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Az egyesületekről szóló törvény 22. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye 51/2009 sz., 99/2011 sz. – másik törvény és 44/2018 sz. – másik törvény,) 
és a Vajdasági Független Újságíró Egyesület polgárok egyesülete 2019.06.08-án 
elfogadott alapszabálya 11. szakaszának 1. bekezdésének 1. francia bekezdése alapján 
az Egyesület közgyűlésén 2022.05.28-án elfogadásra került a 

VAJDASÁGI FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓ EGYESÜLET POLGÁROK EGYESÜLETE  

A L A P SZ A B Á LY A 
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I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Céljai megvalósításának területe 

1. szakasz 

A Vajdasági Független Újságíró Egyesület (VFÚE) polgárok egyesülete (a továbbiakban: 
Egyesület) önkéntes, nem kormányzati és nonprofit szervezet, amelyet 1990. január 17-én 
alapítottak határozatlan időre az újságírás szakmai színvonalának ápolása és 
előmozdítása érdekében, továbbá azért, hogy felkészítse az újságírókat a demokratikus 
változások hordozóiként való fellépésre, valamint olyan intézményi és szabályozási 
rendszerek támogatása céljából, amelyek lehetővé teszik az újságírók munkájának 
professzionális végzését. 
 

 
Elnevezése és rövídített neve  

2. szakasz 

Az Egyesület elnevezése szerbül, cirill betűs írásmóddal: Нeзaвиснo друштвo 
нoвинaрa Вojвoдинe. 

Az Egyesület elnevezése szerbül, latin betűs írásmóddal: Nezavisno društvo 
novinara Vojvodine. 

Az Egyesület elnevezése a nemzeti kisebbségek nyelvein és írásmódjaival: 

-  szlovákul: Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, 

-  magyarul: Vajdasági Független Újságíró Egyesület,  

- ruszinul: Независне дружтво новинаров Војводина,  

- románul: Societăţii ziariştilor Independenţi din Voivodina,  

- horvátul: Nezavisno društvo novinara Vojvodine. 

Az Egyesület rövidített neve szerb nyelven: НДНВ. 

 
        Székhely 

3.szakasz 

Az Egyesület székhelye Újvidéken van.   
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Az Egyesület székhelyének címéről az ügyvezető Iigazgató dönt. 

 
A pecsét kinézete és tartalma  

 4. szakasz 

 

Az Egyesület pecsétje kör alakú és a peremén tartalmazza a Egyesület cirill és latin 

betűs szerb elnevezését: Нeзaвиснo друштвo нoвинaрa Вojвoдинe, Nezavisno društvo 

novinara Vojvodine, ruszinul: Независне дружтво новинаров Војводина, románul: 

Societăţii ziariştilor Independenţi din Voivodina, szlovákul: Nezávislý spolok novinárov 

Vojvodiny, magyarul:  Vajdasági Független Újságíró Egyesület, horvátul: Nezavisno 

društvo novinara Vojvodine. A pecsét közepén a Vojvodina szó  szerepel cirill és latin 

betűkkel. 

 

 
A működés nyilvánossága 

5. szakasz 

Az Egyesület működése  nyilvános és tükrözi az átláthatóság elvei iránti 
elkötelezettséget, amely a következőkön keresztül valósul meg: 

- az átláthatóság politikájának ápolása; 

- a tagság és a közvélemény tájékoztatása nyilvános közleményekkel 

és hírlevél kiadásával,  

- beszámolók benyújtása az Igazgatóbizottság és a Közgyűlés ülésein, 

- egyéb nyilvános rendezvények lebonyolítása. 

Az ülésekről és egyéb kérdésekről szóló értesítések az Egyesület székhelyén kerülnek 
közzétételre, megjelentetnek a médiában, a hirdetésre szánt nyilvános helyeken, vagy 
egyéb alkalmas módon. 

Az Egyesület finanszírozási adatai az Egyesület honlapján kerülnek közzétételre. 

 

 
Szövetségek és társulás 

6. szakasz 

Az Egyesület társulhat szövetségekhez és más egyesületekhez belföldön és külföldön is. 
A társulásról az Egyesület Közgyűlése dönt. 
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II. FEJEZET 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉG ÉS VAGYON  

 
Az alapítás céljai 

7. szakasz 

Az Egyesület céljai: 
 

- hozzájárul a demokratikus értékeken alapuló társadalom megteremtéséhez,  
- az újságírás szakmai színvonalának ápolása és előmozdítása, 
- a jogi és társadalmi-politikai keret megerősítése annak érdekében, hogy az 

újságírók és a média beavatkozásoktól mentesek és védettek legyenek, 
- az újságírók oktatásának és szakmai fejlődésének javítása. 

 
Tevékenységek  

8.szakasz 

 
 

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbiakat hajthatja végre: 

 

- különböző fórumokon és formátumokban nyilvános vitákat szervez,  

- jogi és pszichológiai támogatáshoz és védelemhez biztosít hozzáférést az 

újságírók számára, 

- rendezvényeket szervez, mint például koncertek, kiállítások, színházi előadások, 

promóciók, szemináriumok és bemutatók, 

- az Egyesület céljai által meghatározott területeken önállóan vagy más 

szervezetekkel együtt szakmai értekezleteket, tanácskozásokat  és egyéb oktatási 

és képzési formákat szervez, 

- médiumokat ad ki,  

- kiadványokat, kép- és hanghordozókat, hang- és videokiadványokat ad ki a 

médiával kapcsolatos  és a média által kezelt témákhoz kapcsolódóan, 

- médiaszolgáltatásokat nyújt, 

- együttműködik a média és a köztájékoztatás területén működő más újságírói és 

médiaegyesületekkel, 

- gyűjti és feldolgozza a tudományos és szakmai irodalmat az Egyesület céljai által 

meghatározott területen, 

- részt vesz a médiatörvények és -előírások kidolgozásában, azok végrehajtásának 

nyomon követésében, módosításukra javaslatot tesz az illetékes állami szerveknek, 

- kezdeményezi és részt vesz a jogállamisággal, a nemek közötti egyenlőséggel, a 

diszkrimináció elleni küzdelemmel és a nemzeti kisebbségek védelmével, a 

korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységekben, mindezt az 

Egyesület programcéljaival összhangban 

- együttműködik a médiával és az állami szervekkel a digitális társadalom és a 

digitális újságírás fejlődésének ösztönzése érdekében, 

- együttműködik más érdekelt felekkel. 
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A célok valóra váltásához szükséges eszközök megszerzésének módja és az eszközökkel való 

rendelkezés 

9. szakasz 

 
- Az Egyesület eszközöket szerezhet tagdíjból, önkéntes hozzájárulásból, 

adományból és ajándékból (pénzben vagy természetben), bilaterális és/vagy 

multilaterális testületeknél és/vagy alapítványoknál projektfinanszírozásra valú 

jelentkezéssel, pénzügyi támogatással, hagyatékból, betét kamataiból, bérleti 

díjakból, osztalékból és a törvény által megengedett egyéb módon. 

 

- Az Egyesület az egyesületekről szóló törvény és a tevékenységek besorolását  

szabályozó törvény szerinti gazdasági tevékenység végzésével szerez eszközöket, 

azaz a tevékenységek besorolásáról szóló rendelettel (A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 54/2010. sz.) összhangban az alábbi besorolási számon végez 

tevékenységet: 70.21 - Kommunikáció és közönségkapcsolatok (PR) 

tevékenysége. 

 

- Az Egyesület ezt a tevékenységet közvetlenül csak a Cégjegyzékbe történő 

bejegyzése után kezdheti meg. 

 

- Az Egyesület az Igazgatóbizottság döntése alapján, a törvénnyel összhangban, 

eszközöket szerezhet az Egyesület által alapított más jogi személyektől. 

 

- A jelen szakasz (2) és (4) bekezdésében meghatározott módon megvalósított 

nyereség, valamint a jelen szakaszban meghatározott módon megvalósított 

eszközök kizárólag az Egyesület céljainak megvalósítására használhatók fel, 

ideértve az Egyesület rendszeres működésének költségeit és a saját részesedést 

bizonyos projektek finanszírozásában. 
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III. FEJEZET 

TAGSÁG 
 

Tagság 

10. szakasz 

 

Az Egyesület tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, aki újságíró, szerkesztő, 
publicista, fotóriporter, operatőr, lektor, korrektor, illusztrátor, karikaturista, műszaki 
szerkesztő, médiamunkás vagy közönségkapcsolatokkal foglalkozó személy (PR-os) 
státusszal rendelkezik, vagy e területeken munkatárs, azzal a feltétellel, hogy méltó az 
Egyesület tagságára és megfelel a jelen Alapszabályban előírt felvételi feltételeknek. 
 
Az egyesületi tagságára méltó jelölt az a jelölt, akinek korábbi magatartása, nyilvános 
szereplése, szakmai munkája és a nyilvánosság számára elérhető magánélete megfelelt 
az Egyesület céljainak és Alapszabályának, és aki tiszteletben tartotta a Szerbiai Újságírói 
Kódexet. 
 
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy is, aki nyugdíjjogosultságot szerzett, 
feltéve, hogy a jelen szakasz előző bekezdésében előírt státusszal rendelkezett. 

 
A tagfelvétel feltételei    

11. szakasz 

 
A tagfelvétel feltételei az Alapszabály 10. szakaszában meghatározott feltételeken túl: 

- a jelentkezési lap aláírása, 
- az Egyesület két tagjának ajánlólevele, 
- a Becsületbíróság pozitív véleménye arról, hogy a jelölt méltó az Egyesület 

tagságára. 
 
Az egyesületi tagság önkéntes és a Tagsági Szabályzatban meghatározott módon jön 
létre. 
 
A tagfelvételről az ügyvezető igazgató dönt. 
 
Az ügyvezető igazgató köteles beszerezni a Becsületbíróság véleményét arról, hogy az 
egyesületi tagságra jelölt személy méltó-e a tagságra, mielőtt a tagfelvételről dönt. 
 
Az egyesületi tagság a jelentkezési lap kitöltésének napján jön létre, és a tag jogai, 
kötelezettségei és felelősségei megszerzésének napjának minősül. 

 
A tagok jogai, kötelezettségei és felelőssége  

12. szakasz 

Az Egyesület tagjának 
jogában áll: 
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- részt venni a Közgyűlés munkájában,  
- az Egyesület által meghatározott feltételekkel részt venni az Egyesület 
tevékenységében, 
- az Alapszabálynak megfelelően élni aktív és passzív szavazati jogával, 
- kezdeményezést küldeni az Igazgató Bizottságnak annak érdekében, hogy az 
Egyesület konkrét tevékenységet végezzen, 
- igénybe venni az Egyesület tagoknak szánt szolgáltatásait;  
-az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat ellátni. 

Az Egyesület tagja köteles: 
 

- betartani a Szerbiai Újságírók Kódexét és az Egyesület Alapszabályát 
- az ügyvezető igazgató által meghatározott összegben és határidőn belül tagdíjat 

fizetni,  
- jelen Alapszabályban előírt kötelezettségeit teljesíteni. 

 

- Az Egyesület tagja felelős a jelen Alapszabályban előírt kötelezettségeinek 
teljesítéséért. 

 

A Tagsági Szabályzat részletesebben szabályozza a felvételi eljárással, a tagdíjjal, a tagsági 

viszony megszűnésével és a tagok jogaival, kötelezettségeivel és felelősségével kapcsolatos 

kérdéseket. 

 

 
Tagdíj 

13. szakasz 

 
A tagdíjat az Igazgatóbizottság által meghatározott összegben és az ügyvezető igazgató által 

meghatározott módon kell befizetni. 

 

A tagdíj befizetése után az Egyesület tagja újságírói igazolványt kap. 

 

A fényképes igazolvány kizárólag a tag azonosítására használható, amikor a tag az 

Egyesület tagjaként jelenik meg. 

 

Az igazolvány kiállításának módját, kinézetét  és tartalmát az ügyvezető igazgató határozza meg. 

 

Az Egyesület egyetemista vagy nyugdíjas jogállású tagjai a Tagsági Szabályzatban foglaltak 
szerint mentesülhetnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 
 

 
A tagság megszűnése 

14. szakasz 

 

Az egyesületbeli tagság megszűnik:  
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-  az Egyesület tagjai sorából való írásban bejelentett önkéntes kilépéssel, 
- a Becsületbíróság döntésével az Alapszabály 42. szakaszában foglalt okok miatt, 
- ha annak az időszaknak a lejárta után, amelyre meg volt fizetve a tagdíj, 6 
hónapnál hosszabb ideig nem fizeti meg a tagdíjat,   
- abban az esetben, ha a jelentkezési lap aláírását követően az Alapszabály 10. és 
11. szakaszában előírt feltételek megszűnnek, 
- ha olyan bűncselekményt követ el, amely a Becsületbíróság döntése szerint 
méltatlanná teszi az Egyesület tagságára. 

 

 
Tagsági összeférhetetlenség 

 15. szakasz 

 
Az egyesületi tagság összeegyeztethetetlen köztisztség vagy közfelhatalmazással ellátott 
tisztség ellátásával, amely magában foglalja, de nem korlátozódik a következőre: 
 

- állami szervek általi megválasztás vagy kinevezés bármely tisztség ellátására, 
- politikai párt vagy mozgalom általi megválasztás vagy kinevezés bármely tisztség 
ellátására. 

 

A jelen szakasz előző bekezdésében foglaltak nem hatályosak abban az esetben, ha a tag 

az Egyesület céljainak megfelelően az Egyesület képviselőjeként lát el köztisztséget vagy 

közfelhatalmazással ellátott tisztséget az ügyvezető igazgató javaslata alapján. 

 

Az egyesületi tagság összeegyeztethetetlen olyan más egyesületben, szervezetben, 

szövetségben, politikai pártban, mozgalomban vagy polgárok csoportjában való tagsággal, 

amelynek céljai ellentétesek az Egyesület céljaival. 

 

A jelen szakaszban foglalt körülmények bekövetkezése esetén a tag tagsági jogai és 

kötelezettségei e körülmények megszűnéséig szünetelnek. 

 
A tagsági összeférhetetlenség megállapítására az Egyesület minden tagja, 

valamint az Egyesület minden szerve és minden az Egyesület által kinevezett 

személy jogosult eljárást kezdeményezni a Tagsági Szabályzatban összhangban. 

 

 

 

 

 

IV. FEJEZET 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

Az ügyvezetés és az ügyvezető szervek  

16. szakasz 
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A tagok az Egyesületet közvetlenül vagy az Egyesület szerveibe megválasztott 
képviselőik által vezetik. 
 

AZ EGYESÜLET 
SZERVEI: 

- Közgyűlés,  
- Igazgatóbizottság,  
- ügyvezető igazgató 
- Becsületbíróság,  
- bizottságok 

 

Az Egyesület állandó szervei a Közgyűlés, az Igazgatóbizottság, az ügyvezető igazgató 
és a Becsületbíróság.  

Az Egyesület ideiglenes szervei a bizottságok.  

 
A Közgyűlés összetétele és hatásköre  

17. szakasz 

Az Egyesület legrangosabb szerve a Közgyűlés.  

A Közgyűlést az egyesület összes olyan tagja képezi, aki befizette a tagdíjat vagy 
mentesült a tagdíjfizetési kötelezettség alól az Alapszabály 13. szakaszában foglaltakkal 

összhangban.  
 
 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő döntések meghozatala: 
- az Egyesület Alapszabályának elfogadásáról, illetve annak módosításairól és 
kiegészítéseiről,  
- az Egyesület éves pénzügyi tervéről és beszámolójáról, 
- az Egyesület státusváltozásairól, 
- az Igazgatóbizottság tagjainak megválasztásáról és felmentéséről, 
- az Igazgatóbizottság munkájáról szóló jelentésről, 
- a Becsületbíróság munkájáról szóló jelentésről, 
- az Igazgatóbizottság tagjának fellebbezéséről a Becsületbíróságnak az 
Egyesületből való kizárásról szóló döntései ellen, 
- az Egyesület megszűnéséről, 
- a Közgyűlés ügyrendi szabályzatának meghozataláról, 
- a Becsületbíróság tagjainak megválasztásáról és felmentéséről, 
- a szervezetekben és más egyesületekben való tagságról az országban és 
külföldön, 
- a Tagsági Szabályzatról, 
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- az Alapszabályban meghatározott egyéb kérdésekben. 

A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalakor döntéseket, 
határozatokat, véleményeket, javaslatokat és utasításokat hoz. 
 

 
A Közgyűlés üléseinek típusai, összehívása és megtartása  

18. szakasz 

 
A Közgyűlés rendes és rendkívüli üléseket tarthat.  
A Közgyűlés üléseit közvetlenül vagy elektronikus kommunikációs eszközökkel lehet 
megtartani.  

 

 
Rendes ülés 

 19. szakasz 

 

A Közgyűlés rendes ülésére évente legalább egyszer sor kerül.  

A Közgyűlés rendes ülését az Igazgatóbizottság elnöke hívja össze, a Közgyűlés ügyrendi 
szabályzatával összhangban. 

 

 
 

Rendkívüli ülés 

 20. szakasz 

 

Rendkívüli közgyűlést hívnak össze, a Közgyűlés ügyrendi szabályzatával összhangban, 
ha ezt kezdeményezi: 

- a tagság legalább 20% -a,  

- az Igazgatóbizottság tagjainak többsége. 

 

Döntéshozatal 

21. szakasz 

 

A Közgyűlés munkájához és döntésképességéhez szükséges kvórum akkor van meg és a 
Közgyűlés akkor hozhat érvényes döntést, ha a Közgyűlés ülésén az Egyesület azon 
tagjainak legalább 10%-a jelen van, akik megfelelnek az Alapszabály 17. szakasza (2) 
bekezdésében meghatározott feltételnek.  

 
A Közgyűlés döntéseit a jelen lévő tagok szavazattöbbségével hozza meg, kivéve a 
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státuszváltoztatásról és az Egyesület működésének megszüntetéséről szóló határozatok 
meghozatalát, amikor a döntést az összes jelenlevő tag kétharmadának szavazatával 
hozza meg.  

 

 A Közgyűlésről szóló átmeneti és záró rendelkezések  

22. szakasz 

 
A Közgyűlés ügyrendi szabályzata szabályoz minden olyan kérdést, amelyet jelen 
Alapszabály nem szabályoz, és amely az Alapszabály szerint a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 

 
Az Igazgatóbizottság összetétele és hatásköre 

23. szakasz 

 
 

Az Igazgatóbizottság az Egyesület végrehajtó szerve, amely irányítja az Egyesület 

munkáját és gondoskodik az Egyesület Alapszabályában meghatározott céljainak 

megvalósításáról. 

 
Az Igazgatóbizottságnak legalább öt és legfeljebb kilenc tagja lehet. 

 

Az Igazgatóbizottság  tagjainak nem kell  egyidejűleg az Egyesület tagjainak is lenniük. 

 

Az Igazgatóbizottság  tagjává valamely szakterület jeles szakembere választható, aki 

rendelkezik az igazgatóbizottsági  tag tisztségének ellátásához szükséges ismeretekkel és 

képességekkel. 

 

Az Igazgatóbizottság  tagja a megbízatása ideje alatt az Egyesületben más tisztséget nem 

láthat el. 

 
Az Igazgatóbizottság  tagja munkájáért a VFÚE-től pénzbeli ellentételezésben nem 

részesül, egyéb jogcímen sem valósíthat meg bevételt a VFÚE-től, kivéve az 

Igazgatóbizottság  munkája során felmerült valós kiadások (utazási költség, szállásköltség, 

étkezés...) megtérítését.  

 
Az Igazgatóbizottság hatásköre  

24. szakasz 

Az Igazgatóbizottság a következőkről dönt:  

 
- az Egyesület céljainak megvalósításáról és az Alapszabály 

tiszteletben tartásáról, 

- az Egyesület működési stratégiájáról, 

- az Egyesület tevékenységeinek összehangolásáról, 
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- az Egyesület gazdálkodása és működésének törvényessége feletti 
felügyelet végrehajtásáról, 

- az Egyesület eszközeivel való rendelkezés ellenőrzéséről, 

- a Közgyűlés ülésének összehívásáról az Alapszabálynak 
megfelelően; 

- a Közgyűlés öntéseinek és egyéb aktusainak végrehajtásáról, 

- az Igazgatóbizottság munkájáról szóló éves beszámolónak a  
Közgyűlés elé terjesztéséről, 

- az Egyesület pénzügyi beszámolójának benyújtásáról,  

- az Igazgatóbizottság tagjai munkája díjazásának megállapítására 
vonatkozó javaslat előterjesztéséről a Közgyűlésnek, 

- az Alapszabály és más általános aktusok javaslatáról, 

- az Egyesület ideiglenes szerveinek megalakításáról, 

- az ügyvezető igazgató kinevezéséről és felmentéséről, 

- az ügyvezető igazgató jogairól és kötelezettségeiről, 

- az ügyvezető igazgató munkájának felügyeletéről, 

- az ügyvezető igazgató stratégiai javaslatainak jóváhagyásáról, 

- eszközök más jogi személyektől való megszerzéséről, 

- a tagdíj összegéről; 

- egyéb jogi személyek alapításáról, 

- az Egyesület tagjainak meghatározott tevékenységek végzésére tett 
kezdeményezéséről, 

- a képviseletre jogosult egyéb személyek megválasztásáról és 
felmentéséről, 

- a képviseletre jogosult egyéb személyek hatásköréről, 

- az Igazgatóbizottság elnökének megválasztásáról és felmentéséről, 

- az Egyesület tagjának a Becsületbíróság azon döntése elleni 
fellebezéséről, amellyel a Becsületbíróság kizárja az Egyesület 
tagját, 

- együttműködési memorandumok, egyetértési memorandumok, 
együttműködési megállapodások aláírásáról, koalíciókhoz való 
csatlakozásról és egyéb olyan társulási formákról, amelyek nem 
utalnak szövetségre lépésre, 

- az Igazgatóbizottság ügyrendi szabályzatáról, 

- a jelen Alapszabállyal sszhangban levő egyéb általános jogi 
aktusokról, amelyek nem kerültek más szerv hatáskörébe. 

  
Az Igazgatóbizottság egyéb, a Közgyűlés által rábízott, valamint a jelen 

Alapszabály szerint más szerv hatáskörébe nem tartozó feladatokat is ellát.  

 

 
Az Igazgatóbizottság tagjainak megválasztása 

25.szakasz 
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Az Igazgatóbizottság tagjává önmagát vagy más személyt jelölhet az Egyesület bármely 

tagja, aki tagdíjfizetési kötelezettségét szabályszerűen teljesítette, vagy az Alapszabály 13. 

szakasza szerint a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesül. Az igazgatóbizottsági 

tagságra jelölt személynek rövid életrajzot és jelöltségi nyilatkozatot kell benyújtania a 

Választási Bizottságnak, az Egyesület címére.  

 

A benyújtott pályázat alapján a Választási Bizottság értesíti a Közgyűlés összehívására 

jogosult előterjesztőt az igazgatóbizottsági tagságra jelölt személyekre vonatkozó 

javaslatokról . 

 

Az Igazgatóbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg a jelen lévő tagok többségének 

szavazatával. 

 
 

 
Az Igazgatóbizottság tagjainak megbízatása (mandátuma) és felelőssége 

26. szakasz 

 

Az Igazgatóbizottság munkájának folytonossága érdekében az első igazgatóbizottsági 

tagválasztás alkalmával az Igazgatóbizottság legalább két tagját két éves időtartamra 

választják, míg a többi tagot négy évre. Az első igazgatóbizottsági tagválasztás alkalmával 

a Választási Bizottság javaslatot tesz az igazgatóbizottsági tagok megbízatásának 

időtartamára. 

 

Az első igazgatóbizottsági tagválasztást követően minden egyes következő 

igazgatóbizottsági tag mandátuma 4 évre szól, azzal, hogy még egyszer megválaszthatják 

az Igazgatóbizottság tagjává. 

 

Az Igazgatóbizottság tagjai munkájukért a Közgyűlésnek tartoznak elszámolással. 

 

 
Az Igazgatóbizottság ülései, a munkájához és döntésképességéhez szükséges 

kvórum 
27. szakasz 

 

 

Az Igazgatóbizottság rendes vagy rendkívüli üléseket tarthat. 

 

Az Igazgatóbizottság rendes ülését évente legalább három alkalommal megtartja. 

 

Az Igazgatóbizottság rendkívüli ülése az Igazgatóbizottság elnökének vagy az 

Igazgatóbizottság tagjai többségének kérésére bármikor összehívható, ha olyan rendkívüli 

körülmények állnak fenn, amelyek indokolják az Igazgatóbizottság rendkívüli ülésének 

összehívását.  
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Az Igazgatóbizottság ülésének megtartásáról szóló értesítést a napirenddel együtt 

kötelezően be kell nyújtani az ügyvezető igazgatónak, aki az Igazgatóbizottság ülésein 

szavazati jog nélkül részt vehet, az Igazgatóbizottság ügyrendi szabályzatával 

összhangban. 

 

Az Igazgatóbizottság ülésein szavazati jog nélkül részt vehetnek az Egyesületben 

munkaviszonyban levők, az Egyesület munkatársai és tagjai, ha erre van elegendő hely.  

 

Az Igazgatóbizottság döntéseinek meghozatala   

                      28. szakasz 

 
Az Igazgatóbizottság munkájához és döntésképességéhez szükséges kvórum akkor 

van meg, ha az Igazgatóbizottság  ülésén jelen van az Igazgatóbizottság tagjainak 

legalább a kétharmada. 

 

Az Igazgatóbizottság döntéseit a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza meg. Az 

Igazgatóbizottság üléseinek összehívásának és megtartásának rendjéről, a napirendi 

javaslattétel módjáról, a napirendről, a kvórum megállapításának módjáról, az 

Igazgatóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvvezetés rendjéről, valamint egyéb olyan, 

nem szabályozott kérdésekről, amelyek az Igazgatóbizottság hatáskörébe tartoznak, az 

Igazgatóbizottság ügyrendi szabályzata az irányadó. 

 

 
Az Igazgatóbizottság tagjai megbizatásának megszűnése   

29. szakasz 

 
Az Igazgatóbizottság tagjának megbízatása megszűnik azon időszak 
lejártával, amelyre megválasztották.  
Az Igazgatóbizottság tagjának megbízatása megszűnik azon időszak 
lejárta előtt, amelyre megválasztották: 

- ha a bíróság vagy más hatóság jogerős határozata eltiltja bizonyos 
tevékenységek és munkakörök gyakorlásától, 

- ha az Igazgatóbizottság tagja elvesztette cselekvőképességét,  
- ha börtönbüntetésre ítélték, függetlenül a büntetés időtartamától; 
- ha 6 hónapot meghaladó időtartamra óvintézkedést, nevelő 

intézkedést vagy védőintézkedést róttak ki rá, és emiatt 
tisztségéből távol kell maradnia, 

- lemondással 
- elbocsátással,  
- a halálával; 

  
Az Igazgatóbizottság tagjának felmentésére irányuló kezdeményezésre, 
az Igazgatóbizottság tagjának felmentésére vonatkozó eljárásra, valamint 
az Igazgatóbizottság tagjának felmentéséről szóló döntés meghozatalára a 
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jelen Alapszabály, a Becsületbíróság ügyrendi szabályzata és a Közgyűlés 
ügyrendi szabályzata az irányadó. 

Az Igazgatóbizottság elnöke 

30. szakasz 

Az Igazgatóbizottság munkáját az Igazgatóbizottság elnöke irányítja. 
Az Igazgatóbizottság elnökét az Igazgatóbizottság választja meg tagjai közül, az összes tag 
szavazatának többségével és az összes tag szavazatának többségével menti is fel. 
Az Igazgatóbizottság elnöke hivatalból tagja az Egyesület ideiglenes szerveinek. 
Az Igazgatóbizottság elnöke: 

- elnököl az Igazgatóbizottság  ülésein és vezeti azokat, 
- gondoskodik arról, hogy az Igazgatóbizottság  üléseit ezen Alapszabály 

rendelkezéseivel összhangban tartsák meg, 
- összeállítja a napirendi javaslatokat az Igazgatóbizottság  üléseire és 

beterjeszti azokat, 
- összehívja, elnökli és vezeti a Közgyűlés üléseit az Alapszabálynak 

megfelelően, 
- köteles és felelős ellenőrizni, hogy az Igazgatóbizottság  minden tagja 

jelen Alapszabályban és az Igazgatóbizottság  ügyrendi 
szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja jogait és 
teljesítse kötelezettségeit, 

- köteles együttműködni az ügyvezető igazgatóval és segíteni az 
ügyvezető igazgatót feladatai ellátásában, 

- köteles gondoskodni arról, hogy az Igazgatóbizottság tagjai 
tájékoztatást kapjanak jogaikról, kötelezettségeikről és 
felelősségeikről, amelyeket az Alapszabály és az Igazgatóbizottság  
ügyrendi szabályzata ír elő, 

- kinevezi és felmenti a bizottságok elnökeit, valamint értékeli a 
bizottságok elnökeinek munkáját, 

- jogosult részt venni a bizottsági üléseken, vagy a bizottsági ülésekre 
önmaga helyett más igazgatóbizottsági tagot delegálni 

 

Az Igazgatóbizottság  elnöke az Igazgatóbizottság  által rábízott egyéb feladatokat is 

ellátja. 

 

Jelen Alapszabálynak az igazgatóbizottsági tagok megbízatásának megszűnésére 

vonatkozó rendelkezései az Igazgatóbizottság  elnökének megbízatásának megszűnésére, 

valamint az Alapszabályban meghatározott egyéb esetekre is vonatkoznak. 

 

 

Az Igazgatóbizottságról szóló átmeneti és záró rendelkezések  

31. szakasz 

 
A Igazgatóbizottság ügyrendi szabályzata szabályoz minden olyan kérdést, amelyet 
jelen Alapszabály nem szabályoz, és amely az Alapszabály szerint az 
Igazgatóbizottság és az Igazgatóbizottság elnökének hatáskörébe tartozik.  
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Ügyvezető igazgató 

32. szakasz 

 

Az ügyvezető igazgató az Egyesület törvényes képviselője. 

 

Ügyvezető igazgatónak olyan személy nevezhető ki, aki megfelel az igazgatóbizottsági 

tagság feltételeinek, és kiemelkedő vezetői képességekkel rendelkezik. 

 

Az ügyvezető igazgatót az Igazgatóbizottság nevezi ki. 

 

Az egyesület több képviseleti jogosultsággal bíró személlyel is rendelkezhet, akiket az 

Igazgatóbizottság döntéssel nevez ki. 

 

A többi képviseletre jogosult személy az Egyesület törvényes képviselőjének 

felhatalmazással rendelkezik, hatáskörüket az Igazgatóbizottság definiálja. 

 
 
 
 

 
Az ügyvezető igazgató megbízatása és felelőssége 

33. szakasz 

 
Az ügyvezető igazgató megbízatása 4 évre szól. 

 

Az ügyvezető igazgató munkájáért az Igazgatóbizottságnak felel. 

 

Az ügyvezető igazgató köteles a munkájáról az előző évre vonatkozóan legkésőbb tárgyév 

február utolsó napjáig írásban beszámolni az Igazgatóbizottságnak. 

 
 

Az ügyvezető igazgató megbízatásának megszűnése 

34. szakasz 

 

 
Az ügyvezető igazgató megbízatása megszűnik annak az időszaknak a lejártával, amelyre 
megválasztották.  

Az ügyvezető igazgató megbízatása megszűnik annak az a időszaknak a lejárta előtt, amelyre 
megválasztották: 

- ha a bíróság vagy más hatóság jogerős határozata eltiltja bizonyos 
tevékenységek vagy munkakörök gyakorlásától, 

- ha az ügyvezető igazgató elvesztette cselekvőképességét,  

- ha börtönbüntetésre ítélték, függetlenül a büntetés hosszától, 

- ha 6 hónapot meghaladó időtartamú óvintézkedést, nevelő intézkedést vagy 
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védőintézkedést róttak ki rá és olyan bűncselekmény miatt, amely méltatlanná 
teszi feladatai ellátására, 

- lemondással,  

- felmentéssel,  

- a halálával; 

- az Egyesületnek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által vezetett egyesületi 
nyilvántartásból való törlése esetén az egyesületekről szóló törvény 49. 
szakasza szerint. 

 

Az ügyvezető igazgató köteles hivatalban maradni az új ügyvezető igazgató 
megválasztásáig, de legfeljebb 30 napig, ha az ügyvezető igazgató és az Egyesület között 
létrejött szerződés így rendelkezik, kivéve azt az esetet, ha a tisztség megszűnéséhez 
vezető körülmények  ezt lehetetlenné teszik. 

Az ügyvezető igazgató felmentésére irányuló kezdeményezésre, az ügyvezető igazgató 
felmentésének eljárására és az ügyvezető igazgató felmentéséről szóló döntés 
meghozatalára a jelen Alapszabály, a Becsületbíróság ügyrendi szabályzata és a 
Igazgatóbizottság ügyrendi szabályzata az irányadó.  

 
Az ügyvezető igazgató hatásköre 

35. szakasz 

Az ügyvezető igazgató hatásköre: 

- képviseli az Egyesületet, 

- meghatározza és végrehajtja az Egyesület politikáját, 

- a jelen Alapszabályban, az Igazgatóbizottság döntéseiben és utasításaiban 
foglaltak szerint intézi az Egyesület ügyeit, 

- javasolja az Igazgatóbizottságnak más jogi személyek létrehozását; 

- az Igazgatóbizottság döntése alapján döntést hoz és végrehajt más jogi 
személyek bejegyzéséről, 

- lebonyolítja az egyesületi tagfelvétel eljárását, és döntést hoz a tagfelvételről, 

- döntést hoz az Egyesület székhelyének címéről, 

- döntést hoz a stratégiai javaslatok Igazgatóbizottság elé terjesztéséről, 

- a Becsületbíróság véleményének megfelelően dönt a tagságról; 

- döntést hoz az azonosító igazolvány kiállításának módjáról, formájáról, kinézetéről 
és tartalmáról, 

- dönt a tagdíj fizetése alóli felmentésről, 

- döntést hoz a tagsági viszony megszüntetéséről az Alapszabály 15. pontjában 
meghatározott okok miatt, 

- tájékoztatja a Becsületbíróságot az Egyesület tagjának az Alapszabály 15. 
pontjából fakadó kötelezettségének megsértéséről,  

- döntést hoz a tagsági viszony megszüntetéséről a tagdíj nem fizetése miatt, 

- az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően dönt a tagjegyzékből való törlésről, 

- nyilvántartást vezet a tagdíjakról és a tagságról, beleértve a tagok e-mail címének 
nyilvántartását, 

- munkájáról tájékoztatja az Igazgatóbizottságot, és munkájáról beszámol annak,  

- az Egyesület stratégiai javaslatait az Igazgatóbizottság elé terjeszti, 

- együttműködik az Igazgatóbizottsággal, 
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- döntést hoz a Közgyűlés összehívásáról az Alapszabálynak megfelelően, 

- döntést hoz az e-mail címről és a honlapról, és azokat szerkeszti és kezeli,  

- az Egyesület honlapján közzétesz az Egyesület finanszírozásáról szóló 
tájékoztatást, valamint egyéb adatokat az Igazgatóbizottságot döntéseivel és jelen 
Alapszabályban foglaltakkal összhangban, 

- pályázatot hirdet és bonyolít le a Választási Bizottság tagjainak kiválasztására az 
Alapszabálynak megfelelően; 

- az Egyesület tagjait köztisztségre vagy közfelhatalmazással bíró tisztségre történő 
kinevezésre javasolja, 

- megindítja az eljárást és döntést hoz a tag összeférhetetlenségének 
megállapításáról,  

- megindítja az eljárást és döntést hoz a tag összeférhetetlenségéről szóló döntés 
visszavonásáról,  

- dönt a munkaviszonyból eredő jogokról és kötelezettségekről; 

- megállapítja a munkaviszonyban levők és az egyéb munkaszerződések alapján 
foglalkoztatottak bérét és egyéb jövedelmeit, 

- dönt a munkaviszonyban levők jogairól és kötelezettségeiről, intézkedik a munka- 
és technológiai fegyelem fenntartása érdekében, 

- meghozza a munkaviszonnyal kapcsolatos általános aktusokat, valamint az 
Egyesület egyéb olyan általános aktusait és szabályzatait, amelyek nem tartoznak 
más szerv hatáskörébe. 

- javasolja a Közgyűlésnek a Tagsági zabályzatot.  

- dönt a projektekre való jelentkezéséről; 

- dönt a projektekhez kapcsolódó együttműködésekről (partnereket választ a 
projektekben való közös részvételhez, dönt a projektkonzorciumi tagságról). 

 

Az ügyvezető igazgató egyéb feladatokat is ellát az Alapszabályban foglaltakkal 
összhangban és az Igazgatóbizottság döntése alapján. 

 
Választási Bizottság 

36. szakasz 

A Választási Bizottság az a választási szerv, amelynek hatásköre: 

- pályázatot hirdetni és lebonyolítani az Igazgatóbizottság és a Becsületbíróság 
tagjának megválasztására, 

- az Alapszabály 23. szakaszának megfelelően ellenőrizni az igazgatóbizottsági 
tagság követelményeinek teljesítését, 

- az Alapszabály 37. szakaszának megfelelően ellenőrzi a becsületbírósági tagság 
követelményeinek teljesítését, 

- tájékoztatni az Egyesület illetékes szerveit az igazgatóbizottsági tagságra és a 
becsületbírósági tagságra irányuló javaslatokról, 

- ügyrendi szabályzatot fogad el a saját működésére. 
 

A választási bizottság három tagból és két helyettesből áll. 

 

A Választási Bizottság tagjai és  azok helyettesei az Egyesület azon tagjai közül kerülnek ki, 
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akiknek az Egyesületben való tagsága már legalább 5 éve fennáll a Választási Bizottság 

tagjának vagy helyettesének megválasztására irányuló pályázati jelentkezés benyújtásakor. 

A Választási Bizottság tagjait és helyetteseiket a Közgyűlés választja meg. 

A Választási Bizottság tagjainak és helyetteseiknek megbízatása öt évre szól és korlátlan 

számú mandátummal újraválaszthatóak. 

A választási bizottsági tagság a megbízatási idő alatt összeegyeztethetetlen az Egyesületen 

belüli egyéb munkakörökkel és funkciókkal. 

 

A választási bizottsági tag megbízatása megszűnik annak az a időszaknak a lejárta előtt, 
amelyre megválasztották: 

- ha megszűnt az egyesületi tagsága 

- ha a bíróság vagy más hatóság jogerős határozata eltiltja bizonyos 
tevékenységek vagy munkakörök gyakorlásától, 

- ha a Választási Bizottság tagja elvesztette cselekvőképességét,  

- ha börtönbüntetésre ítélték, függetlenül a büntetés hosszától,  vagy ha 
óvintézkedést, nevelő intézkedést vagy védőintézkedést róttak ki rá olyan 
bűncselekmény miatt, amely méltatlanná teszi feladatai ellátására, 

- lemondással,  

- felmentéssel,  

- a halálával; 

- az Egyesületnek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által vezetett egyesületi 
nyilvántartásból való törlése esetén az egyesületekről szóló törvény 49. 
szakasza szerint. 

 

A Választási Bizottság tagját abban az esetben, ha a megbízatása annak az időszaknak a lejárta 

előtt szűnik meg, amelyre megválasztották, vagy az akadályoztatása esetén, a Választási 

Bizottság helyettes tagja helyettesíti. 

 

A Választási Bizottság ügyrendi szabályzata szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket 
jelen Alapszabály nem szabályoz, és amelyek az Alapszabály szerint a Választási Bizottság 
hatáskörébe tartoznak. 

 
A Becsületbíróság összetétele, a választás módja 

és a Becsületbíróságon belüli munkakörök összeegyeztethetetlensége 

37. szakasz 

 
A Becsületbíróságnak három tagja van. 

 

A Becsületbíróság tagjait az Egyesület tagjai közül választják. 

 

Az Becsületbíróságba önmagát jelölheti az Egyesület bármely tagja, aki tagdíjfizetési 

kötelezettségét szabályszerűen teljesítette, vagy az Alapszabály 13. szakasza szerint a 

tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesül, feltéve ha  megszakítás nélkül leglább 5 éve tagja 

az Egyesületnek. 
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A becsületbírósági tagságra való jelentkezésnek rövid életrajzot és jelöltségi nyilatkozatot 

kell tartalmaznia és az Egyesület címére kell benyújtani a Választási Bizottságnak.  

 
A becsületbírósági tagság a megbízatási idő alatt összeegyeztethetetlen az Egyesületen 

belüli egyéb munkakörökkel és funkciókkal. 

 
Az Becsületbíróság tagja munkájáért a VFÚE-től pénzbeli ellentételezésben nem részesül, 

egyéb jogcímen sem valósíthat meg bevételt a VFÚE-től, kivéve a Becsületbíróság 

munkája során felmerült valós kiadások (utazási költség, szállásköltség, étkezés...) 

megtérítését.  

 
 

A Becsületbíróság tagjainak megbízatása és felelőssége 

38. szakasz 

 
A Becsületbíróság tagjainak megbízatása 5 évre szól és korlátlan számú mandátummal 

újraválaszthatóak. 

 

A Becsületbíróság munkájáért a Közgyűlésnek felel. 

 

A Becsületbíróság köteles a munkájáról az előző évre vonatkozóan legkésőbb tárgyév 

február utolsó napjáig írásban beszámolni a Közgyűlésnek. 

 

A Becsületbíróság megbízatásának megszűnése 

39. szakasz 

 

A Becsületbíróság tagjának megbízatása megszűnik azon időszak lejártával, 

amelyre megválasztották.  
A Becsületbíróság tagjának megbízatása megszűnik azon időszak lejárta 
előtt, amelyre megválasztották: 

- ha megszűnt az egyesületi tagsága 
- ha a bíróság vagy más hatóság jogerős határozata eltiltja bizonyos 

tevékenységek és munkakörök gyakorlásától, 
- ha a Becsületbíróság tagja elvesztette cselekvőképességét,  

- ha börtönbüntetésre ítélték, függetlenül a büntetés hosszától,  vagy ha óvintézkedést, 
nevelő intézkedést vagy védőintézkedést róttak ki rá olyan bűncselekmény miatt, 
amely méltatlanná teszi feladatai ellátására, 

- lemondással 
- elbocsátással,  
- a halálával, 

- az Egyesületnek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által vezetett egyesületi 
nyilvántartásból való törlése esetén az egyesületekről szóló törvény 49. szakasza 
szerint. 
 

  
A Becsületbíróság tagjának felmentésére irányuló kezdeményezésre, A 
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Becsületbíróság tagjának felmentésére vonatkozó szavazásra, valamint A 
Becsületbíróság tagjának felmentéséről szóló döntés meghozatalára a 
Becsületbíróság ügyrendi szabályzata az irányadó. 

 
A Becsületbíróság működése 

40. szakasz 

 
A Becsületbíróság munkájához és érvényes döntéshozatalához szükséges a 

Becsületbíróság mindhárom tagjának jelenléte a Becsületbíróság ülésein. 

 

A Becsületbíróság munkájában független, munkáját az Egyesület más szervei 

nem ellenőrizhetik, egyedi ügyekben intézkedést nem rendelhetnek el, 

független helyzetét egyéb módon nem veszélyeztethetik. 

 

A Becsületbíróság tagjai kötelesek sürgősen intézkedni. 

 

A tagok felelősségét, az Alapszabály megsértését és az Egyesület tagjai általi 

egyéb megszegéseket a Becsületbíróság a jelen Alapszabály és a 

Becsületbíróság ügyrendi szabályzata által meghatározott külön eljárásban 

állapítja meg. 

 
A Becsületbíróság hatásköre  

41. szakasz 

A Becsületbíróság hatásköre: 

 

- megindítja és lefolytatja az eljárást, és döntést hoz az Alapszabály 41. 
szakaszában foglalt intézkedések meghozataláról a Alapszabály vagy a 
Szerbiai Újságírók Kódexének durva megsértése esetén, továbbá az 
Egyesület jó hírnevének megsértése esetén a tagok nyilvános szereplése 
és tevékenysége miatt, valamint az Egyesület Alapszabályának és 
általános jogi aktusainak enyhébb megsértése esetén; 

- véleményezi a VFÚE tagságára jelölt személyeket. 
 

Kötelezettségszegések és fellebezési jog 
42. szakasz 

Az egyesületi tag vagy kinevezett személy személy kötelezettségszegései a 
következők: 

- az Alapszabály vagy Szerbiai Újságírók Kódexe rendelkezéseinek durva 
megsértése, 
- az Alapszabály rendelkezéseinek durva megsértése a tag 
összeférhetetlensége bejelentésének elmulasztása esetén, az Alapszabály 
15. szakaszának értelmében 
- az Egyesület jó hírnevének megsértése nyilvános szerepléssel és 
tevékenységgel. 
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Abban az esetben, ha a Becsületbíróság előtti eljárásban megállapítást nyer, hogy 
az Egyesület tagja vagy kinevezett személye a jelen szakasz  előző 
bekezdésében foglalt kötelezettségszegést követett el, a Becsületbíróság döntést 
hozhat, amellyel az Egyesület tagjával vagy kinevezett személyével szemben az 
alábbi intézkedések valamelyikét elrendeli: 

- nyilvános figyelmeztetés, 
- ez egyesületi tagság felfüggesztése egy év időtartamra, 
- végleges kizárás az Egyesületből. 

 
A Becsületbíróság a jelen szakasz (2) bekezdésének 3. francia bekezdésében 
említett döntés meghozatalakor tájékoztatja az Egyesület Közgyűlését vagy az 
Igazgatóbizottságot a felmentés okairól. 
 
A jelen szakasz előző bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követően a 
Közgyűlés köteles határozatot hozni a kinevezett személy felmentéséről, míg az 
Igazgatóbizottság az ügyvezető igazgató felmentéséről köteles dönteni, mindezt a 
jelen Alapszabály és az ügyrendi szabályzat azon rendelkezéseivel összhangban, 
amelyek meghatározzák a kinevezett tisztségviselők felmentésére irányuló eljárás 
lefolytatásának módját. 
 
A jelen szakasz (2) bekezdésének 3. francia bekezdésében említett, az Egyesület 
tagjaira vonatkozó döntés meghozatalakor a Becsületbíróság értesíti az 
ügyvezető igazgatót, hogy folytassa le a tagságból való törlési eljárást. 
 
A Becsületbíróságnak az Egyesületből való végleges kizárásról szóló döntése 
ellen az Egyesület azon tagja, akivel szemben ilyen döntést hoztak, a döntés 
kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be. 
 
A jelen szakasz (6) bekezdésében említett fellebbezésről az Igazgatóbizottság 
dönt. 
 
A fellebbezési eljárást, a másodfokú döntés meghozatalának rendjét, a rendkívüli 
közgyűlés összehívásának rendjét a Becsületbíróság ügyrendi szabályzata 
szabályozza. 

 
Átmeneti és záró rendelkezések a Becsületbíróságról 

43. szakasz 

 
A Becsületbíróság ügyrendi szabályzata szabályoz minden olyan kérdést, 

amelyet jelen Alapszabály nem szabályoz és amelyek az Alapszabály szerint a 

Becsületbíróság hatáskörébe tartoznak. 

 
Bizottságok 

44. szakasz 

 
A bizottságokat döntésével az Igazgatóbizottság hozza létre.  
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A bizottságok tagjait az Igazgatóbizottság választja meg. 

 

A bizottságok elnökeit a bizottságok tagjai közül az Igazgatóbizottság elnöke 

választja meg.  

 

Az Igazgatóbizottság elnöke hivatalból tagja valamennyi bizottságnak. 

 

Az Igazgatóbizottság elnöke szükség szerint részt vesz a bizottságok ülésein.  

 

A Bizottság felállításáról szóló döntéssel az Igazgatóbizottság a következőkről 

határoz: 

- összetétel, 

- a döntéshozatal módja, 

- hatáskör, 

- megbízatási idő, 

- felmentés, 

- munkához szükséges kvórum, 

- döntéshozó többség, 

- munkamódszer, 

- összehívás, 

- ülések, 

- a bizottsági tagok jogai, kötelezettségei és felelősségei, 

- a bizottságok munkája szempontjából fontos egyéb kérdések. 

 

Az igazgatóbizottségi tag tisztségének bármely okból történő megszűnése a 

bizottsági tag tisztségének megszűnését vonja maga után abban az esetben, 

ha a bizottság tagja egyben az igazgatóbizottság tagja is. 

 

Az egyesületi tagság bármely okból történő megszűnése a bizottsági tagság 

megszűnését vonja maga után abban az esetben ha a bizottság tagja egyben 

az Egyesület tagja is. 

V. 

FEJEZET 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

Az Egyesület megszűnése és intézkedés az Egyesület vagyonáról  

45. szakasz 

 
Az Egyesület a Közgyűlés határozatával megszűnik, ha az Egyesület céljainak 

eléréséhez szükséges feltételek megszűnnek, valamint a törvényben 

meghatározott egyéb esetekben. 

 

A működés megszűnése esetén az Egyesület vagyona olyan belföldi nonprofit 
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jogi személyhez kerül átadásra, amely azonos vagy hasonló célok elérése 

érdekében jött létre, vagyis a Közgyűlés határozza meg a megszűnésről szóló 

döntésével, hogy a vagyon kinek adható át, az egyesületekről szóló törvénnyel 

összhangban. 

 

 
Az egyesületekrő szóló törvény közvetlen alkalmazása  

46. szakasz 

 
Az egyesületekről szóló törvény rendelkezései közvetlenül alkalmazandók 

minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem szabályoz. 

 

Közzététel, hatályba lépés és önálló rendelkezések 

47. szakasz 

 

Jelen Alapszabály elfogadásának napján lép hatályba. 
 
Jelen Alapszabály hatálybalépésével a Vajdasági Független Újságíró Egyesület 
polgárok egyesületének 2019. június 8-i alapszabálya hatályát veszti. 
 
Jelen Alapszabály hatálybalépését követően az Egyesület törvényes képviselője, 
akit a Vajdasági Független Újságíró Egyesület 2019. június 8-i Alapszabálya 
szerint választották meg (a továbbiakban jelen szakaszban: a korábbi törvényes 
képviselő) látja el a törvényes képviselői feladatot az új törvényes képviselő 
megválasztásáig (a továbbiakban jelen szakaszban: megbízatás 
meghosszabbítása), de legtovább a jelen Alapszabály hatályb lépésétől számított 
60 napig.  

 

Az előző összetételű Igazgatóbizottság az ügyvezető igazgató megválasztása 
előtt, az első ülésén benyújtja a Közgyűlésnek a Tagsági Szabályzatot és a 
Közgyűlés ügyrendi szabályzatát. 

 

A Közgyűlés elnöklője  

Veljko Milic 

 


