
FEKETE ISTVÁN IRODALMI TÁRSASÁG - AJKA 
ALAPSZABÁLYA 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
 

1.§ Az egyesület neve: Fekete István Irodalmi Társaság - Ajka 
Székhelye: 8400 Ajka, Szabadság tér 4. 
 
Alapítási ideje: 1987. 
 
Működési területe: Magyar Köztársaság 
 
Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Bíróság 
 
Pecsétjei: Az irodalmi társaság nevét, székhelyét, alapítási évét feltűntető körbélyegző. 
A társaság jellegét, célját kifejező szimbólum. 
 
Csekkszáma: Fekete István Irodalmi Társaság 
                      11748038-20110565 számú csekkszámla.   

 
2.§ Az egyesület célja és feladatai: 

Az egyesület fő célja: 
 
(1) Az Irodalmi Társaság célja, hogy erkölcsi, szervezeti, anyagi eszközeivel és lehetőségeivel 

kezdeményezője, alapítója és támogatója legyen Fekete István természetszerető hagyományai 
ápolásának. 
 

(2) Az Irodalmi Társaság Fekete István írói örökségének védelmét, ápolását, természeti írói 
jelentőségének társadalmi továbbfejlesztését egyaránt tekinti helyi és országos ügynek, s minél 
nagyobb körben kíván munkálkodni a közös érdekek egyetemes társadalmi céllá alakításában és 
megvalósításában. A Társaság ennek érdekében szorgalmazza helyi csoportok megalakítását, ezek 
munkájának összefogását és tartalmi tevékenységük figyelemmel kísérését. 
 

(3) A Társaság minden öt évben országos irodalmi pályázatot hirdethet meg "Az ember és a 
természet kapcsolata" témakörben, vers és novella műfajban a Magyar Írók Szövetségének erkölcsi 
támogatásával.  

A díjnyertes (I. helyezett) jogosult a „Fekete István díjas” cím használatára. A díjazottat 
oklevéllel és Borsos Miklós Fekete István emlékérem kitűntetéssel jutalmazza a Társaság elnöksége. 

 Az irodalmi hagyományok ápolására és az anyaggyűjtésre a Társaság elsősorban a diákság és az 
ifjú korosztályok megszervezését tűzi ki célul, annak érdekében is, hogy haladó természeti-
társadalmi programok megvalósításában is részt vegyenek. 
 
3.§ (1) Az egyesület jogállása: 

Közhasznú szervezet 
 

(2) Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
- tudományos tevékenység (1990. évi LXV. tv.) 
- kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység (1990. évi LXV. tv.) 
- kulturális örökség megóvása (1990. évi LXV. tv.) 
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(3) Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

 
(4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési és megyei 
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
 

 
 

II/1. 
Az Irodalmi Társaság tagjai 

 
 
4.§ (1) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, aki nincs a közügyektől eltiltva, az 
alapszabályban leírt célokat támogatja, és az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja. 
 

(2) Az egyesületi tagság fajtái: 
                        

- alapító tag 
- rendes tag 
- tiszteletbeli tag 
- pártoló tag 
- ifjúsági tag 
- kollektív tagság 

(3) a.) Rendes tagnak felvehető mindazon magyar állampolgár, aki a Társaság céljainak 
megvalósítása érdekében a rá bízott vagy önként vállalt feladatok végrehajtásával 
tevékenyen kíván közreműködni és az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek elismeri. 
b.) Tiszteletbeli tagoknak azok a magyar állampolgárok vehetők fel, akiknek a felvételét 
az elnökség javaslata alapján a közgyűlés megszavazza.  
c.) Pártoló tagoknak azok a magyar állampolgárok vehetők fel, akik a Társaság céljaival 
egyetértenek és vállalják a Társaság anyagi és eszmei támogatását.  
d.) Ifjúsági tag a Társaság 10-18 év közötti tagja. 
e.) Kollektív tagságot létesíthetnek jogi személyek, intézmények, vállalatok, egyesületek, 
munkahelyi csoportok. baráti körök stb. 

-  Kollektív tagság esetén képviselőt kell kijelölni. 
-  A belépni kívánó helyi csoportok közgyűlései megelőzik a Társaság 
közgyűlését, a közgyűlésről készülő jegyzőkönyvet meg kell küldeniük a Társaság 
elnökségének. 
- A helyi csoportok létszámuk arányában, küldöttekkel vesznek részt a 
közgyűlésen ( 1-3 személy).  
- A helyi csoportok lehetnek önálló ifjúsági csoportok is. 

 
5.§ (1) Tagfelvételről - a belépési nyilatkozat kitöltése után - az elnökségség dönt. 

(2) Az egyesületi tagság megszűnhet 
   - kilépés 
   - törlés 
   - kizárás 
   - elhalálozás következtében. 
 

(3) Kilépéssel szűnik meg a tagsága annak, aki ezt írásban kéri. A tagság az írásbeli kérelem 
benyújtásáig áll fenn. 
 

(4) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, akinek öt évi tagdíjhátraléka van és azt ismételt 
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felszólítás ellenére sem rendezi. 
 

(5) Azt a tagot, aki az egyesület célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy 
bűncselekményt követ el, a tagok soraiból ki kell zárni. 

 
(6) A törlési és kizárási határozatot az elnökség hozza. A határozat ellen 15 napon belül lehet a 

közgyűléshez írásban fellebbezni. Ennek határozatáig a fellebbező tagsága nem szűnik meg, de 
Irodalmi Társasági jogait nem gyakorolhatja. 
 
6.§ (1) Az Irodalmi Társaság tagjairól, a helyi csoportokról hiteles tagnyilvántartást kell vezetni (az 
Irodalmi Társaságról a székhelyen, a tagcsoportokról azok székhelyén). 
 
 (2) A nyilvántartás a tagok személyi adatait, a tagság kezdetének és megszűnésének időpontját 
tartalmazza. 
 
 

II/2. 
Az Irodalmi Társaság tagságának jogai és kötelességei 

 
 
7.§ Az Irodalmi Társaság rendes tagja választó és választható valamennyi tisztségre. A közgyűlésen 
egyenlő szavazati joggal rendelkeznek 
 
8.§ A tiszteletbeli tagokat a rendes jogú tagokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, 
azonban nem kötelesek tagdíjat fizetni. 
 
9.§ A Társaság pártoló tagjai nem választók és nem választhatók. A közgyűléseken tanácskozási 
joguk van, szavazati joggal nem rendelkeznek, véleményezési és javaslattevő lehetőségük van a 
Társaság munkájának segítésére. A Társaság működéséről folyamatos tájékoztatást kapnak. 
 
10.§ Az ifjúsági tag nem választható meg olyan tisztségre, ahol a szervezet képviselőjeként eljárva 
érvényes polgári jogi nyilatkozatokat kellene tennie. A közgyűléseken tanácskozási joguk van, 
szavazati joggal nem rendelkeznek, véleményezési és javaslattevő lehetőségük van a Társaság 
munkájának segítésére. 
 
11.§ A kollektív tagság képviselője a rendes jogú tagság jogaival rendelkezik. (Jogi tagság) 
 
12.§(1) A Társaság rendes és pártoló tagjai évi tagdíjat kötelesek fizetni. 
 
 (2) A tagdíj összege évenként....600.-........ Ft a rendes tagoknak, a nyugdíjas és az ifjúsági 
tagoknak évi.....300.-............ Ft, a kollektív tagdíj....2000.-............ Ft. 
 (3) A pártoló tagok és a jogi tagsággal rendelkező közösségek támogatásként a megállapítottnál 
magasabb díjjal is segíthetik a Társaság céljainak megvalósítását. 
 (4) A tagdíj a Társaság  folyószámlájára fizetendő be a folyó év első negyedében. 
 
13.§ A Társaság a tagjait tagsági igazolvánnyal látja el, megjelölve a tagság minőségét. A kollektívák 
képviselői küldöttigazolványt kapnak, a kollektívák és a tiszteletbeli tagok pedig oklevelet. 
 
14.§ A Társaság valamennyi tagjának kötelessége, hogy az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a 
közgyűlés határozatait megtartsa. 
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III. 
Az Irodalmi Társaság szervezete 

 
 

15.§ (1) A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely képviseli a tagság egészét, és a Tagságot 
érintő valamennyi kérdésben döntési jogosítvánnyal rendelkezik. 
 
 (2) A Társaság rendes közgyűlését évente kell megtartani. Az elnök a meghívókat – a napirend 
megjelölésével - és a tárgyalásra javasolt dokumentumokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 
nappal küldi szét, a napirend egyidejű közlésével. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
  a./ a rendes és tiszteletbeli tagok legalább felének írásbeli kérelmére, 
  b./ az elnökség határozatára. 
 
 (3) A közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 
 (4) A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség 
miatt megismételt közgyűlés - az eredeti napirendre felvett kérdésekben – a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes, ha az eredeti közgyűlési meghívóban szerepel a megismételt 
közgyűlés időpontja, a napirend változatlansága és azon szabály ismertetése, hogy a megismételt 
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
 (5) A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű  szótöbbségével, nyílt szavazással 
hozza.  
 
 (6) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, a 
napirendi pontokat, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát. 
 (7) A közgyűlés határozatait a székhelyén való kifüggesztéssel hozza az érintettek és a 
nyilvánosság tudomására. 
 
 (8) A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén 
minden magyar állampolgár betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
 
 (9) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 1. Az alapszabály jóváhagyása, valamint módosítása. 

2. Az elnökség beszámolójának megvitatása és elfogadása, a helyi tagcsoportok 
beszámolóinak összefoglalásával. 

 3. Az Irodalmi Társaság elnökségének megválasztása. 
 4. Az éves munkaterv és költségvetés elfogadása. 
 5. A tiszteletbeli tagok megválasztása. 

 6. A tagfelvétel és a tagság megszűnésével kapcsolatos esetleges vitás ügyek intézése. 
 
16.§ (1) Az elnökség a Társaság általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik az 
egyesület folyamatos működéséről és végrehajtja a közgyűlés határozatait. 
 (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem sorolt ügyekben az elnökség dönt. Szervezi és 
irányítja az egyesület munkáját, munkájáról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja. 
 
 (3) Az elnökség 11 főből áll, megbízatását a Társaság közgyűlésétől 5 évre kapja. A feladatát 
pontatlanul ellátó elnökségi tagot a közgyűlés visszahívhatja. 
 
 (4) Az elnökség évente ülésezik. Az elnökségi ülés minden alkalommal megelőzi a közgyűlés 
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évenkénti rendes ülését. Összehívása az elnök feladata. Az elnök a meghívókat - a napirend 
megjelölésével - az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 10 nappal küldi szét. Halaszthatatlan, 
fontos egyesületi ügyben az elnök, illetve a társelnök jogosult a rendkívüli ülés összehívására. Az 
elnökség ülései nyilvánosak. 
 
 (5) Az elnökség üléseit az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az általános helyettesítést 
ellátó társelnök vezeti. 
 
 (6) Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha az elnökségi ülésen az elnökség tagjainak több 
mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést ismételten szükséges összehívni, ebben az 
esetben az ülés az elnökségi tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
 (7) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Személyi 
kérdésekben az elnökség dönthet titkos szavazás elrendeléséről. 
 
 (8) Az elnökség határozatairól emlékeztető készül, melyet az egyesület székhelyén való 
kifüggesztéssel hoz az érintettek és a nyilvánosság tudomására. 
 
 (9) Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
 1. Első fokon dönt a tagságot érintő felvételi és etikai ügyekben. 
  2. Meghatározott feladatok ellátására ideiglenes szakbizottságokat létesít. 
  3. Javaslatot tehet tiszteletbeli tagok személyére (9-13 fő) 
 
 (10) Az elnökség a Társaság Irodáját megnyitja és fenntartja. Az elnökség a tagságot és a 
közvéleményt a Társaság közérdekű eseményeiről és rendezvényeiről és kellő időben tájékoztatja, 
gondoskodik a pártoló tagság folyamatos informálásáról, és nyilvánosságra hozza a közgyűlés 
jegyzőkönyvéből készített kivonatot. 
 
 
 (11) Az elnökség tagjai: 
 Elnök 
 Társelnök 
                         Tiszteletbeli elnök 
 Tiszteletbeli társelnök 
 Irodalmi alelnök 
 Ügyvezető titkár 
                         Gazdasági vezető 
 Elnökségi tagok 
 
17.§ Az elnökség tagjainak feladatai: 
 (1) Az elnök 

- képviseli az Irodalmi Társaságot, irányítja az elnökség tevékenységét, a testületi ülések 
között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, 
- szerződéseket köt az egyesület nevében, 
- a gazdasági vezetővel közösen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, 
- összehívja a közgyűlést és az elnökséget. 
- a közgyűlés elé terjeszti az elnökség beszámolóját, a Társaság költségvetését, 
munkatervét, ismerteti a tervezett programokat. 

 
 (2) A társelnök 
  - helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén, az elnökségi ülésen beszámolót 
tart, 

- segíti a Társaság általános tevékenységét, figyelemmel kíséri az elnökség tagjainak 
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munkáját és az Irodalmi Társaság gazdálkodását. 
 
 (3) Az irodalmi alelnök 

- az elnökséggel együtt segíti és irányítja a Fekete István-i hagyományok kutatását, gyűjtését, 
feldolgozását, az irodalmi pályázatok meghirdetését, bírálatokra való előkészítését és 
gondoskodik ezek kiadásáról; 

 - az irodalmi rendezvények szervezésében támogatja a Társaság tevékenységét. 
 
 (4) Az ügyvezető titkár 

- szervezi a Társaság általános tevékenységét, rendezvényeit, biztosítja a folyamatos 
kapcsolatot az elnök, a kollektív tagság és a tagság között. 

  - az elnökségi ülésen munkaterületéről beszámolót tart. 
  - vezeti a tagnyilvántartást. 

- őrzi a Társaság vagyontárgyait, gyűjteményét és irattárát, ezekről nyilvántartást vezet, 
illetve a Városi Múzeum vezetőjével, mint az állandó kiállítás és a tárgyi gyűjtemény 
tulajdonosi gondnokával állandó kapcsolatot tart. A leltárkönyvet ennek megfelelően 
ellenőrzi. 

 
     (5) A gazdasági vezető 

- végzi a Társaság vagyonának nyilvántartását és kezelését 
- az elnökkel, a társelnökkel vagy az ügyvezető titkárral közösen rendelkezik az egyesület 

bankszámlája felett.  
 
 (6) Az Irodalmi Társaság nevében leveleket, statisztikai stb. jelentéseket az elnök, a társelnök 
vagy az ügyvezető titkár írhat alá. 

 
18.§ Az elnökség munkáját segíti a jegyző, aki a közgyűlések, az elnökségi ülések jegyzőkönyveit 
vezeti, illetve elkészíti a Társaság írásos anyagait (jelentés, beszámoló-tervezet stb.). 
 
 
 
 

IV. 
Gazdálkodás 

 
19.§ Az Irodalmi Társaság tárgyi jellegű vagyonát képezik: 

1. A mindenkori feladatok ellátásához szükséges berendezések, felszerelési tárgyak, 
eszközök, esetleges kiadványok. 
2. Az emlékszoba, a folyamatos gyűjtés leltár szerinti anyaga. 

Az egyesületnek egyéb ingó és ingatlan vagyona is lehet. 
 
20.§ A Társaság helytörténeti jellegű vagyonának kezelése, védelme céljából az elnökség 
együttműködik a Városi Múzeum mindenkori vezetőjével, őt felkéri a gyűjtemény leltárának 
vezetésére. 
 
21.§(1) Az Irodalmi Társaság bevételei: 

1. tagdíjak, pártoló tagi hozzájárulások, a kollektív tagság felajánlásai, 
2. önkormányzati, vállalati támogatások, 
3. pályázatokon elnyert támogatások. 

 
(2) Az egyesület - az alapszabály szerinti célok megvalósításának gazdasági támogatása 

érdekében, csak másodlagosan - vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
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Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott 
tevékenységekre használja fel. 
 
22.§ A Társaság pénzügyi jellegű vagyonának nyilvántartását és kezelését a Társaság gazdasági 
vezetője végzi. 
A tárgyi jellegű vagyon nyilvántartása és kezelése, a Városi Múzeum vezetőjével együttműködve, 
szintén a gazdasági vezető feladata.  
 
23.§ Az Irodalmi Társaság pénzforgalmát az OTP ajkai fiókjánál nyitott és vezetett csekkszámlán 
bonyolítja le. Utalványozásra az elnökség tagjai közül az elnök, a társelnök, valamint az ügyvezető 
titkár jogosultak a gazdasági vezetővel együttesen. A szükséges aláírók közül az egyiknek minden 
alkalommal a gazdasági vezetőnek  kell lennie. 
 
24.§ Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni. Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával 
egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a közgyűlés többségi határozatával történik. 
 
 

V. 
Összeférhetetlenség 

 
 
25.§ (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján 
 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

(2) 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, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 

(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

 
 

VI.  
Az egyesület megszűnése 

 
 
26.§ (1) Az egyesület megszűnik, ha 

- feloszlását a közgyűlés kimondja, 
- más egyesülettel egyesül, 
- az arra jogosult szerv feloszlatja, 
- megszűnésének megállapításával. 
 

(2) Az Irodalmi Társaság megszűnése esetén fennmaradó tiszta vagyon felhasználásáról a 
megszűnést kimondó közgyűlés hivatott dönteni 
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VII. 
Záró rendelkezések 

 
 
27.§ (1) Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik a Ptk., az 1989. évi II. 
tv és az 1997. évi CLVI. tv. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Jelen alapszabályt, amely az 1988. november 28-án elfogadott – többször módosított – 
Alapszabály helyébe lép, az egyesület 2003. október 11-én megtartott közgyűlése fogadta el. 

 
 
 

 
 
 
...........................................        ........................................ …………………………… 
   az egyesület elnöke     az egyesület elnökségi tagjai 
 
 
 
 

(P.H.) 


