BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET
TÖBBSZÖR MODÓSÍTOTT ALAPSZABÁLYZATA

Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság egész
területén fejt ki, gondoskodik a Magyarországon letelepedett lengyelek anyanyelvük és
hagyományaik ápolásáról, a kulturális életének fejlesztéséről, képviseli kollektív érdekeiket és
ápolja az évszázados lengyel-magyar barátságot.

I.

Fejezet

Az Egyesület neve, székhelye és jellege
1.§.
2.§.
3.§.
4.§.
5.§.
6.§.
7.§.
8.§
9.§

Az Egyesület neve: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület; Polskie
Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech.
Az Egyesület székhelye: Magyar Köztársaság – Budapest.
Az Egyesület címe: 1051 Budapest, V. Nádor u. 34.
Az Egyesülete pecsétje: Kör alakú, fehér mezőben magyar és lengyel nyelvű felírat:
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület; Polskie Stowarzyszenie
Kulturalne im. Józefa Bema.
A zászló: Fehér alapon arany betűkkel, lengyel felirattal az Egyesület neve, a másik
oldalon, piros alapon ezüst sas koronával.
A szervezet tevékenységi területe: Magyar Köztársaság egész területe.
Jogi személyiség: a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, a
továbbiakban Egyesület, jogi személy, önálló, szuverén szervezet.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya és az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. Törvény alapján végzi tevékenységét.

II.

Fejezet

Az Egyesület céljai, feladatai és szervezeti felépítése
10.§. Az Egyesület célja:
1. Magyarország területén letelepedett lengyelek és a lengyel nép magyar barátainak
tömörítése,
2. A lengyel nyelv tisztaságának és szépségének megőrzése,
3. A lengyel kultúra ápolása és terjesztése,
4. Az ifjabb generációkban az ősök hazája iránti érdeklődés felkeltése,
5. Magyarországon letelepedett lengyelek kollektív érdekeinek képviselete,
6. A magyar és a lengyel nemzet közötti barátság ápolása és elmélyítése,

11.§. Az Egyesület feladatai:
1.
Fiatalok számára a lengyel nyelv oktatásának elősegítése, az anyaországban
szervezett nyelvtáborokba, nyári és természetjáró táborokba történő kiutazás
támogatásával, valamint egyetemi és főiskolai felvétel elősegítésével.
2.
A lengyel irodalom, sajtó és filmművészet népszerűsítése.
3.
Könyvtár és olvasóklub működtetése.
4.
Előadások, találkozók, kiállítások szervezése lengyel írók, költők, művészek,
tudósok stb. közreműködésével.
5.
A lengyel hagyományos és nemzeti ünnepek, évfordulók megünneplésének
megszervezése.
6.
Kulturális foglalkozások szervezése gyermekek részére, a lengyel nyelv
oktatása, versek, dalok tanítása.
7.
Az ifjúság részére találkozók és kirándulások szervezése kulturális
programmal.
8.
Lengyel cserkészet hagyományainak ápolása.
9.
Magyarország területén lévő lengyel emlékhelyek és sírok gondozása,
folyamatos nyilvántartás vezetése az emlékekről.
10.
A lengyelek történelmi jelentőségű magyarországi tevékenységével
kapcsolatos helyek megörökítése.
11.
Kiadványok készítése lengyel nyelven; az egyesületi és Magyarországon élő
lengyelség életét bemutató időközi lap kiadása.
12.
Együttműködés a „Wspólnota Polska” Egyesülettel, valamint a világ más
lengyel szervezeteivel.
13.
Beteg honfitársak látogatása és a rászorulók lehetőség szerinti anyagi
támogatása.
14.
Együttműködés a lengyel kisebbségi önkormányzatokkal.
15.
Kisebbségi önkormányzati választásokra saját jelöltek küldése, ajánlása.
12.§. Az Egyesület szervezeti felépítése
1. Az Egyesület országos szervezet; végrehajtó szerve – budapesti székhelyű
Vezetősége.
2. Budapesten kívül eső területeken az Egyesület Tagozatai működnek, melyek az
Egyesület Vezetőségének alárendelve tevékenykednek.
3. A tagozatok élén Vezetőségek állnak.
4. A Tagozatok jogi státuszát tekintve jogi személyek is lehetnek.

III.

Fejezet

Az Egyesület tagjai
13.§. Az Egyesület tagjai rendes és tiszteletbeli tagok.
14.§. Rendes tagok azok a Magyar Köztársaság területén letelepedett, vagy itt született
lengyel származású nagykorú fizikai személyek, valamint azok a Magyar Köztársaság
területén állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű nagykorú fizikai
személyek lehetnek, akik írásbeli belépési nyilatkozatot tesznek.
15.§. Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a fizikai személy – nemzetiségére és lakóhelyére
való tekintet nélkül – lehet, aki az Egyesület tevékenységét erkölcsileg és anyagilag
segít.

16.§. A rendes tagok felvételéről az Egyesület Vezetősége dönt a belépési nyilatkozat
alapján.
17.§. A tiszteletbeli tag címét az Egyesület Közgyűlése vagy Választmánya adományozza a
Vezetőség javaslatára.
18.§. A tagok jogai:
1.
Az egyesület rendes tagjának jogai
1.1. Választó és választható az Egyesület valamennyi szervébe. E tekintetben azzal
a kikötéssel, hogy az Elnöki funkcióra pályázó jelölt csak lengyel nemzetiségű
lehet.
1.2. Részt vehet az Egyesület tevékenységében, találkozóin és rendezvényein.
2.
A tiszteletbeli tag jogai
2.1. Részt vehet az Egyesület tevékenységében, találkozóin és rendezvényein.
2.2. Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és a Választmány ülésein.
19.§. A tagok kötelességei:
Az Egyesület tagjai kötelesek:
1.
Közreműködni az Egyesület feladatainak és programjának megvalósításában,
2.
Betartani az Egyesület Alapszabályzatát és az Egyesület szerveinek
határozatait,
3.
Rendszeresen tagdíjat fizetni. A tagdíj összegét a Közgyűlés vagy a
Választmány határozza meg.
20.§. A tagság megszűnése:
A tagság megszűnik, ha:
1.
a tag arról írásban lemond,
2.
tagot Vezetőség törli a tagok sorából, miután figyelmeztetés ellenére egy éven
túli tagdíjlemaradással rendelkezik,
3.
tagot Vezetőség törli a tagok sorából, mert a tag tevékenysége ellentétes
(káros) az Egyesület Alapszabályzatával, céljaival és feladataival,
4.
a tag végleg elhagyja a Magyar Köztársaság területét,
5.
a tag meghalt.
21.§. Az Egyesület tagjainak sorából való törlésére vonatkozó határozat ellen a
kézhezvételitől számított 30 napon belül az Egyesület Titkárához benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a Választmány tárgyalja meg.

IV.

Fejezet

Az Egyesület szervei
22.§. 1.
Az Egyesület szervei:
1.1. Egyesület Közgyűlése, mint legfőbb szerv,
1.2. Egyesülete Választmánya,
2.
Az Egyesület Végrehajtó szervei:
2.1. Egyesület Vezetősége,
2.2. Egyesület Elnöksége,
2.3. Egyesület Ellenőrző Bizottsága.
23.§. A Közgyűlés által megválasztott szervek megbízatása 3 évre szól. A Választmányt
nyílt, a többi szervet titkos szavazással kell megválasztani.

24.§. 1.
2.
3.

A Közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok szavazatának
egyszerű többségével hozza meg.
A többi szerv határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a szerv
tagjai legalább felének jelenlétében.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök ill. a Közgyűlés és a Választmány
ülésein a levezetőelnök szavazata dönt.

A Közgyűlés
25.§. A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, hatáskörébe tartozik:
1.
Az Egyesület tevékenységi programjának meghatározása,
2.
A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóinak jóváhagyása és
elfogadása,
3.
A lelépő Vezetőség felmentése,
4.
Az Egyesület Elnökének megválasztása,
5.
A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása,
6.
A Választmány tagjainak megválasztása,
7.
Az Egyesület Alapszabályzatának elfogadása és módosítása,
8.
A tagdíj mértékének megállapítása,
9.
Határozathozatal az Egyesület felosztása tárgyában.
26.§. A Közgyűlést az Egyesület Vezetősége 3 évenként hívja össze, az időpont és a
napirend meghatározásával legalább 15 nappal kiküldött értesítéssel.
27.§. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt a Választmány tagjainak legalább fele +
1 tag szükségesnek látja, vagy a tagok legalább 50 aláírással ellátott beadvánnyal
kezdeményezik.
28.§. A Közgyűlés időpontjáról a Magyar Köztársaság egész területén minden tagot
értesíteni kell.
A Választmány
29.§. A 21 tagú Választmányt a Közgyűlés választja meg a tagok sorából, figyelembe véve a
működő Területi Tagozatok számát. A Tagozatok elnökei választás nélkül tagjai a
Választmánynak. A Területi Tagozatok növekedésével a Választmány az új tagozatok
számával növekszik. A Vezetőség 3 taggal van képviselve. A Választmány a feladatait
az évente legalább két alkalommal összehívott ülésein látja el.
A Választmány feladatai a Közgyűlések közötti időszakban:
1.
Az Egyesület tevékenységi programja és a Közgyűlés határozatai
végrehajtásának ellenőrzése,
2.
A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság éves jelentéseinek megvitatása és
jóváhagyása,
3.
Az Egyesület éves programjának véleményezése és jóváhagyása,
4.
A Vezetőség működésének véleményezése,
5.
A Vezetőség hatáskörében nem tartozó döntések meghozatala,
6.
Az Egyesület tagjainak sorából való törlésre vonatkozó határozatokkal
szembeni fellebbezések elbírálása,
7.
A kisebbségi önkormányzati választásokhoz saját, egyesületbeli jelöltek
kiválasztása a Vezetősséggel egyetértve, különös tekintettel a lengyel közösség
érdekében végzett tevékenységükre.

Az Egyesület Vezetősége
30.§. A Vezetőség 8 személyből áll, beleértve a Közgyűlés által titkosan megválasztott
Elnököt. A Vezetőség 5 tagját a Közgyűlés választja meg titkosan, a fennmaradó 2
tagot az Elnök nevezi ki a választások után 5 napon belül. Az Elnök által kinevezett
Vezetőség bármelyik tagjának tisztsége megszűnése esetén az Elnök köteles új tagot
kinevezni, és erről tájékoztatni az Egyesület tagságát. A Közgyűlés által választott
Vezetőségi tagok esetén az új tag(ok) magválasztása a tagság legközelebbi
Közgyűlésén vagy rendkívüli Közgyűlésén történik.
31.§. A Vezetőség tagjai sorából titkos szavazással választja meg az Alelnököt és a Titkárt,
és nyílt szavazással jelöli ki az egyes funkciók, mint ifjúsági, kulturális stb. felelős
betöltőit. A szaktudást igénylő funkció ellátására külső szakember is behívható ill.
alkalmazható.
32.§. A Vezetőség a Közgyűlést követően 15 napon belül tájékoztatja a tagokat Vezetőség
megalakulásáról.
33.§. A Vezetőség hatáskörébe tartozik:
1. Az Egyesület programjának, illetve a Közgyűlés és a Választmány határozatainak
végrehajtása,
2. Az Egyesület vagyonának kezelése,
3. A Közgyűlések és a Választmány összehívása,
4. A pénzügyi tervek elkészítése,
5. Adminisztratív és irodai tevékenységének megszervezése és vezetése,
6. A tagfelvételre és a tagság megszüntetésére vonatkozó határozatok meghozatala,
7. A tiszteletbeli tag cím adományozására javaslat tétele,
8. Egyszeri feladatokra a Vezetőség irányítása alatt működő bizottságok (szerkesztői,
történelmi, stb.) létrehozása.
34.§. A választási Közgyűlés időpontja előtt egy hónappal a Vezetőség összehívja a
Választmányt, és azzal közösen összeállítja a javasolt jelöltek listáját a Választmány, a
Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság választására, illetve az elnökjelöltségre vonatkozó
javaslatokat.
35.§. A Vezetőség a Választmánynak évente, a Közgyűlésnek háromévente számol be.
Elnökség
36.§. Az Elnökségnek tagjai: az Elnök, az Alelnök és a Titkár.
37.§. Az Elnök irányítja az Elnökség és a Vezetőség tevékenységét, őrködik a Közgyűlés, a
Választmány és a Vezetőség határozatainak végrehajtásán,
38.§. Az Elnökség feladata az Alapszabályzat betartása és betartatása az Egyesület
munkájában.
39.§. Az Egyesületet Elnök képviseli. Az Alelnök és a Titkár az Egyesületet az Elnökkel
történt előzetes egyeztetés alapján képviselik. Az Elnök megbízásából, a Vezetőséggel
történt egyeztetés után, a Vezetőség bármelyik tagja is képviselheti az Egyesületet.
40.§. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén annak feladatat teljes joggal az Alelnök látja el.
41.§. A Titkár felügyeli az Egyesület irodai tevékenységét, irányítja az adminisztratív
munkát, és felelős a Közgyűlés, a Választmány és a Vezetőség ülései
jegyzőkönyveinek vezetéséért.
42.§. Az Elnök köteles a Vezetőség üléseit havonta rendszeresen, illetve a Vezetőség tagjai
legalább egyharmadának javaslatára összehívni.

Ellenőrző Bizottság
43.§. Az Ellenőrző Bizottság három tagból, elnökből és két tagból áll, akiket a Közgyűlés az
Egyesület tagjai közül választ.
44.§. Az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik:
1.
Legalább negyedévenként ellenőrizni az Egyesület Alapszabályzat szerinti
pénzügyi és gazdasági tevékenységét,
2.
A leltár szerinti állapot ellenőrzése,
3.
A tagdíjbefizetések ellenőrzése,
4.
Minden ellenőrzés után a Vezetőség részére jegyzőkönyv készítése és
javaslattétel,
5.
Írásbeli jelentés készítése évente a Választmány. És négyévente a Közgyűlés
részére.
45.§. Az Ellenőrző Bizottság javasolhatja a Választmány rendkívüli ülésének összehívását.
46.§. Az Ellenőrző Bizottság a Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
V.

Fejezet

Az Egyesület Tagozatai
47.§. 1. Az Egyesület Tagozatai Budapesten kívül működő szervezeti egységek.
2. Az Egyesület Tagozatai az Egyesület Alapszabályzatából adódó feladatait valósítják
meg, a Vezetőséggel egyeztetett, önállóan kidolgozott programok alapján.
3. A Tagozatok neve: Bem József Lengyel Kulturális Egyesület…………-i (a Tagozat
székelyének megnevezése) Tagozata.
4. Az Egyesülete Vezetőség a rendelkezésére álló alapokból segít a Tagozatok
munkáját.
48.§. A Tagozatok szervei:
1. A Tagozat Közgyűlése
2. A Tagozat Vezetősége
3. A Tagozat Ellenőrző Bizottsága.
49.§. A Tagozat Közgyűlése a Tagozat szerveit 3 évi időtartamra választja.
50.§. A Tagozat Közgyűlését a Tagozat Vezetősége hívja össze, legalább évente egyszer. Az
időpontról és a napirendről szóló értesítést legalább 15 nappal korábban kell küldeni.
51.§. A Tagozat Közgyűlése a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, a
Tagozat tagsága legalább felének jelenlétében.
52.§. A Tagozat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik:
1.
A Tagozat működési és szervezeti szabályának elfogadása, az anya Egyesület
alapszabályzatának figyelemben vételével,
2.
A Tagozat Vezetősége és Ellenőrző Bizottsága jelentéseinek megtárgyalása és
elfogadása,
3.
Az Elnök, a Vezetősége és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.
53.§. A Tagozat munkáját a Tagozat Elnöke irányítja, aki felelős az Egyesület
Alapszabályzatában foglaltak betartásáért.
54.§. A Tagozat Elnöke képviseli a Tagozatot az Egyesületben és a hivatali szerveknél,
valamint a harmadik személyeknél is.
55.§. A Tagozat Elnöke egyidejűleg tagja az Egyesület Választmányának.
56.§. A Tagozat Elnöke az Egyesület Vezetősége ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
57.§. A tagozat Elnöke egyszer egy évben köteles a Tagozat működéséről beszámolni az
Egyesület Választmányának és négyévenként az Egyesület Közgyűlésének.

58.§. A tagozat adminisztratív tevékenységét a Tagozat Vezetősége által kidolgozott az
Egyesület Vezetőséggel egyeztetett belső szabályzat szerint végzi.

VI.

Fejezet

Az Egyesület vagyona
59.§. Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok és pénzalapok képezhetik.
60.§. Pénzalapok keletkezhetnek:
1. tagdíjakból,
2. az állam szervek dotációiból,
3. alapítványokból, pályázat alapján konkrét feladatok megvalósításra elnyert
összegekből,
4. rendezvényekből és az Egyesület más tevékenységéből.
5. adományokból,
61.§. Minden olyan iratot, mely pénzügyi következményekkel jár, két aláírással kell ellátni,
egyrészt az elnök, az alelnök vagy a titkár, másrészt minden esetben a pénztáros
aláírásával. A pénzgazdálkodás szabályait a magyar pénzügyi és könyvelési
rendszerrel összhangban a Vezetőség állapítja meg.

VII.

Fejezet

Záró rendelkezések
62.§. A Közgyűlés vagy a rendkívüli Közgyűlés határozatot hozhat az Egyesület
feloszlatásáról.
63.§. A felszámolók az Egyesület Vezetőségének tagjai vagy a Közgyűlés által
meghatalmazott személyek.
64.§. A felszámolás után fennmaradó vagyon megbontás nélkül Magyarországon működő, a
lengyel kultúrát szolgáló intézményre vagy civilszervezetre száll át.
65.§. Jelen alapszabályzat a Közgyűlés 2003. március 29-én elfogadta, és életbe léptette.
Budapest, 2003. március 29-én.

