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MAGYAR IRODALOMTERÁPIÁS TÁRSASÁG 

 

ALAPSZABÁLYA 

egységes szerkezetben 
  

PREAMBULUM 

 

Az irodalom terápiás vonatkozásaival összefüggő fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs, kutató és 

oktató tevékenység megvalósítása céljából a Magyar Irodalomterápiás Társaság Alapszabályát 

– a megváltozott jogszabályi környezet, a Társaság demokratikus elven történő működése 

biztosítása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény szerint – az Egyesület a 2016. december 12. napján megtartott 

közgyűlésén az alábbiak szerint módosította. 
 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § Az Egyesület adatai: 

 

Az Egyesület neve:  Magyar Irodalomterápiás Társaság  

 (rövidítése: MA-ITT) 

   

Az Egyesület székhelye:  2612 Kosd, Losonci utca 62. 

 

Az Egyesület elnöke:  Sóron Ildikó (szül.1960.08.31, anyja neve: Hegedűs 

Anna, 2612 Kosd, Losonci utca 62. szám alatti lakos) 

 

2. § (1) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(2) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

(3) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

(4) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

(5) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 

3. § (1) Az Egyesület célja: az irodalom terápiás vonatkozásaival összefüggő fejlesztő, 

gyógyító, rehabilitációs, kutató és oktató tevékenység megvalósítása az irodalomterápia 

alkalmazási területein. Ezzel összefüggésben az alábbi nevelési közfeladatok megvalósulását 

segíti, támogatja, végzi: 

a) óvodai nevelés, 

b) általános iskolai nevelés-oktatás, 

c) kollégiumi ellátás, 

d) gimnáziumi nevelés-oktatás, 

e) szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

f) szakiskolai nevelés-oktatás, 

g) felnőttoktatás, 

h) fejlesztő nevelés-oktatás, 
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i) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

j)  azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai 

nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi 

csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, 

k) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás. 

(2) Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 16. pontja szerint az alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi: 

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, valamint egyének, 

közösségek és intézmények ilyen jellegű tevékenységének támogatása az ingyenes és kötelező 

alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog 

biztosítását képező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése 

által előírt a magyar állam közszolgálati feladatához kapcsolódóan, 

b) kulturális tevékenység folytatása, valamint egyének, közösségek és intézmények ilyen 

jellegű tevékenységének támogatása a helyi közművelődési tevékenység támogatását, ezen 

belül az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtését, szabadidő 

kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását és egyéb művelődést segítő lehetőségek 

biztosítását képező, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a), g) és h) 

pontja által előírt, a települési önkormányzat kötelező feladatához, valamint a kulturális 

szolgáltatást, a helyi közművelődési tevékenység támogatását képező, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja által előírt 

helyi önkormányzati közfeladathoz kapcsolódóan,  

c) tudományos tevékenység, kutatás végzése, közösségek és intézmények ilyen jellegű 

tevékenységének támogatása, 

d) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

A 3. § (2) d) pontjában megjelölt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése érdekében az Egyesület tevékenységei, céljai: a hátrányos helyzetű gyermekek, 

serdülők és fiatal felnőttek olvasási, szövegértési kompetenciáinak és szókincsének fejlesztése, 

valamint olvasási és tanulási motivációjának biztosítása az irodalomterápia eszközeivel. A 

családi mesélési, meseolvasási kultúra terjesztése, támogatása. A hátrányos helyzetű gyerekek, 

serdülők, felnőttek, idősek, a fogyatékkal élők, ezen kívül olyan speciális társadalmi csoport, 

mint a fogvatartottak életminőségének javítása és társadalmi integrációjának segítése az 

irodalomterápia eszközeivel: irodalmi művek közös feldolgozása, megbeszélése során az 

önbizalom erősítésével, önérvényesítő és problémamegoldó képességük, valamint önismeretük 

fejlesztésével. A hátrányos csoportokkal foglakozó nevelők, pedagógusok, az egészségügyben 

és a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek, valamint ilyen személyekből álló szakmai 

közösségek munkájának elismerése, támogatása, a „burn out” jelenség megelőzése. 

 

 

II. Az Egyesület tagsága 

 

4. § (1) Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár és belföldi székhelyű jogi 

személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, és rendelkezik az Egyesület két tagjának írásos támogató ajánlásával. 

(2) A tagsági viszony a csatlakozási szándék kinyilvánításával, annak az Egyesület elnöksége 

általi elfogadásával, valamint a tag nyilvántartásba vételével jön létre. Az éves vagyoni 
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hozzájárulás értéke 6.000.-Ft, melyet a tagok minden év március 31-ig az Egyesület 

bankszámlájára történő átutalással teljesítenek. A tagok személyére vonatkozó adatok nem 

nyilvánosak.  

(3) Az Egyesület elnöke mindazok csatlakozási szándékát elfogadja, akik a 2011. évi CLXXV. 

Civil törvény 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 megszűnik: 

a) a kilépés írásbeli bejelentésével indokolás nélkül megszüntethető,  

b) az esedékes tagsági díj határidőn túli és az Egyesület elnöke általi írásbeli felszólítás 

ellenére történő meg nem fizetésével, harmincnapos határidővel, 

c) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 

d) a tag közgyűlés általi kizárásával 

da) a tagnak az Alapszabályt súlyosan vagy ismételten sértő magatartása miatt, 

db) 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 lehetőségről való tájékoztatást. A kizárás alá vont tagot értesíteni 

kell az eljárás megindításáról és a lehetőségről, melynek során a védelmében felhozható 

tényeket és bizonyítékokat előadhatja.  

dc) a kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell 

dd) a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőség nincs. 

e) a tag halálával, 

f) a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

g) az Egyesület megszűnésével. 

 

6. § (1) Az Egyesület tagja jogosult: 

a) az Egyesület célja és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni a 

közgyűlés előtt, 

b) a döntésekben szavazati joggal részt venni, 

c) az Egyesület tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein részt venni,  

d) az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést kérni titoktartási 

nyilatkozat aláírásának a megtételével, 

e) az Egyesület (vezető) tisztségeire választható. 

A tagsági jogok és kötelességek egyenlők, forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(2) Az Egyesület tagja köteles 

a) az Egyesület Alapszabályát betartani. 

b) tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, 

c) a közgyűlés által meghatározott tagsági díjat a tárgyév március 31. napjáig megfizetni, 

d) az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósulását és az 

Egyesület tevékenységét. 

 

 

III. Az Egyesület szervezete 

 

7. § (1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés.  

(2) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(3) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,  

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(4) A Közgyűlés jogosult 

a) az Alapszabályt megállapítani és azt módosítani, 

b) titkos szavazással megválasztani az Egyesület elnökségi tagjait, 

c) az Egyesület elnökségi tagjait titkos szavazással visszahívni, amennyiben tisztségükből 

eredő 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 egyidejűleg a közhasznúsági 

mellékletet elfogadni, 

g) az Egyesület más egyesülettel való egyesülését, szétválását, valamint megszűnését 

kimondani, 

h) az éves tagdíj mértékét meghatározni, 

i) megállapítani az elnökség tagjainak díjazását, 

j) a jelenlegi és korábbi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről dönteni, 

k) dönteni a választott könyvvizsgáló személyéről, díjazásáról, visszahívásáról, 

l) végelszámolót kijelölni, 

m) az Elnökség által összehívott rendkívüli közgyűlésen az összehívásra okot adó 

körülmény érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak több mint a fele jelen 

van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén azonos napirenddel és azonos helyszínen újabb 

közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt közgyűlés időpontját, valamint azt a tényt, hogy a megismételt közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes, a közgyűlésre szóló meghívóban fel kell 

tüntetni. 

(6) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

Az Alapszabály módosításához a jelen lévők tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata, az Egyesület céljainak módosításához, valamint az Egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület 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 az Egyesületnek nem tagja, 
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(7) Személyi kérdésekben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

(8) A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. 

(9) Az Egyesület Titkára nyilvántartást vezet mind az elnökségi, mind pedig a közgyűlési 

határozatokról, amely nyilvántartásból a határozat tartalma, időpontja, hatálya a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya és – ha lehetséges – személye is megállapítható. 

(10) A közgyűlést évente két alkalommal össze kell hívni.  

(11) A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 

esetekben korlátozható.  

(12) A közgyűlést az Egyesület elnöksége meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze 

15 nappal a közgyűlés tervezett időpontja előtt, egyúttal az Egyesület holnapján a meghívót a 

nem tagok számára értesítésként közzéteszi. 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az Egyesület nevét és székhelyét, 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 naptári napon belül a tagok az Egyesület 

elnökségétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával, írásban, a 

meghívó kézbesítésére vonatkozó bármely igazolható módon. 

A napirend kiegészítésének tárgyában az Egyesület elnöksége jogosult dönteni. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről az Egyesület elnöksége nem dönt, vagy azt elutasítja, a 

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. 

A közgyűlést az Egyesület székhelyén tartja. 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

A tag meghívása a közgyűlésre akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a részére tértivevényes 

postai küldeményként a nyilvántartásban szereplő lakcímére megküldték és azt átvette, vagy 

’nem kereste’ jelzéssel érkezett vissza, az általa megadott e-mail címre olvasási és 

visszaigazolási funkcióval ellátott elektronikus küldeményként megküldték, vagy a meghívó 

személyes átvételét aláírásával elismerte. 

A közgyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítése a titkár feladata, az elkészített 

jegyzőkönyvet a közgyűlés kezdetekor többségi szavazással megválasztott két tag aláírásával 

hitelesíti. Szintén a közgyűlés elején többségi szavazással megválasztott két tag jogosult a 

leadott szavazatok összeszámlálására és erről a jegyzőkönyv mellékletét képező összesítés 

elkészítésére. 

 

8. § (1) Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség, mely az Egyesület elnökéből, titkárából, 

és egy további elnökségi tagból áll. 

(2) Az elnökségi tagokat a közgyűlés 2 éves időtartamra választja tagjai közül. 
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(3) 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 jogerősen eltiltottak az Egyesület 3. §-ában 

meghatározott tevékenységi körébe tartozó foglalkozástól, az eltiltás hatálya alatt. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(7) Az elnökség hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a közgyűlés hatáskörébe nem utalt 

valamennyi kérdésben, valamint az Egyesület mindennapi működésének koordinációja.  

Az elnökségnek felvilágosítás adási kötelezettsége van az Egyesületre vonatkozóan.  

Az elnökség feladata 

(a)  a beszámolók és gazdasági jelentések előkészítése, azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 

(b)  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 

(c)  az egyesületi vagyon kezelése, 

(d)  az Egyesület Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése, 

(e)  az elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

(f)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

(g)  az Egyesület működésével kapcsolatos iratok őrzése, 

(h)  a közgyűlés összehívása, 

(ha) ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,  

(hb) ha előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

(hc) ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

és az Egyesület elnöke a közgyűlés összehívása iránt haladéktalanul, de legfeljebb az ok 

felmerülésétől számított 5 napon belül nem intézkedik. 

(8) Az elnökség legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze a 

napirend közlésével akként, hogy a meghívót a tagok az ülés előtt legalább 15 nappal kézhez 

kapják. Az elnökség ülései nyilvánosak. 

Az elnökség határozatképes, ha valamennyi elnökségi tag jelen van. Az elnökség a határozatait 

nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

(9) Az elnök szervezi, irányítja a szervezet munkáját, munkájáról a közgyűlést rendszeresen 

tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalást kikérni. 

(10) Az elnök képviseli az Egyesületet hatóságok, bíróságok és harmadik személyek előtt. Az 

elnök képviseleti joga önálló. Az Egyesület elnöke önállóan jogosult rendelkezni az Egyesület 

bankszámlája felett. 

Az elnök feladata a közgyűlés összehívása és erről az elnökség és a tagok értesítése. 

(12) Az Egyesület titkára vezeti az Egyesület tagjainak nyilvántartását, gondoskodik az 

Egyesület szervei határozatainak nyilvántartásáról, valamint felelős az Egyesület tagjaival való 

kapcsolattartásért. 

Az Egyesület titkárának megbízatása megszűnik 

a) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

b) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(13) Az Egyesület tisztségviselői a közgyűlés ülései között gondoskodnak a közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról, a szervezet feladatainak elvégzéséről. 

(14) Az elnökségi tagok megbízatása megszűnik: 

a) az elnökségi tag megbízási idejének lejártával, 

b) az elnökségi tag lemondásával, 
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c) az elnökségi tag egyesületi tagságának megszűnésével, 

d) az elnökségi tag közgyűlés általi visszahívásával, 

e) az elnökségi tag halálával. 

(15) A közgyűlés és az elnökség által hozott döntéseknek az érintettekkel – a 7. § (12) pontban 

rögzített módon – való közléséről az Egyesület titkára gondoskodik.  

(16) Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos 

információkat, az Egyesület vezető szerveinek határozatait, valamint az Egyesület közgyűlése 

által elfogadott beszámolókat az Egyesület internetes honlapján 

(http://www.irodalomterapia.hu) nyilvánosságra hozza. Az ilyen módon történő 

hozzáférhetővé tételről a titkár gondoskodik. 

(17) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre az 

Egyesület székhelyén, az Egyesület által használt elérhetőségek útján történt előzetes időpont 

egyeztetés után bárkinek lehetősége van.  

(18) Az Elnökség ügyvezetési tevékenysége során felel a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint az Egyesületnek okozott károkért. 

(19) Ha az elnökség tagja e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a 

károsulttal szemben az elnökség az Egyesülettel egyetemlegesen felel. 

 

8/A. § (1) Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot, a közgyűléstől 

elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 

jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

    

 

IV. Az Egyesület gazdálkodása 

 

9. § (1) Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból, magán- és jogi személyek 

felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, állami normatíva igényléséből, valamint a gazdálkodó 

tevékenység bevételeiből képződik. 

(2) Az Egyesület tisztségviselői – a közgyűlés 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. 

(4) Tagdíjfizetés elmulasztása esetén a tagot megfelelő határidő kitűzésével igazolhatóan fel 

kell szólítani a tagdíj megfizetésére és figyelmeztetni kell a fizetés elmulasztásának 

jogkövetkezményeire. 

 

 

V. Az Egyesület megszűnése 

 

10. § (1) Az Egyesület a Ptk. 3:25.§-ában meghatározott eseteken kívül jogutód nélkül 

megszűnik, ha megvalósította célját,  

(2) ha az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, 

(3) ha az Egyesület tagjainak a száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 (4) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság rendelkezik. A rendelkezési jog az 

Egyesület törlésével száll az új jogosultra. 
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VI. Záró rendelkezések 

 

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

A jelen Alapszabályt a Magyar Irodalomterápiás Társaság közgyűlése 2016. december 12. 

napján meghozott KGY. 5/2016. számú határozatával elfogadta. 

 

Budapest, 2016. december 12. 

 

Sóron Ildikó 
2612 Kosd, Losonci utca 62. 

 

elnök 

 

 

Alulírott, dr. Visky Tünde Petra ügyvéd, mint az Egyesület jogi képviselője, aláírásommal 

igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

Budapest, 2016. december 12. 

 

 

 

dr. Visky Tünde Petra ügyvéd 

Budapesti 37. számú Ügyvédi Iroda 

1064 Budapest, Podmaniczky utca 65. 

kamarai nyilvántartási szám: 18992 

 


