A MAGYAR IRODALOMTERÁPIÁS TÁRSASÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Egyesület neve: MAGYAR IRODALOMTERÁPIÁS TÁRSASÁG
Az Egyesület székhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 5. I/13.

A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 12.Pk.60548/2010/4, 2010.09.04.
A közhasznúsági végzés száma, kelte: 12.Pk.60548/2010/10, 2011.07.29.
Az Egyesület adóigazgatási száma: 18139417-1-43
Az Egyesület bírósági nyilvántartási száma: 14012
Az Egyesület statisztikai számjele: 18139417855952901

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület célja a Alapszabályban leírtaknak megfelelően: az irodalom terápiás
vonatkozásaival összefüggő fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs, kutató és oktató tevékenység
megvalósítása az irodalomterápia alkalmazási területein.

III.
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI
CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN
Az Egyesület a közhasznú tevékenységek közül az alábbi cél szerinti közhasznú
tevékenységeket végzi (a 1997. CLVI. tv. 26.§ c) pontja szerint):
a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b) kulturális tevékenység
c) tudományos tevékenység, kutatás
d) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A 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.
III.
AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA
Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
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.
A csatlakozási szándék kinyilvánítása a belépési nyilatkozat kitöltésével valamint szakmai
önéletrajz és két egyesületi tag írásos támogató ajánlásának csatolásával történik. A tagsági
viszony létrejöttéhez szükséges a benyújtott és a közgyűlés által megvizsgált dokumentumok
megfelelősége esetén az Egyesület elnökének írásos elfogadó nyilatkozata, valamint az éves
tagdíj befizetése.
A tagsági viszony megszűnik a kilépés írásbeli bejelentésével, az esedékes tagsági díj
határidőn túli és az Egyesület elnöke általi írásbeli felszólítás ellenére történő meg nem
fizetésével (türelmi idő: folyó év végéig). A tagsági viszony megszűnésének egyéb eseteiről
az Alapszabály rendelkezik.
Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását
kezdeményezni a közgyűlés előtt, a döntésekben szavazati joggal részt venni, az Egyesület
tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein részt venni, választhat és választható az
Egyesület szerveibe. Ugyanakkor köteles az Egyesület alapszabályát betartani, tisztségbe való
megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, a közgyűlés által meghatározott
tagsági díjat a tárgyév március 31. napjáig megfizetni.

IV.
AZ EGYESÜLETI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
Az egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, állami normatíva igényléséből, valamint a gazdálkodó tevékenység
bevételeiből képződik. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban
nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban
megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
Az Egyesület vagyonáról való rendelkezés a Közgyűlést illeti meg. Az Egyesület vagyona,
annak kamatai, valamint a támogatások teljes összegben használhatóak fel az Egyesület
céljainak elérése érdekében.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület tisztségviselői feladataikat mindaddig önkéntes munkában látják el, amíg a
közgyűlés díjazásról nem határoz. Indokolt készkiadásaik megtérítésére az Egyesület
vagyonából igényt tarthatnak.

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés.
A közgyűlés működése
A közgyűlés jogosult az alapszabályt megállapítani és azt módosítani, titkos szavazással
megválasztani az Egyesület elnökségi tagjait, az Egyesület elnökségi tagjait titkos szavazással
felmenteni, amennyiben tisztségükből eredő feladataikat nem látják el, az Egyesület céljai és
feladatai körébe tartozó tevékenységeket elhatározni és azt végezni, az éves költségvetést
meghatározni, az éves beszámolót és az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a
közhasznúsági jelentést elfogadni, az Egyesület más egyesülettel való egyesülését, valamint
feloszlását kimondani, az éves tagdíj mértékét meghatározni, megállapítani az elnökség
tagjainak díjazását.
A közgyűlést évente két alkalommal össze kell hívni. Az elnök hívja össze annak tervezett
időpontját legalább 15 nappal megelőzően, írásbeli meghívóval, melyet elküld minden tag
részére, illetve az egyesület honlapján is megjelenít. A meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyszínét, időpontját és napirendjét, amely napirendtől a közgyűlés nem térhet el.
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
közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Személyi kérdésekben a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg
kell ismételni. A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. Az Egyesület titkára nyilvántartást
vezet mind az elnökségi, mind pedig a közgyűlési határozatokról.
Az elnökség működése:
Az elnökségi tagok:
elnök
titkár
3. elnökségi tag
Az elnökségi tagokat a közgyűlés 2 éves időtartamra választja.
Az elnökség legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Az elnökség határozatképes, ha
valamennyi elnökségi tag jelen van. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással,
szótöbbséggel hozza.
Az elnök szervezi, irányítja a szervezet munkáját, munkájáról a közgyűlést rendszeresen
tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalást kikérni. 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 Egyesület titkára vezeti az Egyesület tagjainak nyilvántartását, gondoskodik az Egyesület
szervei határozatainak nyilvántartásáról, valamint felelős az Egyesület tagjaival való
kapcsolattartásért.
Az Egyesület tisztségviselői a közgyűlés ülései között gondoskodnak a közgyűlési
határozatok végrehajtásáról, a szervezet feladatainak elvégzéséről. Az elnökségi tagok
megbízatása megszűnik: az elnökségi tag megbízási idejének lejártával, az elnökségi tag
lemondásával, az elnökségi tag közgyűlés általi felmentésével. A megszűnés egyéb eseteiről
az Alapszabály rendelkezik.
A Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak. A Közgyűlés és az elnökség által hozott
döntéseknek az érintettekkel való közléséről – postai úton írásban, illetőleg elektronikus úton
– az Egyesület Titkára gondoskodik. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele
módjával kapcsolatos információkat valamint az Egyesület Közgyűlése által elfogadott
beszámolókat az Egyesület internetes honlapján (http://www.irodalomterapia.hu)
nyilvánosságra hozza.
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.
Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva
egyébként nem áll fenn.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

Kelt, ……………………………

A Szabályzatot az Egyesület Közgyűlésének 2012.11.20-án tartott ülése elfogadta és
megállapította, hogy a jelen szabályzat hatályos.

…………………………
az Egyesület elnöke

…………………………
az Egyesület titkára

…………………………
jegyzőkönyvvezető

