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Intarziakészítők Országos Egyesülete

Alapszabály
2016.február 12.-én megtartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetben
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Intarziakészítők Országos Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a
következőkben állapítja meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az Egyesület:
• Neve: Intarziakészítők Országos Egyesülete
• Székhelye: Tét, Szent István u. 4.
• Működése kiterjed Magyarország közigazgatási területére
• Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból és
pályázati forrásokból fedezi.
Az egyesület bélyegzője: téglalap alakú
Intarziakészítők
Országos Egyesülete
9100 Tét, Szent István u. 4.
Adószám:18985799-1-08
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.
2.1 Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai tanácsadó és szolgáltató,
érdekvédelmi és érdekképviseleti, hagyományőrző társadalmi szervezet. Az
Egyesület jogi személy.
2. 2 Az Egyesület célja:
• Az Egyesület célja a tagok, szakmai együttműködésének és fejlődésének
előmozdítása, továbbképzésének elősegítése, nemzetközi kapcsolatainak építése
és szélesítése. Az Egyesület támogatja és elősegíti a lakás-, irodai-, munkahelyi, és általában a környezeti kultúra fejlődését, ennek érdekében szakmai
érdekképviseletet lát el.
• Az egyesület további célja
az intarziakészítés kézműves, kulturális
hagyományának őrzése, oktatása.
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
közfeladatok közül támogatja a kulturális szolgáltatás; a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; tevékenységeket.
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2.3. Az egyesület a fenti célok elérése érdekében a tevékenységi területén
hivatásszerűen alkotó munkával, tervezéssel, gyártással, értékesítéssel,
forgalmazással, felhasználással és fejlesztéssel foglalkozó tagjai részére
tanácsadást,
továbbképzést
szervez,
részükre
érdekvédelmet
és
tevékenységükhöz szükséges egyéb szolgáltatásokat nyújt, így különösen:
• Adatbankja segítségével tagjait naprakész szakmai információkkal látja el.
• Kiállításokon vesz részt, kiállításokat és bemutatókat szervez.
• Közös szakmai állásfoglalásokat alakít ki és képvisel.
• Tájékoztató kiadványok megjelentetésével elősegíti a tagság tevékenységének
megismertetését, elősegíti tagjainak piaci érvényesülését.
• Szakmai vitákat, előadásokat, szakmai továbbképzéseket szervez a
tagokat érintő témakörökben.
• A
nemzetközi
kapcsolatok
fejlesztése
érdekében
konferenciákat,
tanulmányutakat, tapasztalatcseréket szervez, nemzetközi szövetségek,
egyesületek munkájában, azok által szervezett konferenciákon részt vesz.
2.4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem
fogad el.
2.5. Rendszeres kulturális –művészeti foglalkozások működtetése, képességfejlesztés
és tehetséggondozás a hozzá fordulók részére. (Kézműves foglalkozások –
Táborok szervezése, Kulturális családi programok szervezése, Tehetséges
fiatalok képzése)
2.6. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel az egyesületi célok megvalósítása
érdekében.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÜNÉSE

3.
3.1 Az Egyesület rendes tagja lehet minden:
• 18. életévét betöltött természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és
a tagdíj megfizetésére.
• Vállalkozói igazolványa, cégbejegyzése szerint intarziakészítéssel, vagy
kézműves tevékenységgel faiparban, illetve az asztalos- és faipar
szakterületéhez kapcsolódó iparágakban termelő tevékenységet folytat, vagy
képesítése szerint kötődik a faipari vagy ahhoz kapcsolódó szakmákhoz.

4

• Az előző pontban meghatározott tevékenységet folytató gazdasági társaság.
Az intarziakészítői, faipari, illetve a kapcsolódó szakmákban képzést folytató
intézmények.
• Az intarziakészítő, kézműves szakma számára termelőeszközt, alapanyagokat,
kellékeket, kiegészítőket, félkész termékeket forgalmazó és gyártó, valamint a
fenti termékellátási témakörökben szolgáltatást, oktatást nyújtó vállalatok,
illetve vállalkozók.
A tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel kezdődik. Az vehető nyilvántartásba, aki
a fenti feltételeknek megfelel, belépési nyilatkozatot tett és a tagdíjat befizette.
3.2

Az éves tagdíj mértékét és rendjét a Közgyűlés határozza meg. Az éves
tagdíjat minden évi rendes közgyűléséig kell megfizetni az egyesület
számlájára utalással, illetve a Közgyűlésen történő megfizetéssel.

3.3

Az Egyesület pártolója lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi
személy, aki a tagdíj megfizetésével és adományaival segíti az Egyesület
munkáját és a belépési nyilatkozatot pártolóként aláírja, de abban rendes
tagként nem kíván részt venni.
4.

Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a tag halálával, szervezet esetén jogutód nélküli megszűnésével,
b) a tag kilépésével,
c) kizárással,
d) törléssel, ha a tag éves tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére
nem tesz eleget.

5.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A kilépést
indokolni nem kell. A kilépés tudomásulvételéről az Elnökség dönt.

6.
A közgyűlés – az elnök javaslatára – titkos minősített többséggel meghozott
határozattal kizárhatja az Egyesületének azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései
ellen súlyosan vét. Az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, aki a közgyűlés
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által megállapított tagdíjat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be, a közgyűlés
határozatait nem hajtja végre, illetve aki magatartásával az egyesület céljainak elérését
nagymértékben veszélyezteti. A minősített Szavazati arányhoz a jelenlevő rendes
tagok 2/3-ának egybehangzó döntése szükséges.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A Közgyűlés határozatát az
elnök az átvétel igazolása mellett kézbesíti a tagnak. A határozat igazolt
kézhezvételétől számított 30 napon belül a tag keresetet nyújthat be a Győri
Törvényszéken.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
Az egyesület minden rendes tagja azonos joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület működését érintő, minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés
döntéshozatalában. Szavazati jogát minden rendes tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható. A jogi személy tagot az írásbeli
megbízással rendelkező képviseli a közgyűlésen.
Az egyesület rendes tagja és pártolója jogosult az Egyesület szakmai és egyéb
rendezvényein részt venni.
8.
Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű
tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok
megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott programok végrehajtásában.
AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JEGYZÉKE
8/A.
Az Egyesület elnöksége illetve ügyvezetése az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét
tagjegyzékben tartja nyilván. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell
annak a személynek a nevét és lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. Az
Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét
és lakóhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett. A hatályos tagjegyzéket
a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni. A tagjegyzék nem nyilvános, az
elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok megfelelő
megóvásáról.

6

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
9.
9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége,
amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az
Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével meg
kell hívni, úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább
15 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada – cél megjelölésével
– azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés
nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben, a jelenlevők számától függetlenül
határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség
miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 1 órán belüli időpontra kell
összehívni, amely időpontot és a jelenlévők számától független
határozatképességre vonatkozó figyelmeztetést az eredeti közgyűlés
meghívójában is meg jelölni kell.
A közgyűlés –eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
•
•
•
•
•

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
A tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása,
Az éves beszámoló elfogadása,
az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
az éves költségvetés megállapítása,
az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a
kimondása.

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának
(egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlevő tagok kétharmadának szavazata
szükséges (minősített többség).
9.2. A közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámlálókat a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg. A közgyűlést a levezető elnök
vezeti.
Az egyesület a közgyűlését az egyesület székhelyén tartja, vagy a tagok
többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja.
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A meghívó tartalmának meghatározásakor és a napirendi pontok tekintetében a
Ptk. rendelkezései az irányadóak. Szavazati jogát minden rendes tag a Ptk. 3:19 §
(2) bekezdésére figyelemmel gyakorolhatja.
9.3. A közgyűlés határozatait a jelen lévő érintettekkel kihirdetés útján, a jelen nem
lévő érintettekkel írásban közölni kell. A közérdeklődésre számot tartó
határozatokat az egyesület hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni.
9.4 Az éves beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés elé, melynek elfogadásáról a
közgyűlés a fentiek értelmében minősített többséggel dönt.
10.
10.1. Az Egyesület ügyintéző szervei:
Az egyesület ügyintéző szerve a közgyűlés által választott Elnökség. Az
Elnökség tisztségviselő tagjai: az ugyancsak a közgyűlés által megválasztott
elnök, elnökhelyettes, és titkár.
A közgyűlés által 5 évre meghatározott tisztségviselők:
Kránitzné Rikker Ildikó 9100 Tét, Szent István u. 4.
elnök,
Dr. Vargay Zoltán 161 Budapest, Baross u. 1
elnökhelyettes,
Kőmíves Lászlóné 9131 Mórichida, Fő u. 150/A. titkár.

Felügyelő bizottság 3 tisztségviselővel:
Horváth Ferenc
Szekeres Attila
Vass László

2084 Pilisszentiván, Szőlő u. 31.
2072 Zsámbék, Dózsa Gy. u. 72.
1165 Budapest, Mészáros József u. 19.

A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja, minősített többséggel, a
jelenlevő tagok 2/3-ának szavazatával.
Tisztségviselő megüresedett helyének betöltése kizárólag a Közgyűlésen történt
titkos választás útján kerülhet sor.
Az elnökkel szembeni bizalmatlanság kialakulásakor, rendkívüli közgyűlés
összehívását a tagok egyharmadának írásos nyilatkozata alapján az elnökség
köteles megtenni.
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Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely
nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a
következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések), és
megillető jogok vállalásáról dönteni.
A döntésről a soron következő közgyűlésen beszámolni köteles.
Az Elnökség minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes.
Az Elnökség szükség szerint – de legalább évente négyszer egyszer – tart ülést,
amelyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend
közlésével kell meghívni. A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 5
nap időköznek kell lennie.
Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személy, szervezet az ülésre
külön is meg kell hívni.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

10.2. Az elnök jogai és kötelességei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ellátja az egyesület képviseletét,
folyamatosan vezeti a tagnyilvántartásokat,
a közgyűlést bármikor összehívhatja,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja,
a kiadások számláit ellenőrzi,
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
harmadik személlyel történt szerződéseket megköti,
a Közgyűlés határozatainak végrehajtása iránt intézkedik,
a tagságtól, illetve harmadik személytől bármilyen címen befolyt összeg
kezelését, illetve felhasználását ellenőrzi,
• az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi.

10.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt.
Az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul írásban és szóban is
tájékoztatja az elnököt az elnök akadályoztatása alatt történtekről.
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10.4. A titkár jogai és kötelességei:
•
•
•
•
•

Az Egyesület pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a pénztárkönyv vezetése,
mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
a számlák hitelességének ellenőrzése.

10.5 Összeférhetetlenségi szabályok:
• Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésére ítéltek, amíg a büntetett előéletéhez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
• Nem lehet vezető tisztségvezető az, akit e foglalkoztatástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkoztatástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
• Nem lehet vezető tisztségviselő az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell
rögzíteni. A Jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlevő tagja, közgyűlés
esetén erre kijelölt két tag.
A Közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyeztetni a határozatok könyvébe. A bejegyzést, a jegyzőkönyvet
hitelesítő mindkét tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. A
bejegyzés tartalmazza a döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát, a végrehajtásért
felelős nevét, a végrehajtás végső határidejét és a szavazás számarányát.
Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések
nyilvántartását naprakészen vezetni.
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12.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
13.
Az Egyesület önálló képviseletére az Elnök jogosult.
Az elnök, az elnökhelyettes és a titkár közül ketten, közösen, együttes jelenlétben
rendelkezhetnek az Egyesület számlája felett.
Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök egy személyben, vagy két további
elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
14.
14. 1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló
befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az
egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, illetőleg külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az
Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek,
valamint az Egyesületet terhelő esetleges közterhek megfizetésére; valamint az
Egyesület céljánál megfogalmazott feladatok, programok megvalósítására
használja fel.
Az Egyesület pénzforgalmát a Téti Takarékszövetkezetnél nyitandó egyszámlán
vezeti.

14.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig
felelnek az Egyesület tartozásaiért.
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Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.
Amennyiben az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagyona a hitelezők
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közcélra kell fordítani.

14.3. Az Egyesület működéséről külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket
kell vezeti és azokat minden év december 31. napjával le kell zárni. December
31. napjával a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít a titkár.

14.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az
elfogadott támogatásokat a lehető leghatékonyabban használja fel. Bevételei
növelésére rendezvényeket is tarthat.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
14/A

Az egyesület megszűnik, ha
• jogutód nélküli megszűnését a közgyűlés ¾-es szótöbbséggel kimondja
• jogutódlással történő megszűnését (egyesülés, szétválás) a közgyűlés ¾-es
szótöbbséggel kimondja
• ha a bíróság az ügyész keresete alapján megszüntetik [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés
d) pontja]
• ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja, hogy az egyesület
megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a), b) pontja és 3:84 § a) és b) pontja].
Az egyesület jogutód nélkül megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja.
Ha az egyesületet jogutód nélküli megszűnéssel szűnt meg, vagy megszűnését
megállapították vagyona a hitelezők kielégítése után a civil szervezetek támogatására
való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon
felhasználására vonatkozó adatokat a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell
hozni.
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Az egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIL. törvény
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
16.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem
támogat.
17.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésről szóló
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok, 1989.évi II. tv.
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2007. év március 17.-én összehívott közgyűlésén
fogadta el. 2016. február 12-i közgyűlésén módosította.
ZÁRADÉK
Az egyesület alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016.
február 12-i közgyűlésen az 1/2016.(II.12). számú határozattal elfogadott módosítások
alapján hatályos tartalommal.
Budapest, 2016. február 12.
……………………………..
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