
 
 

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA 

I. cikkely 

Adatok 
1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 

2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava 

  

II. cikkely 

A szervezet küldetése, céljai és tevékenységi köre 
1. A polgári társulás önkéntes alapon létrejött, magánszemélyeket összefogó civil szervezet. 

2. A PT küldetése a kulturális és szellemi értékek védelme, megteremtése és bemutatása, az 

emberi jogok és szabadságjogok védelme. A PT a nők, férfiak és gyermekek közötti 

esélyegyenlőség alapelvének megvalósítására törekszik, elsősorban a szlovákiai magyar nemzeti 

kisebbség körében a társadalmi élet minden területén. 

3. A PT céljai és tevékenységi köre: 

a) az esélyegyenlőség alapelveinek megvalósításához szükséges intézményi, anyagi, tárgyi és 

személyi feltételek kialakítása a magyar nők és gyermekek számára, 

b) szemináriumok és információs kampányok szervezése az esélyegyenlőség fogalmainak a 

köztudatba való bekerülése és elterjedése érdekében, 

c) információs hálózat kialakítása weboldalak, e-mail-konferenciák és egyéb eszközök 

segítségével az esélyegyenlőség témaköreiről kölcsönös információcsere céljából, 

d) együttműködés külföldi civil szervezetekkel és az államhatalom szerveivel, és más jogi és 

természetes személyekkel a társulás céljainak megvalósítása terén, 

e) segítségnyújtás a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportoknak a munkapiacon való 

elhelyezkedésükben, 

f) a kultúra és a művészet támogatása és bemutatása (képzőművészet, zene, tánc, irodalom, 

színjátszás, fotóművészet, video, filmművészet, építészet), 

g) közhasznú szolgáltatások nyújtása ingyenes szociális és jogi tanácsadás formájában, 

h) gyermekek, fiatalok és felnőttek képzése és nevelése, képességfejlesztés, képzések, 

szemináriumok szervezése stb., 

i) a nők, gyermekek és férfiak elleni erőszak felszámolása, képzések szervezése a családon belüli 

erőszakkal kapcsolatba kerülő szakembereknek, 

j) tudományos, kutatói és kulturális tevékenység, 

k) kiadói tevékenység, médiumok (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, internet), audiovizuális 

tevékenység. 

l) dokumentációs tevékenység, információs adatbázis kialakítása, statisztika- és 

információgyűjtés az emberi jogok helyzetéről a kultúra és a művészetek terén. 

m) idegenforgalmi tevékenység 

n) drogellenes tevékenység 

  

III. cikkely 



 
Tagság 

  
1) Taggá válhat minden olyan természetes vagy jogi személy, aki betöltötte 18. életévét és 

jogilag alkalmas, és egyetért a társulás alapszabályával és céljaival, aktívan részt vesz a 

tevékenységében, vagy aki tárgyi, esetleg más módon kívánja támogatni a társulást céljai 

elérésében. 

2) A tagfelvételről a társulás elnöksége dönt írásos kérvény alapján, legalább két tag ajánlása 

után. 

3) A tagság a felvétel napjától lép érvénybe. 

4) A tagságról szóló dokumentum a tagság jegyzőkönyvbe vételével igazolható. 

5) A tagság megszűnhet: 

a) a tag kilépésével – a tagság a tag írásbeli kérvényének a társulás elnöksége általi kézhez vétele 

napjától érvényes, 

b) a tag kizárásával – a tagság az elnökség kétharmados többségű határozata alapján szűnik meg, 

c) a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével, 

d) a társulás megszűnésével. 

  

IV. cikkely 

A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei 

  
1) A tagoknak joguk van főként: 

a) részt venni a társulás tevékenységben, 

b) választani és megválasztatni a társulás szerveibe, 

c) javaslataikkal a társulás szerveihez fordulni, és azok véleményét kikérni 

d) tájékoztatást kérni a társulás szerveinek döntéseiről. 

2) A tagság kötelességei: 

a) betartani a társulás alapszabályát, 

b) teljesíteni a társulás szerveinek döntéseit, 

c) aktívan bekapcsolódni a szervezet munkájába. 

  

V. cikkely 

A társulás szervei 

  
1) a társulás tagsági közgyűlése 

2) elnökség 

3) jogi képviselő 

4) felügyelőtanács. 

  

VI. cikkely 

Tagsági közgyűlés 

  



 
1) A közgyűlés a társulás legfőbb szerve, a társulás összes tagja alkotja. 

2) A közgyűlés dönt a társulás alapvető ügyeiről határozat formájában. 

3) A közgyűlés főként: 

a) Jóváhagyja a társulás alapszabályát, annak változásait és kiegészítését. 

b) Megválasztja és visszahívja az elnökség megválasztott tagjait az Alapszabály VII/I. pontja 

szerint. 

c) Megválasztja és visszahívja a felügyelőtanács tagjait. 

d) Jóváhagyja a tevékenységi tervet és az éves jelentést. 

e) Jóváhagyja a költségvetést és gazdálkodását. 

f) Dönt a társaság megszűnéséről. 

4) A közgyűlés üléseit az elnökség hívja össze szükség szerint, legalább évente egyszer. Az 

elnökség a közgyűlést az alapító tagok felszólítására hívja össze. A közgyűlés határozatképes, ha 

jelen van a tagság több mint fele. A közgyűlésen a jelenlévő tagok többsége dönt.  

VII. cikkely 

Az elnökség 
1) Az elnökség az alapító (állandó) tagokból és a választott tagokból áll. 

2) Az elnökség a társulás végrehajtó szerve, amely tevékenységével a közgyűlésnek felel, 

irányítja a társulás tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban. 

3) Az elnökség öttagú. A megválasztott elnökségi tagok megbízatási időszaka 3 év. Az elnökség 

havonta legalább egyszer ülésezik. Az elnökség akkor határozatképes, ha jelen van a tagság több 

mint a fele. Az elnökség a jelen lévő tagok többségének határozatával dönt. 

4) az elnökség főként: 

a) tagjai közül elnököt választ és visszahív, 

b) irányítja és biztosítja a társulás működését, 

c) összehívja és tartalmilag előkészíti a közgyűlés tárgyalásait, 

d) kidolgozza a tevékenységi tervet és a tevékenység értékelését, a költségvetési tervet és a 

gazdálkodásról szóló jelentést, 

e) dönt a társulás megszűnéséről, ha a közgyűlés nem ül össze három hónapon belül, hogy 

döntsön a társulás megszűnéséről, 

f) dönt a tagfelvételről és a tagkizárásról, 

g) felszámolóbiztost nevez ki a társulás felszámolása esetén. 

5) az elnökség a munkavégzés biztosítására: 

a) titkárságot, irodát és egyéb szükséges eszközt alakíthat ki, 

b) titkár(nő)t, asszisztenst nevezhet ki. 

  

VIII. cikkely 

A társulás jogi képviselője 

  
1) A társulás jogi képviselője az elnök, aki a társulást hivatalos ügyekben képviseli. 

2) Az elnök hívja össze és irányítja az elnökség üléseit. 

  



 
IX. cikkely 

A felügyelőtanács 

  
1. A felügyelőtanács a társulás ellenőrző szerve, amely tevékenységével a közgyűlésnek felel. A 

felügyelőtanács háromtagú. A felügyelőtanács tagja csak jogilag alkalmas, büntetlen előéletű 

személy lehet. A felügyelőtanács tagja nem lehet egyúttal az igazgatótanács tagja is. 

2) A felügyelőtanács legalább egyszer évente ülésezik. Üléseit a felügyelőtanács elnöke hívja 

össze. A felügyelőtanács határozatképes, ha tagjai több mint a fele jelen van. Határozatait a jelen 

lévő tagok többségi szavazással hozzák meg. 

3) A felügyelőtanács főként: 

a) ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti az elnökséget a megállapított hiányosságokra, 

és javaslatokat tesz megoldásukra, 

b) ellenőrzi a belső szabályzat és az alapszabály betartását. 

  

X. cikkely 

A társulás gazdálkodása 

  
1) A társulás ingó és ingatlan vagyonnal gazdálkodik. 

2) A vagyon forrásai: 

a) magánszemélyektől és jogi személyektől kapott ajándék, támogatás, 

b) állami vissza nem térintendő támogatás, 

c) vagyonból származó jövedelem, 

d) a társulás tevékenységéből származó bevételek,. 

3) A gazdálkodás a jóváhagyott költségvetési terv szerint történik. A gazdálkodásért az elnökség 

felel. 

 

XI. cikkely 

A szervezet díja és elismerései 

  
1) A szervezet erkölcsi elismerésként megalapíthatja a „szervezet díját”, és odaítélheti olyan 

személynek vagy szervezetnek, amely jelentős mértékben hozzájárult a társulás céljainak 

megvalósításához. 

2) jelentős támogatóknak vagy együttműködő partnereknek, dolgozóknak munkájukért az 

elnökség oklevelet vagy kitüntetést adhat. 

  

XII. cikkely 

A társulás megszűnése 

  
1) A társulás megszűnhet önkéntes feloszlatással vagy más szervezettel való összeolvadással. 

2) Ha a társulás feloszlatással szűnik meg, az elnökség felszámoló biztost jelöl ki. 

3) A társulás felszámolásakor elsőként a társulás kinnlevőségeit kell rendezni. 



 
4) a vagyon a felszámolás esetén kizárólag közhasznú tevékenységre vagy karitatív célokra, 

esetleg ezekhez hasonló célokra használható fel. 

  

XIII. 

Zárórendelkezések 

  
1) Az alapszabály a közgyűlés általi jóváhagyás napján lép érvénybe. 

2) A társulás a Szlovák Belügyminisztérium általi bejegyzés napján alakul meg. 

3) Az előkészítő bizottság tagjai a bejegyzés napjától automatikusan a társulás tagjaivá válnak. 

  

Pozsony, 2005.12.12. 

Bejegyezve a VVS/1-900/90-27082 szám alatt 2005.12.28-án. 

A szlovák belügyminisztérium pecsétje 
 


