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A L A P S Z A B Á L Y  
 
Amely Budapesten jött létre a módosított 1989. évi II. törvény alapján a Magyar 
Irodalomterápiás Társaság (a továbbiakban: Egyesület) létrehozása céljából az alapszabályban 
meghatározott feltételek szerint. 
 
Az Egyesület alapító tagjai az egyesülés alkotmányos jogának figyelembe vételével az 
együttmőködésben rejlı lehetıségek jobb kihasználása, erıforrásaik egyesítése, a közös 
tevékenységbıl származó elınyök érvényesítése, az egyesülési célok hatékonyabb 
érvényesülése érdekében létrehozzák az alábbi egyesületet. 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1. § Az Egyesület adatai: 
 

Az Egyesület neve:   Magyar Irodalomterápiás Társaság  
(rövidítése: MA-ITT) 

   
Az Egyesület székhelye:  1121 Budapest, Csorna u. 5. I/13 

 
2. § (1) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
(2) Az Egyesület – kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 
(3) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 
(4) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. 
 
3. § (1) Az Egyesület célja: az irodalom terápiás vonatkozásaival összefüggı fejlesztı, 
gyógyító, rehabilitációs, kutató és oktató tevékenység megvalósítása az irodalomterápia 
alkalmazási területein. 
(2) Az Egyesület az 1997. CLVI. tv. 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül az 
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
b) kulturális tevékenység 
c) tudományos tevékenység, kutatás 
d) hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése 

 
A 3§ (2) d) hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése 
érdekében az Egyesület tevékenységei, céljai: A hátrányos helyzető gyermekek, serdülık és 
fiatal felnıttek olvasási, szövegértési kompetenciáinak és szókincsének fejlesztése, valamint 
olvasási és tanulási motivációjának biztosítása az irodalomterápia eszközeivel. A családi 
mesélési, meseolvasási kultúra terjesztése, támogatása. A hátrányos helyzető gyerekek, 
serdülık, felnıttek, idısek, a fogyatékkal élık, ezen kívül olyan speciális társadalmi csoport, 
mint a fogvatartottak életminıségének javítása és társadalmi integrációjának segítése az 
irodalomterápia eszközeivel: irodalmi mővek közös feldolgozása, megbeszélése során az 
önbizalom erısítésével, önérvényesítı és problémamegoldó képességük, valamint 
önismeretük fejlesztésével. 
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II. Az Egyesület tagsága 

 
4. § (1) Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár és belföldi székhelyő jogi 
személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve 
kötelezınek fogadja el, és rendelkezik az egyesület két tagjának írásos támogató ajánlásával. 
(2) A tagsági viszony a csatlakozási szándék kinyilvánításával, annak az Egyesület elnöke 
általi elfogadásával, és az éves tagdíj befizetésével jön létre. 
(3) Az Egyesület elnöke mindazok csatlakozási szándékát elfogadja, akik az egyesülési jogról 
szóló 1989. II. tv. és jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelnek, csatlakozási 
szándékukat írásban kinyilvánítják, és az egyesület két tagjának eredeti, írásbeli támogató 
ajánlását az Elnöknek bemutatják. 
 
5. § A tagsági viszony megszőnik: 

a) a kilépés írásbeli bejelentésével,  
b) az esedékes tagsági díj határidın túli és az Egyesület elnöke általi írásbeli felszólítás 

ellenére történı meg nem fizetésével, 
c) a tag halálával, 
d) a jogi személy tag jogutód nélküli megszőnésével, 
e) az egyesület megszőnésével. 

 
6. § (1) Az Egyesület tagja jogosult: 

a) az Egyesület célja és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni a 
közgyőlés elıtt, 

b) a döntésekben szavazati joggal részt venni, 
c) az Egyesület tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein részt venni, 
d) választhat és választható az Egyesület szerveibe. 

(2) Az Egyesület tagja köteles: 
a) az Egyesület alapszabályát betartani. 
b) tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, 
c) a közgyőlés által meghatározott tagsági díjat a tárgyév március 31. napjáig megfizetni. 

 
 

III. Az Egyesület szervezete 
 
7. § (1) Az Egyesület legfıbb döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott közgyőlés.  
(2) A közgyőlés jogosult 

a) az alapszabályt megállapítani és azt módosítani, 
b) titkos szavazással megválasztani az Egyesület elnökségi tagjait, 
c) az Egyesület elnökségi tagjait titkos szavazással felmenteni, amennyiben tisztségükbıl 

eredı feladataikat nem látják el, 
d) az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységeket elhatározni és azt 

végezni, 
e) az éves költségvetést meghatározni, 
f) az éves beszámolót és az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg a közhasznúsági 

jelentést elfogadni, 
g) az Egyesület más egyesülettel való egyesülését, valamint feloszlását kimondani, 
h) az éves tagdíj mértékét meghatározni 
i) megállapítani az elnökség tagjainak díjazását. 



 3 

(3) A közgyőlést az elnök hívja össze annak tervezett idıpontját megelızı legalább 15 nappal 
a székhelyen kifüggesztett és közvetlenül a tagok részére is szintén a közgyőlés tervezett 
idıpontja elıtt 15 nappal kézbesített írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell a 
közgyőlés helyszínét, idıpontját és napirendjét, amely napirendtıl a közgyőlés nem térhet el. 
(4) A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak több mint a fele jelen 
van. A közgyőlés határozatképtelensége esetén azonos napirenddel és azonos helyszínen 
újabb közgyőlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
A megismételt közgyőlés idıpontját, valamint azt a tényt, hogy a megismételt közgyőlés a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes, a közgyőlésre szóló meghívóban fel kell 
tüntetni. 
(5) A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlıség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
(6) Személyi kérdésekben a közgyőlés egyszerő szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. 
Szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
(7) A közgyőlést az Egyesület elnöke vezeti. 
(8) Az Egyesület titkára nyilvántartást vezet mind az elnökségi, mind pedig a közgyőlési 
határozatokról, amely nyilvántartásból a határozat tartalma, idıpontja, hatálya a döntést 
támogatók és ellenzık számaránya és – ha lehetséges – személye is megállapítható. 
(9) A közgyőlést évente két alkalommal össze kell hívni. 
 
8. § (1) Az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerve az Elnökség, mely az Egyesület 
elnökébıl, titkárából, és egy további elnökségi tagból áll. 
(2) Az Elnökségi tagokat a közgyőlés 2 éves idıtartamra választja.  
(3) Az Elnökség hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a Közgyőlés hatáskörébe nem utalt 
valamennyi kérdésben, valamint az Egyesület mindennapi mőködésének koordinációja. Az 
elnökség legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Az ülést az Elnök hívja össze a 
napirend közlésével akként, hogy a meghívót a tagok az ülés elıtt legalább 15 nappal kézhez 
kapják. Az elnökség határozatképes, ha valamennyi elnökségi tag jelen van. Az elnökség a 
határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
(4) Az elnök szervezi, irányítja a szervezet munkáját, munkájáról a közgyőlést rendszeresen 
tájékoztatja és jelentısebb kérdésekben köteles állásfoglalást kikérni. 
(5) Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok, bíróságok és harmadik személyek elıtt. Az 
elnök képviseleti joga önálló.  
(6) Az Egyesület elnöke önállóan jogosult rendelkezni az Egyesület bankszámlája felett. 
(7) Az Egyesület titkára vezeti az Egyesület tagjainak nyilvántartását, gondoskodik az 
Egyesület szervei határozatainak nyilvántartásáról, valamint felelıs az Egyesület tagjaival 
való kapcsolattartásért. 
(8) Az Egyesület tisztségviselıi a közgyőlés ülései között gondoskodnak a közgyőlési 
határozatok végrehajtásáról, a szervezet feladatainak elvégzésérıl. 
(9) Az elnökségi tagok megbízatása megszőnik: 

a) az elnökségi tag megbízási idejének lejártával 
b) az elnökségi tag lemondásával 
c) az elnökségi tag egyesületi tagságának megszőnésével 
d) az elnökségi tag közgyőlés általi felmentésével 
e) az elnökségi tag halálával 

(10) A Közgyőlés és az Elnökség ülései nyilvánosak. 
(11) A Közgyőlés és az elnökség által hozott döntéseknek az érintettekkel való közlésérıl – 
postai úton írásban, illetıleg elektronikus úton – az Egyesület Titkára gondoskodik.  
(12) Az Egyesület mőködésével, szolgáltatási igénybevétele módjával kapcsolatos 
információkat, az Egyesület vezetı szerveinek határozatait, valamint az Egyesület Közgyőlése 
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által elfogadott beszámolókat az Egyesület internetes honlapján 
(http://www.irodalomterapia.hu) nyilvánosságra hozza. Az ilyen módon történı 
hozzáférhetıvé tételrıl a Titkár gondoskodik. 
(13) Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre az 
Egyesület székhelyén, az Egyesület által használt elérhetıségek útján történt elızetes idıpont 
egyeztetés után bárkinek lehetısége van. 
8/A. § (1) Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetı szervtıl 
elkülönült felügyelı szerv létrehozása akkor is kötelezı, ha ilyen kötelezettség más 
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 
    
 
 

IV. Az Egyesület gazdálkodása 
 
9. § (1) Az egyesület vagyona elsısorban a tagdíjakból, magán- és jogi személyek 
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, állami normatíva igénylésébıl, valamint a gazdálkodó 
tevékenység bevételeibıl képzıdik. 
(2) Az egyesület tisztségviselıi – a közgyőlés ilyen irányú határozata esetén – feladataikat 
díjazás ellenében látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére az Egyesület vagyonából 
igényt tarthatnak. 
(3) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az 
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 
 

V. Záró rendelkezések 
 

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
Budapest, 2011. június 21. 

 
 
 

……………………………………………. 
elnök 


