A
MAGYAR RAJZTANÁROK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYA
___________________________________________________________________________
a módosításokkal egységes szerkezetben
Alulírott tagok megállapodásával létrehozott A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
2016. 03. 19-én megtartott közgyűlésén alapszabályát az alábbiak szerint állapította meg és
foglalta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe, a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) alapján:
ld. 2016. 03. 19. közgyűlés határozatát
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
1. §
Az Egyesület neve (figyelemmel a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményére): ld.
2016.03.19.
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE)
Az Egyesület székhelye:

1114 Bp., Villányi út 27.

3. Az egyesület címe:

1114 Budapest, Villányi út 27.
(Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium)

Levélcíme:

Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete,
1519 Budapest, Pf. 363.

4. Az Egyesület szakmai testület, működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére
5. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete: jogi személy
6. Törlésére ld.: 2016.03.19.
7. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, az Egyesület nevével, középen a nyilvántartásba vétel évszámával
(Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 1985.).
8. Az Egyesület engedélyszáma:

MM 22.423/85. VIII.

Szervezet nyilvántartási száma:

01-02-0000908

Ügyszám:

0100/Pk.61154/1989
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2. §
Az Egyesület célja:
1. Az Egyesület célja, hogy tevékenységével támogassa az ifjúság vizuális-esztétikai műveltségének
megalapozását az óvodában, az alap-, közép, és felsőoktatásban egyaránt, s ezáltal szolgálja
népünk és nemzetünk vizuális kultúrájának magasabb szintre emelését.
2. Az Egyesület célja, hogy egyesítse a vizuális-esztétikai nevelésnek azokat a szakembereit,
akik az ifjúság intézményes rajz vizuális kultúra oktatásának és alkotóműhelyeinek aktív, tevékeny,
felelős munkásai.
Célja továbbá, hogy a felsőoktatási intézmények oktatóit (és hallgatóit), az ország rajz vizuális
kultúra szakfelügyelőit szaktanácsadóit, a rajztanárokat, rajzpedagógusokat egységbe tömörítse.
3. Tagjainak anyagi, erkölcsi megbecsülését mozdítsa elő.
4. Az Egyesület feladata, hogy tagjainak szakmai tudásával, szellemi képességeinek teljességével
hatékony támogatója legyen a rajztanítás ügyének, s állást foglaljon a vizuális-esztétikai nevelést
érintő kérdésekben.
5. Feladata továbbá, hogy fórumot teremtsen a különféle szakmai nézetek, módszerek
megvitatásához, felkarolja és támogassa a hagyományos és újabb oktatási médiák, kommunikációs
eszközök, anyagok alkotó felhasználását.
6. Az Egyesület feladata, hogy részt vegyen rajz vizuális pedagógiai pályázatok kiírásában,
szorgalmazza a nemzetközi szakirodalom megismertetését, jelentessen meg a korszerű
vizuális nevelést segítő kiadványokat. ld. 2016. 10. 15.
7. Működjék közre ankétok, konferenciák, tanulmányutak szervezésében. Szervezze és támogassa
a szakmai alkotóműhelyek (stúdiók, munkaközösségek, alkotótáborok) tevékenységét.
8. Kiállítások, iskolagalériák létrehozását, továbbképzések szervezését, szakmai anyagok
kidolgozását kezdeményezze.
9. Teremtsen munkakapcsolatot a vizuális nevelést érintő intézményekkel. Vállaljon részt az
országos vizuális dokumentációs és információs adatbank létesítésében.
10. Építsen ki kapcsolatokat külföldi pedagógiai intézmények rajztanítási, művészeti nevelési
részlegeivel, vegyen részt ilyen irányú nemzetközi szervezetek munkájában.
11. Az Egyesület a művészeti neveléshez kapcsolódó közművelődési tevékenységeket
kezdeményez, támogat, illetve végez.
12. Az Egyesület (MROE) politikai pártoktól független civil szervezet; pártokat nem támogat, és
pártoktól támogatást nem fogad el. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete országgyűlési
képviselőt nem állít, és nem is támogat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
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13. A MROE a felsorolt feladatai mellett vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet. ld. 2016. 03. 19.
14. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordíthatja.
15. törlésére ld. 2016.03.19.
16. törlésére ld. 2016.03.19.
17. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével
– cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
18. Az Egyesület gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről
szóló 114/1992 (VII.23.) Korm. rendelet az irányadó. törlésére ld. 2016.03.19.
19. törlésére ld. 2016.03.19.

Az Egyesület működési alapelvei:
Az Egyesület működésében biztosítja tagjai egyenlőségét és a demokratikus formákat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást
nem nyújt.
Az Egyesület tagjai más egyesületeknek és szervezeteknek is tagjai lehetnek. ld.2016.03.19.
II. Fejezet
3. §
Az Egyesület felépítése:
TERÜLETI SZERVEZETEK
Választmány: Vezetőség, Felügyelőbizottság ld. 2016.03.19.
KÖZGYŰLÉS
4.§
KÖZGYŰLÉS
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve; dönt a tagok összességét és az Egyesületet
érintő minden lényeges kérdésben.
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2. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az éves költségvetés megállapítása ld.2016.03.19.
- a Vezetőség és A Felügyelőbizottság megválasztása;
- a Vezetőség és A Felügyelőbizottság évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása;
- más egyesületnek az Egyesületbe beolvasztásának, valamint az Egyesület
feloszlásának kimondása;
- döntés az Egyesület területi szervezeteinek és az adott célú munkabizottságok, vagy
tagozatok megalakításáról.
- döntés az Egyesület ügyrendjéről;
- az Alapszabály jóváhagyása és módosítása; ld. 2016.03.19.
- a Vezetőség határozatainak felülbírálása;
- kitüntetések, díjak alapítása;
- a Vezetőség által javasolt „Tiszteletbeli Elnök” cím jóváhagyása;.
3. A rendes Közgyűlés évenként egyszer ül össze, de a Vezetőség határozatára, vagy a területi
szervezetek legalább egyharmadának a cél megjelölésével a Vezetőséghez eljuttatott írásbeli
kívánságára rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. Szükség esetén a közgyűlés azonos napirenddel
a tagságnak egy-egy jelentős csoportját magába foglaló részletekben is megtartható
(részközgyűlés).
A közgyűlésre legalább húsz nappal előbb névre szólóan kell a tagokat meghívni, egyidejűleg
megküldve a közgyűlés napirendjét.
Az ülést az Vezetőség bármely tagja összehívhatja a napirend közlésével írásban, postai úton
tértivevényes levéllel, elektronikus levélben, faxon, vagy közvetlenül átvételi elismervény mellett,
oly módon, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 20 nap időköznek
kell lennie. A meghívó szövegét annak postázásával egyidejűleg elérhetővé kell tenni az Egyesület
honlapján. A közgyűlés nyilvános. ld. 2016.03.19.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
ld.
2016. 03. 19.
A meghívó tartalmazza a Ptk. 3:17 § (2) bekezdése értelmében a jogi személy nevét és székhelyét,
az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét.
ld. 2016. 10. 15.
4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább 51 százaléka jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott és másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirend
kérdéseiben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt
másodszorra összehívott közgyűlést az elsőt követő 30 napon belül össze kell hívni. A
megismételt közgyűlés akkor lehet a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, ha erre
a tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztették.
ld. 2016. 10. 15.
5. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a szavazást
meg kell ismételni, vagy a határozatot elvetettnek kell tekinteni. Az ügyintéző és a képviselő
szerveket titkos szavazással kell megválasztani. E szervek tagjai nem lehetnek egymásnak közeli
hozzátartozói.
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ld. 2016. 10. 15.

6. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza meg. A Közgyűlés a Vezetőség, Felügyelő Bizottság tagjait titkos szavazással
választja meg. ld. 2016. 03. 19. Minősített többség:
a) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes
többsége (minősített többség) szükséges,
b) az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához, céljának módosításához,
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazattal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
ld. 2016. 10. 15.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (új
Ptk. 8:1 § 1) 1. pont), vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
ld. 2016. 03. 19. közgyűlési határozatot
Ptk. 3:80. § értelmében a vezetőség hatásköre
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése értelmében az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
ld. 2016. 10. 15.
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7. A közgyűlésről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a közgyűlés helyét,
idejét, a megjelent tagok névsorát, a közgyűlés napirendjét, a felszólalások lényegét, és a hozott
határozatokat. A két tag által hitelesített jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke, vagy a Vezetőség
egyik tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. ld. 2016.03.19.
8. Az Alapszabály változása esetén a jegyzőkönyv és a jelenléti ív hitelesített másolatát be
kell nyújtani a Fővárosi Bírósághoz.
A Közgyűlés összehívásának módja (Ptk. 3:71. § 1) d) alapján): A Közgyűlést évente legalább
egyszer össze kell hívni. Szükség esetén a Közgyűlés bármikor összehívható. Az összehívás
meghívó kiküldésével történik. A Közgyűlést az Vezetőség, vagy az Elnök hívja össze. A
Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlést megelőzően legalább 35 nappal a tagok részére meg
kell küldeni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a 2011. évi CLXXV. tv. szerint a
törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész kezdeményezi, vagy a tagoknak 25%-a az ok és cél
megjelölésével írásban indítványozza.
A Közgyűlés helye a jogi személy székhelye.
A Közgyűlés tisztségviselői: a levezető elnök, a két szavazatszámláló, a jegyzőkönyv-vezető, és a
két jegyzőkönyv-hitelesítő.
Az Egyesület mindenkori elnöke látja el a levezető elnök feladatait. A Közgyűlés azonban
egyszerű szótöbbséggel dönthet a Közgyűlést levezető másik elnök megválasztásáról.
További tisztségviselők: a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők és a szavazatszámlálók
megválasztása (Ptk. 3: 71. § 1) d): e tisztségviselőket a Közgyűlés elején, az Egyesület elnökének
javaslatára a Közgyűlés szóbeli (kézfeltartásos) szavazással választja meg, e szavazatokat az elnök
és a Közgyűlés két tagja (’korelnökként’ a legidősFBb és ’korjegyzőként’ a legfiatalabb tag)
ellenőrzi. Ezt követően e tisztségviselők szóban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról. Esetleges
elutasító nyilatkozat esetén új javaslattétel és új szavazás szükséges, amennyiben senki nem
vállalja e feladatokat, a Közgyűlés eredményes lFBonyolítása érdekében e tisztségviselőket a
levezető elnök jelöli ki.
A Közgyűlés menete, lFBonyolításának módja (Ptk. 3:71. § 1) d) alapján):
a) Közgyűlés megnyitása. A Közgyűlést az Egyesület mindenkori elnöke, akadályoztatása esetén
az Elnökség legidősFBb tagja nyitja meg, a megjelentek rövid köszöntésével.
b) a közgyűlési tisztségviselők megválasztása (kijelölése). A közgyűlési tisztségviselők
megválasztása (kijelölése) a X. 3 pontban meghatározottak szerint történik.
c) a határozatképesség megállapítása. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg, a X. 3,
és X. 5. megfelelő alkalmazásával.
d) a napirend elfogadása, döntés a napirend Közgyűlés ülésén történő kiegészítéséről. A napirend
(és annak kiegészítése) ügyében a X. 3: pontban meghatározottak megfelelően irányadók, a
napirendről a Közgyűlés az Egyesület elnökének javaslatára szóbeli (kézfeltartásos) szavazással
határoz.
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e) az egyes napirendi pontok tárgyalása. Az egyes napirendi pontokat a Közgyűlés levezető elnöke
ismerteti, majd ahhoz a tagok szükség szerint jogosultak hozzászólni. A napirendi pontok
megtárgyalását követően a levezető elnök azokat pontonként felterjeszti szavazásra.
f) Határozathozatal
Szavazni csak személyesen lehet. Az alapszabály kifejezetten kizárja a tagok tagsági jogainak
képviselőn keresztüli gyakorlását.
A Közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozzák.
Nyílt szavazás esetén szavazni „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal / kézfeltartással
lehet. A levezető elnök nyílt szavazás során csak utólag szavaz, szavazategyenlőség esetén az ő
szavazata dönt. A tagok e nyilatkozatai után a szavazatszámlálók megszámlálják a szavazatokat, és
a szavazás eredményét közlik a levezető elnökkel.
Titkos szavazás: jogszabályban, a Közgyűlés vagy az elnökség határozatában meghatározott
esetekben, továbbá személyi kérdésekben (ide nem értve a közgyűlési tisztségviselők választását)
a szavazás titkosan történik. Titkos szavazásnál a szavazatszámlálók testületként járnak el. A
szavazás borítékba helyezett, pecséttel ellátott szavazólapon, urna igénybevételével történik. A
szavazásról jegyzőkönyv készül, amelyet a tisztségviselők írnak alá. Ha titkos szavazás esetében
szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást meg kell ismételni.
A szavazás eredményét a levezető elnök ismerteti, majd azokat a megfelelő alakiság (jegyzőkönyv
– vezető, hitelesítők) szerint írásba foglalják, és bevezetik a határozatok könyvébe (megőrzésükről
gondoskodnak).
A Közgyűlést a levezető elnök rekeszti be.
A határozatképesség szabályai (Ptk: 3:71. § 1) d)
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a) páros taglétszám esetén a tagok 50%-a + 1 fő, b)
páratlan taglétszám esetén a taglétszám eggyel (1-el) csökkentett számának 50%-a + 1 fő jelen
van.
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén 15 napon belüli időpontra új meghívóval, a távollét
jogkövetkezményeire való kifejezett felhívással megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely az
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Az
Egyesület tagjai összhangban a 4/2005 Közigazgatási Jogegységi Határozattal, e 15 napos
határidőt kifejezetten ésszerűnek, és a tagi joggyakorlást nem akadályozónak tekintik.
A jegyzőkönyvvezetés szabályai:
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell:
a) az Egyesület nevét, székhelyét,
b) a Közgyűlés helyét és idejét,
c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és
szavazatszedőinek nevét,
d) a Közgyűlésen lezajlott eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások
lényegét,
e) a határozati javaslatokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát, a hozott határozatokat,.
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A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, amely tartalmazza a jelen lévők nevét, lakcímét és
aláírását.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és az erre
megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti.
ld. 2016. 10. 15.
5. §
1. Az Egyesület minden tagja valamely Területi szervezethez tartozhat.
2. Egy szervezetnek legalább hét tagból kell állnia, akik több intézménytípust képviselhetnek. A
budapesti szervezethez azok tartozhatnak, akiknek lakhelye vagy munkahelye legfeljFBb 60 km
távolságra van a fővárostól.
3. A területi szervezetek vezetőiket maguk választják meg, tevékenységüket a 2. §-ban
foglaltaknak megfelelően folytatják. Ügyrendjüket maguk állapítják meg.
4. A területi szervezetek Vezetősége együtt alkotja a Választmányt, amelynek elnökét maguk közül
választják meg. A Választmány az Egyesület Vezetőségének tájékoztató és tanácsadó szerve.
5. A Vezetőség jelentős FBb feladatok összehangolása érdekében összehívja a területi szervezetek
Vezetőségével kibővített vezető testületet, a Választmányt.
6. A rajzpedagógia megbecsült nyugdíjas tagjai az Egyesületen belül Baráti Kört alakíthatnak,
amelyben érdeklődésüknek megfelelő, az alapszabályba nem ütköző, az Egyesület céljával
összhangban álló tevékenységet folytathatnak. Vezetőjüket a Baráti Kör tagjaiból az egyesület
Vezetősége választja ki.
7. Sem a területi szervezet, sem a Baráti Kör nem jogi személy, és jogi személlyé nem
nyilvánítható.
8. Az Egyesületben speciális szempontok szerint különféle tagozatok alakíthatók.
9. A Vezetőség a munkáját segítő tagokat kérhet fel egyesületi feladatok megoldására, és
bizottságokat működtethet.
10. törlésére ld. 2016.03.19.
6.§
VEZETŐSÉG
1. Az Egyesület Vezetőségét a Közgyűlés 5 évre titkosan választja. A Vezetőség gondoskodik a
törvényesség betartásáról és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A Közgyűlések közötti
időszakban dönt az Egyesület mindazon ügyében, amit az alapszabály nem utal a Közgyűlés
határkörébe.
2. A Vezetőség 5 tagból és 2 póttagból áll.
3. A Vezetőség az egy elnököt, az egy főtitkárt és a három titkárt tagjai közül maga választja meg.
Megválasztásuk 5 évre szól. Valamely Vezetőségi tag tartós akadályoztatása, lemondása, vagy
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törlése esetén – két közgyűlés között – utódja a póttagok közül kerül ki. A Vezetőségbe csak az
Egyesület büntetlen előéletű és feddhetetlen magyar állampolgárságú tagja választható. Adataikat
a Fővárosi Törvényszékhez kell bejelenteni. ld. 2016. 03. 19.
A Vezetőség ülésein tanácskozási jogkörrel részt vesz a budapesti területi vezető és az FB
elnök.
4. A választott vezetőség mellett teljes jogú tagjai a kibővített vezetőségnek a művészettörténet OKTV, valamint a
rajz és vizuális kultúra OKTV mindenkori ügyvezetője.ld. 2016.03.19.
5. Az Egyesület elnöke és főtitkára a hatóságok és harmadik személy előtt külön-külön önállóan
képviselik az Egyesületet; gondoskodnak a közgyűlés és a Vezetőségi ülések összehívásáról, és
vezetik azokat.
6. A Vezetőség negyedévenként legalább egyszer tart rendes ülést, de szükség esetén bármikor
ülésezhet. A Vezetőség üléseiről feljegyzést kell készíteni a résztvevők aláírásával.
7. Az 5 tagú Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, a határozathozatalhoz a két
póttag jelenléte és szavazata nem szükséges. A határozatok az Egyesület tagjaira kötelezőek.
Amennyiben a Vezetőség nem teljes létszámmal van jelen, akkor határozat minimum 3
Vezetőségi tag jelenlétével hozható.
8. törlésére ld. 2016.03.19.
9. A Vezetőség tagjai és hozzátartozóik a közhasznú cél szerinti juttatásából nem részesülhetnek kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
által tagjainak a tagsági jogosítvány alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást.
10. A Vezetőség dönt az Egyesület által alapított díjak, kitüntetések odaítéléséről.
11. A Vezetőség dönt a „Tiszteletbeli MROE-tag” cím odaítéléséről.
12. A Vezetőség javaslatot tehet a Közgyűlésnek a „Tiszteletbeli Elnök” cím adományozására.
13. A MROE közgyűlése, Vezetőségi, illetve kibővített Vezetőségi ülései nyilvánosak.
14. A MROE Vezetősége évente éves beszámolót és éves tervet készít. Ezt a tagoknak a
közgyűlésre szóló meghívóval együtt megküldi.
15. Az Egyesület nyilvántartásainak és Vezetőség határozatainak nyilvánossága
• Az Egyesület közgyűlésének határozatairól jegyzőkönyvet készít, a helyszín, az
időpont, a jelenlévők nevének és számának, a témának megnevezésével, a
szavazás eredményével
• A Vezetőség a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének módját,
határozatait, programjait az Egyesület hírlevelében és honlapján
(www.mroe.hu), valamint az adott programokat szervező személyeken keresztül
hozza nyilvánosságra.
• Az Egyesület a vezető szervek határozatait akképpen tartja nyilván, hogy
abból megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
• Az elnök a vezető szervek döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható
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módon haladéktalanul közli, és az Egyesület honlapján (www.mroe.hu)
nyilvánosságra hozza. A honlapon hozzák nyilvánosságra a beszámolói
közléseket is.
• Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökkel
előre egyeztetett időpontban a székhelyen bárki betekinthet.
• A Vezetőségi ülést az elnök hívja össze, amelyre szóló – napirenddel ellátott – meghívót az ülés
előtt 15 nappal kell a tagoknak kiküldeni. Az elnökség üléseit írásban, igazolható módon hívja
össze.
ld. 2016. 10. 15.
• Az éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el.
16. A vezetőségi tagokra a Ptk. 3:22. §(1), (4)-(6) bekezdés értelmében az alábbi
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
ld. 2016. 10. 15.
7.§
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
1. Az Egyesület Felügyelőbizottsága 3 tagból áll. Megbízatásának tartama 5 év. Kétszer öt évi
tisztségviselés után A Felügyelőbizottság egyetlen tagja sem választható újra.
2. A Felügyelőbizottság feladata az Egyesület anyagi jellegű ügyvitelének, gazdálkodásának
felülvizsgálata. Tagjaiból maga választja meg elnökét; ügyrendjét és tagjainak feladatait maga
állapítja meg. Működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről a
Közgyűlésnek beszámol.
3. Valamelyik FB-tag tartós akadályoztatása, lemondása, vagy törlése esetén – két
Közgyűlés között – utódjául póttag felkérése lehetséges.
4. A Felügyelőbizottság évente kétszer ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.
A Bizottságot az elnök hívja össze, de az FB tagjai is javaslatot tehetnek az ülés időpontjaira,
annak összehívására.
5. Az FB akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van az ülésen /elnök + 1 tag/.
6. Határozatait szótöbbséggel hozza. Évente sorszámozott határozatait a MROE Vezetőségének
írásban vagy e-mailben megküldi, valamint közzé teszi a szervezet honlapján.
7. A MROE Vezetősége kibővített ülésére meghívhatja az FB vezetőjét és tagjait, megtárgyalja a
felvetődő aktuális problémákat és döntést hoz azok megoldására.
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8. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet /Vezetőséget/ tájékoztatni,
• ha az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történik, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv /Vezetőség/ döntését teszi szükségessé,
• ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
9. A Felügyelőbizottság az Elnököt, a Vezetőséget felszólíthatja, hogy a jogszabályoknak és az
Alapszabálynak megfelelően járjanak el. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket a jogosult nem teszi meg, A Felügyelőbizottság köteles maradéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt más tisztséget nem tölthetnek be.
11. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése értelmében,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem
lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Továbbá Ptk. 3:22. § (1) bekezdése értelmében vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
ld. 2016. 10. 15.
8.§
TAGSÁG
1. Az Egyesület tagja lehet az a magyar állampolgárságú, aktív, hivatását gyakorló
rajzpedagógus, aki egyetért az Egyesület céljaival és részt tud venni feladatainak
megvalósításában; egyéni céljait alárendeli a közösség, és a rajztanítás érdekeinek, és az
Egyesület alapszabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. Tagjai lehetnek – hasonló feltételekkel – azok a vizuális kultúráért dolgozó nem
rajztanárok is, akik az Egyesület céljainak megvalósítását nagymértékben elősegíthetik.
3. Az Egyesület tagja lehet az a határainkon kívül élő, illetve dolgozó magyar nemzetiségű,
vagy a magyar vizuális pedagógiához kötődő pedagógus, aki egyetért az Egyesület
céljaival és részt kíván venni feladatainak megvalósításában.
4. Tiszteletbeli taggá választható az a külső személy, akinek az Egyesületet támogató
tevékenysége, pedagógiai elkötelezettsége ezt indokolttá teszi.
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5. Jogi személy nem lehet az Egyesület tagja.
Az Egyesület tisztségviselői: vezetőségi tagok, felügyelő bizottsági tagok.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. Minden tag választójoggal rendelkezik.
ld. 2016. 03. 19. közgyűlési határozatot
9.§
1. Új tag felvételéről az illetékes Területi szervezet ajánlására a Vezetőség dönt. A tagsági viszony
megszűnik a tag kizárása esetén. Tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés dönt.
ld. 2016. 10. 15.
2. A Vezetőség határozata alapján ki kell zárni azt a tagot, aki:
a) megsérti a közösségi normákat, szembehelyezkedik az alapszabály rendelkezéseivel;
b) ismételt felszólítás ellenére sem fizeti a tagsági díjat;
c) írásban maga kéri a kizárását, vagy
d) elhalálozott.
ld. 2016. 10. 15.
3. A kilépést írásban kell közölni az Vezetőség valamelyik tagjával.
határozatot

ld. 2016. 03. 19. közgyűlési

4. A kizárási eljárás megindításáról az érintett személyt írásban, igazolható módon értesíti a
Vezetőség, továbbá meghívja a Vezetőség ülésére, hol lehetőséget ad számára védekezése
előterjesztésére.
5. Tagdíjfizetés elmulasztása esetén az érintett tagot előzetesen, írásban, igazolható módon,
póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett hívja fel a
Vezetőség az elmaradt tagdíj megfizetésére. A kizárási eljárás akkor folytatható le, ha az ily
módon biztosított póthatáridő is eredménytelenül telt el.
ld. 2016. 10. 15.
6. A kizáró határozatot az érintett taggal írásban, igazolható módon közli a Vezetőség. A kizárási
határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül A Felügyelőbizottsághoz lehet írásban
fellebbezni.
ld. 2016. 10. 15.
10.§
1. Az Egyesület minden tagjának, kivéve a pártoló és tiszteletbeli tagjának, választási joga van, és
bármely tisztségre megválasztható.
ld. 2016. 10. 15.

12 / 14

2. Az Egyesület bármely tagja javaslatot tehet a Vezetőség felé MROE által alapított díjak
(MROE Emlékplakett, Bernáth Elek Díj) odaítélésére, illetve kezdeményezheti az arra érdemes
egyesületi tagok állami kitüntetésre való felterjesztését.
3. A művészeti nevelés, a rajzpedagógia és a vizuális kultúra érdekében tevékenykedő egyesületen
kívüli személyek köréből a tagság részéről kezdeményezhető TISZTELETBELI TAG cím
adományozása, amelyről döntést a Közgyűlés hoz.
ld. 2016. 10. 15.
4. A MROE szolgáltatásait a tagság díjmentesen igénybe veheti, kivéve, ha térítést állapít
meg a Vezetőség /pl.: tanulmányút, konferencia részvételi díj/.
5. törlésére ld. 2016.03.19.
III. fejezet
11.§
1. Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi erőforrások: tagdíjak, az Egyesület
tevékenységéből származó esetleges jövedelmek, állami és egyéb szervek vagy magánszemélyek
által nyújtott támogatás.
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, azokért a tagok saját vagyonukkal nem
felelősek. Az Egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért az elnök és a főtitkár együttesen felelős.
3. Az Egyesület vagyoni jellegű viszonyainak, illetőleg ügyvitelének évenkénti megvizsgálását A
Felügyelőbizottság végzi.
4. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumokba, számítógépes nyilvántartásba
minden MROE tag – a Vezetőséggel történő egyeztetés után – a 1114 Budapest, XI. kerület
Villányi út 27. 3. emelet 1/b sz. alatti irodában betekinthet.

IV. fejezet
12.§ törlésére ld. 2016.03.19.
V. fejezet
13.§
1. Ha az Egyesület alapszabályba, vagy jogszabályba ütköző határozatot hoz, annak
megsemmisítését az Egyesület bármelyik tagja indítványozhatja a Fővárosi Törvényszék előtt. ld.
2016. 03. 19.
2. Az Egyesület az arra illetékes állami szerv(ek) felszólítására köteles működéséről jelentést tenni,
továbbá működésének felülvizsgálatát elősegíteni.
14.§
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1. Az Egyesület megszűnik: ha feloszlatását a Közgyűlés kimondja, ha más egyesülettel
fuzionál, ha arra illetékes állami szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
15.§
1. Az Egyesület a statisztikai beszámolást a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezései szerint
köteles teljesíteni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.), másrészt a később meghozandó Közgyűlési határozatok megfelelően irányadók.
ld. 2016. 03. 19. közgyűlési határozatot

Jelen alapszabályt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 2016. 03. 09. napján összehívott közgyűlésen
fogadta el. ld.2016.03.19.
Budapest, 1985. szeptember 21. /
Módosítva: Budapest, 2003. március 1.
Módosítva: Budapest, 2007. március 3.
Módosítva: Budapest, 2008. február 23.
Módosítva: Budapest, 2010. február 27.
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MAGYAR RAJZTANÁROK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
képv.

Szalay József elnök
Boldizsárné Kovács Gizella főtitkár

Alulírott jogi képviselő kijelentem, hogy tudomással bírok arról, a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okiraton aláírásommal és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, az egységes szerkezetű okiratból
egyértelműen kitűnően a jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 15. §-nak változása adott okot. Budapest, 2016. 03. 19.
Alulírott jogi képviselő kijelentem, hogy tudomással bírok arról, a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okiraton aláírásommal és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Budapest, 2016. 10. 15.
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