza-
tokat a honlapon és a székhelyen történő kifüggesztéssel nyilvánossá teszi, a konkrét dön-
téseit az érintetteknek 8 napon belül – igazolható módon – írásban is eljuttatja. 

 
A szövetség elnökségének tagjai, egyúttal a szövetség tisztségviselői: 

•  Elnök 
•  Ügyvezető  
•  Gazdasági vezető 

 
2.1 Az elnök hatásköre és feladatai: 
 
a. Képviseli a szövetséget. E jogkörét esetenként átruházhatja az egyesület más tisztségvise-

lőjére vagy tagjára. 
b. Irányítja az egyesület tevékenységét, gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatai-

nak előkészítéséről és végrehajtásáról. 
c. A szövetség közgyűlésének és elnökségének határozatai alapján megállapodásokat és 

szerződéseket köt. 



 9 

d. Aláírja a szövetség egész tevékenységét érintő ügyiratokat, meghatározza a szövetség 
tisztségviselőinek aláírási jogait, meghatározza távolléte esetén az aláírásra jogosult sze-
mélyét. 

e. Az alapszabálynak megfelelően összehívja és vezeti a szövetség közgyűlését és elnökségi 
üléseit. 

f. Meghatározza az elnökség tagjainak feladatkörét, felügyeli az Elnökség tevékenységét, a 
szövetség működését. 

g. Ha az Elnökség egyes feladatok ellátására munkaszerződéssel, vagy megbízási szerződés-
sel bárkit foglalkoztatni javasol, a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 

h. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek és a Közgyűlésnek. 
i. Munkájáért a Közgyűlés döntése alapján tiszteletdíj illetheti meg. A tisztég ellátásából 

adódó kiadásokért költségtérítés illeti meg. 
 
2.2 Az ügyvezető hatásköre és feladatai: 
 
a. Az Ügyvezető – az elnökkel azonos körűen – önállóan is képviselheti a szövetséget, annak 

nevében aláírásra, kötelezettség vállalásra jogosult. 
b. a közgyűlés és az elnökség által elfogadott határozatok alapján koordinálja a szövetség 

munkáját.  
c. Operatív tevékenységet végez 
d. Biztosítja a szövetség működésének folyamatosságát 
e. Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. 
f. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek. 
g. Munkájáért a Közgyűlés döntése alapján tiszteletdíj illetheti meg. A tisztég ellátásából 

adódó kiadásokért költségtérítés illeti meg. 
h. Vezeti a határozatok könyvét és a tagnyilvántartást. Helyszín és időpont egyeztetésével 

kívülállók részére is biztosítja az iratokba történő betekintést. 
 
2.3 A gazdasági vezető: 

a. Ellátja a Szövetség gazdasági tevékenységének irányítását. 
b. Segíti a szervezeti egységek munkáját. 
c. Az elnökség  ülésein beszámol döntéseiről, a két ülés közötti tevékenységéről.  
d. Biztosítja a működési feltételeket, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 
e. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek. 
f. Munkájáért a Közgyűlés döntése alapján tiszteletdíj illetheti meg. A tisztég ellátásából 

adódó kiadásokért költségtérítés illeti meg. 
 
3. A számvizsgáló bizottság 
 
a. A három tagú számvizsgáló bizottságnak joga van a szövetség gazdálkodásának bármely 

időpontban történő átfogó vagy részterületekre korlátozott ellenőrzésére.  
b. Kötelessége, hogy évente legalább egyszer tételes ellenőrzést tartson és az éves gazdasági 

beszámolót ellenjegyezze.  
c. A számvizsgáló bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.  
d. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.  
e. A számvizsgáló bizottság elnökét és két tagját külön jelölés alapján a közgyűlés választja 

meg.  
f. A számvizsgáló bizottság üléseit annak elnöke hívja össze oly módon, hogy az ülés helyét, 

idejét és napirendjét is tartalmazó írásbeli meghívót a tagokkal az ülést megelőzően 5 
nappal korábban közölni kell. 
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g. A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha mind három tagja jelen van. 
h. A számvizsgáló bizottság tagja a szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal 

részt vehet. 
i. A számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
- a szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szövetség érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető 
szerv döntését teszi szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
j. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a számvizsgáló bizottság indítványára  - annak 

megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a vezető szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult. 

k. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intéz-
kedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a tör-
vényességi felügyeletet ellátó szervet. 

l. Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja az a személy, aki 
- a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
- a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-

szonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

- a szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által ragjá-
nak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást-, illetve az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
4. Szakmai tagozatok (műhelyek) 

Az Egyesület az alapszabállyal összhangban és céljainak elérése érdekében szakmai műhe-
lyeket, tagozatokat hozhat létre, illetve ”külső" szakmai műhelyeket támogathat. 
Szakmai műhely létrehozásának, támogatásának általános feltételei: 

a) A szakmai műhely létrehozásáról/támogatásáról a közgyűlés dönt. 
b) Az Egyesület, a szakmai műhely programjaihoz, pályázataihoz és működéséhez 

szükséges jogi hátteret, eszközöket, helyszínt és szakmai segítséget biztosíthat, 
de közvetlen anyagi támogatásban annak egy tagját sem részesítheti. 

c) Nem az Egyesület által létrehozott szakmai műhely támogatása csak legalább 
egy éves aktív működés után támogatható. 

d) A szakmai műhelyeknek demokratikus úton vezetőt kell választaniuk. A meg-
választott vezető az Egyesület közgyűlésén és az Egyesület elnökségi ülésén ta-
nácskozási joggal részt vehet, az elnökség felé kérdést intézhet. 

A  négy szakmai tagozatot (a hagyományőrző, a néptánc, a gyermek-és ifjúsági néptánc, va-
lamint a népzene) egy-egy a közgyűlés által választott vezető képviselője (tagozatvezető) irá-
nyítja. 
 

VII. A szövetség gazdálkodása 
7. § 

 
1. A szövetségbe tömörült közösségi és egyéni tagok, természetes és jogi személyek, a társa-

dalom számára hasznos, közérdekű tevékenységet folytatnak. Ennek megfelelően a szö-
vetség működésének anyagi forrásai, gazdálkodásának anyagi alapjai is részint magán-
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személyektől, a szövetség közösségi és egyéni tagjaitól, részint társadalmi, állami és ön-
kormányzati támogatásból és egyéb bevételektől származnak. 

2. Gazdálkodás forrásai: 
a. A tagsági díjból származó bevételek. 
b. Adományok, pályázat útján szerzett bevételek. 
c. Állami, megyei, városi és községi önkormányzatok céltámogatása a szövetség javára. 
d. A tevékenységéből, gazdálkodásából és vállalkozásából származó esetleges bevételek. 
e. Egyéb források. 

3. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az ado-
mányozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 
méltóság sérelmével. 

4. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú 
szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

5. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

6. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során 
elért esetleges eredményét nem oszthatja fel, azt a II. fejezet szerinti célokra fordíthatja.  

7. A szövetség éves költségvetés szerint gazdálkodik, a vonatkozó pénzügyi szabályok sze-
rint. A gazdálkodásra vonatkozóan külön pénzügyi szabályzat szolgál. 

8. A szövetség nem folytat befektetési tevékenységet. 
9. A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a szer-

vezet tartozásaiért nem felelnek. 
10. A szövetség gazdálkodásáról az Elnökség a Közgyűlésnek számol be. 
11. A szövetség elnöke, a szövetség ügyvezetője és a szövetség gazdasági vezetője közül ket-

tő személy együttesen jogosult az egyesület bankszámlája felett rendelkezni. 
 

VIII. A szövetség megszűnése 
8. § 

 
Az egyesület megszűnik a 2011. évi CLXXV. trv. 8. és 9. §-ában megállapított módon. A 
társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
feloszlatással, illetőleg a bíróság általi megszűnésének megállapításával. 
 
A szövetség megszűnése esetén a szövetség vagyonáról közgyűlés dönt. A hitelező igények 
kielégítése után megmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. 
 

IX. Záró rendelkezések 
9. § 

 
1. A szövetség nem támogat politikai pártot vagy szervezetet. Politikai párttól vagy szerve-

zettől nem fogad el támogatást. 
2. A közhasznú szervezet megszüntetését követő két évig nem lehet más közhasznú szerve-

zet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak meg-
szűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózós rendjé-
ről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 

3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-
hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
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4. Az alapszabályban és a szövetség egyéb szabályzataiban nem érintett kérdésekben a vo-
natkozó szabályok, elsősorban a 2011. évi CLXXV. Trv. „Az Egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról”, 2011. évi 
CLXXXI. Trv. „A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljá-
rási szabályokról”, a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény és a 350/2011. (XII.30.) 
kormányrendelet „A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság 
egyes kérdéseiről” megfelelő rendelkezései az irányadók. 

5. Az Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 2005. február 19-én, a módosításokkal egybe-
szerkesztett Alapszabályt pedig a 2014. május 10-én fogadta el. 

 
 
 
Kaposvár, 2014. május 10. 
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A Somogy Megyei Néptáncszövetség 

Alapszabályának melléklete (1. sz.) 

az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeket meghatározó 

jogszabályi háttérről 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
2011. évi CXC. törvény 

4. § (1) a)-u) 

1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában 

foglalt köznevelési feladat, amely 

a) óvodai nevelés, 

b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

c) általános iskolai nevelés-oktatás, 

d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

e) kollégiumi ellátás, 

f) nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

g) gimnáziumi nevelés-oktatás, 

h) szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

i) szakiskolai nevelés-oktatás, 

j) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

k) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

l) nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, 

m) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 

n) felnőttoktatás, 

o) alapfokú művészetoktatás, 

p) fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 

q) pedagógiai szakszolgálati feladat, 

r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, 

kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, 

t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

oktatás, 

u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás lehet 

Kulturális tevékenység 
1991. évi XX. törvény 
121. § A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet 

különösen 

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő

közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításának támogatása; 

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1)

2
 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása; 

2008. évi XCIX. törvény 
3. §

7
 (1)

8
 Az Alaptörvényben biztosított művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése 

érdekében az állam a központi költségvetésből előadó-művészeti szervezeteket tart fenn és – az e 

törvényben foglalt feltételek szerint – hozzájárul ahhoz, hogy a helyi, valamint a települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) az önként vállalt helyi 

közszolgáltatási feladatellátás, illetve a nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás körében 

megteremthessék az előadó-művészeti tevékenység feltételeit, továbbá pályázat útján támogatja és 

közszolgáltatási szerződés szerint elősegíti az egyéb, az előadó-művészeti tevékenység megújítását és 

sokszínűségét szolgáló előadó-művészeti szervezetek törekvéseit. 

Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú 

szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során: 

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi 

közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; 

b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait; 


