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1. számú melléklet 

 

 

SZOMBATHELYI WALDORF TÁRSAS KÖR 

II. sz. Módosítással  

egységes szerkezetben foglalt 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

A Vas Megyei Bíróság Pk. 60.029/1997/2. sorszámú végzésével 16/1997. sorszám alatt 

nyilvántartásba vett Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület a 2010. augusztus 23               

-án megtartott közgyűlésén, 2010. augusztus 23-tól kezdődő hatállyal alapszabályát a 

következőkben módosította, és ezen módosításokkal az alábbiak szerint foglalta egységes 

szerkezetbe: 
 

Általános rendelkezések  

1. 
 

Az egyesület neve: 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhelye: 9700. Szombathely Sorok u. 

44. /kiemelkedően közhasznú/ 

Működési területe: Szombathely, Vas Megye, Nyugat-Dunántúl Alapításának időpontja: 

1997. február 7. 

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, saját 

tevékenysége bevételeiből fedezi. 

 

2. 

A Társas Kör célja 

 

A Társas Kör általános célja: 

A személyek és közösségek fejlődését megalapozó nevelés megújulása, ennek érdekében 

közreműködik az emberismeretből fakadó Waldorf pedagógia alapelveinek és 

alkalmazásának magyarországi és nyugat-dunántúli meghonosításában. Támogatja a 

nevelési-, a szervezeti és a gazdálkodási tudatosulás útját vállaló szabad nevelési 

kezdeményezéseket. A gyermeknevelés megújulása érdekében célja helyi 

kezdeményezéssel önigazgató waldorf pedagógiai intézmények alapítása, ehhez a szellemi-

, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése és -mások 

segítségével - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése illetve 

mindezek elősegítése. 

 

A Társas Kör közvetlen célja: 

A Waldorf óvoda és iskola megalapítása és fenntartása, működési feltételeinek folyamatos 

biztosítása, szülői közösség szervezése, kapcsolódó kulturális és szociális rendezvények és 

kezdeményezések megvalósítása, és a nevelési, kulturális tevékenységekre alkalmas 

épületek felépítése, felszerelése. Waldorf pedagógiai, nevelő önképzések, továbbképzések 

és képzések megszervezése. 

 

Társas Köri tagság keletkezése, megszűnése 

3. 

A Társas Körnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. 
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A Társas Kör rendes tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik vállalják, hogy a 

Társas Kör fenntartásában és közreműködésével működő Waldorf nevelési intézmények 

Intézményi Konferenciájának tagjaként munkálkodnak, a jelen alapszabály rendelkezéseit 

magukra nézve kötelezőnek elfogadják és ennek részeként kötelezettséget vállalnak az 

egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, továbbá arra, hogy a 

Társas Kör tevékenységében aktívan részt vesznek, és a tagdíjat megfizetik. 
 

A rendes tagsági viszony a fent említett Intézményi Konferencia tagságot vállaló írásbeli 

vállalási nyilatkozattal jön létre, oly módon, hogy az egyben egyesületi belépési 

nyilatkoznak minősül. 

A rendes tagokat tagdíjfizetési kötelezettség terheli /ennek mértékét az alapszabály 

melléklete tartalmazza./ 
 

Pártoló tagsági viszony írásbeli csatlakozási nyilatkozattal jön létre. A tagot tagdíjfizetési 

anyagi kötelezettség nem terheli. 

A rendes tagsági jogviszony tárgyév június 30-ig kezdeményezhető. A rendes és a pártoló 

tagsági jogviszony évente augusztus 20-ig bezárólag írásbeli megújítási nyilatkozattal 

megújításra szorul. 
 

4. 

 

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, továbbá akkor, ha a rendes tagnak az 

egyesület által fenntartott-, és közreműködésével működő nevelési intézmények Intézményi 

Konferenciájában a tagsági viszonya megszűnt /kilépéssel, vagy kizárással/ illetve a pártoló 

tag kilépésével vagy kizárásával, valamint a tagsági jogviszony megújításának évente 

augusztus 20-ig történő kezdeményezése hiányában. 

Ebben az esetben - jelen alapszabály alapján - a tag egyesületi tagságát a Szombathelyi 

Waldorf Társas Kör - megszűntnek tekinti, és a tagok nyilvántartásából törli. 
 

5. 

A tag kilépését írásban kell közölni az Egyesület Képviselőjével. 
 

6. 
 

A közgyűlés /a Konferencia/ egyhangú határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, 

aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 
 

7. 

A tagok jogai és kötelezettségei, 

 

a./ A Társas Kör rendes tagjainak jogai: 

A Társas Kör minden rendes tagja a közgyűlésen /Konferencián/ egy szavazattal 

rendelkezik. 

A Társas Kör tisztségeire minden rendes tagsági viszonnyal rendelkező természetes 

személy választható és maga is választhat. Részt vehet a Társas Kör céljainak, feladatainak, 

szervezeti rendjének meghatározásában, az alapszabály módosításában. 

Részt vehet a Társas Kör szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, pályázatain. 

Javaslatot tehet a Társas Kört érintő bármely kérdésben és kifogást emelhet az Egyesület 

alapszabályt sértő határozata ellen. 

Felvilágosítást kérhet a Társas Kör bármely tevékenységéről, amelyre annak tisztségviselői 

érdemben válaszolni kötelesek. 
 

A Társas Kör rendes tagjának kötelezettségei: 
 

A Társas Kör rendes tagja köteles az alapszabály betartására. 
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Rendszeresen és tevékenyen részt vesz a Társas Kör munkájában, elősegítve a 

Társas Kör általános és közvetlen céljainak megvalósítását. 

Önként vállalt feladatait a legjobb tudása szerint teljesíti. 

A Társas Kör Közgyűlésének /Konferenciájának/ határozatait végrehajtja. 

Az éves tagsági díjat minden év Gergely napjáig, legkésőbb március 31-ig befizeti. 

/A Társas Kör céljainak megvalósulása érdekében tagdíj fizetése alól a tag 

kérelme alapján a Konferencia méltányossági alapon felmentést adhat. 
 

b./ A Társas Kör pártoló tagjának jogai: 
 

Tanácskozási joggal részt vehet a Társas Kör Közgyűlésén /Konferenciáján/ javaslatokat, 

észrevételeket tehet a Társas Kör működésével kapcsolatosan. Részt vehet a Társas Kör 

szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, pályázatain. 

Felvilágosítást kérhet a Társas Kör bármely tevékenységéről, amelyre annak 

tisztségviselői érdemben válaszolni kötelesek. 
 

A Társas Kör pártoló tagjának kötelezettségei: 
 

Az alapszabály megismerése és tiszteletben tartása. A Társas Kör célkitűzéseinek 

támogatása. 

Az önként vállalt feladatok teljesítése. 
 

A Társas Kör szervei: 

 

I n t é z m é n y i  K o n f e r e n c i a   

8. 

Az Egyesület legfőbb szerve a rendes tagok összességét jelentő közgyűlés, amelynek az 

elnevezése jelen módosítás napjától kezdődően : 

I n t é z m é ny i K o n f e r e n c i a  
 

Az Intézményi Konferencia a jelenlévő rendes tagok létszámára való tekintet nélkül 

határozatképes. 

Az Intézményi Konferenciát a mindenkori vezetője hívja össze a napirend közlésével, - 

halaszthatatlan kérdéseket kivéve- legalább két nappal a konferencia ülése előtt. Az 

Intézményi Konferenciát valamely választott tag (az IK vezetője) vezeti. Évente egyszer 

rendes Intézményi Konferenciát kell tartani. Rendkívüli Intézményi Konferenciát kell 

tartani az Intézményi Konferencia döntése alapján, illetve ha a rendes tagok bármelyike 

kezdeményezésére az összehívó személy szükségesnek tartja, valamint ha a tagok 

egyharmada azt igényli. 

A Konferencián minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A pártoló tagok nem 

rendelkeznek szavazati joggal. 
 

Kizárólag a Konferencia hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, felmentése, 

és a tagok lemondásának tudomásulvétele, a tevékenységről szóló beszámoló megvitatása, 

elfogadása, vagy elutasítása. 

A Konferencia hatásköre az alapszabály módosítása, kiegészítése, a Társas Kör 

feloszlásának, valamint más szervezettel való egyesülésének kimondása. 
 

A Konferencia hatásköre a Társaskör céljai és feladatai közé tartozó tevékenységet 

meghatározni és végezni, a rendes tagok tagdíjának összegét meghatározni. 

A Konferencia hatásköre a munkaterv, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló 

elfogadása /ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó 

döntést/ és ezzel egyidejűleg döntés a közhasznúsági jelentésről az 1997. évi CLVI. tv. 19 

§ alapján. 
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A Konferencia egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes munkacsoportokat 

hozhat létre, feladatokat delegálhat. 
 

A Konferencia ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, aki részvételi szándékát 

előzetes bejelentkezés alapján, kéri az Intézményi Konferencia vezetőjétől.  

Az Intézményi Konferencia megfigyelő tagja előzetes bejelentkezés nélkül vehet részt az 

ülésen. Az ülésen résztvevők jogosultak az írásos előterjesztések kézhezvételére, amelyről a 

konferencia vezetője gondoskodik, ha előzetesen értesült a részvételi szándékról. 
 

Az Intézményi Konferencia határozatait, döntéseit, ajánlásait a jelenlévő tagok 

konszenzusával, - egyhangú döntésével - nyílt szavazással hozza meg. Az Intézményi 

Konferencián a tagok igen, vagy nem szavazattal döntenek, tartózkodás nem lehetséges.  

A vétózás elkerülése érdekében, amennyiben csak egy tag nem támogatja a döntést, akkor 

szükség esetén a kérdés tárgyalására új időpontot lehet kijelölni, melyen szavazással 

döntenek a tagok, ami akkor lesz eredményes, ha nincsen ellenszavazat vagy továbbra is 

csak egy ellenszavazat marad. 
 

Ha az Intézményi Konferencia nem volt határozatképes, az emiatt megismételt 

Konferencia az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes. A megismételt Intézményi Konferenciát az eredeti - határozatképtelenség 

miatt elmaradt – Intézményi Konferencia időpontját követően 30 napon belüli időpontra 

kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívóján is megjelölhető. 
 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

/Ptk. 685 § /b.pont./élettársa a határozat alapján: 
 

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 
 

A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 

Társas Kör által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

 
K é p v i s e l ő  – Ü g y i n t é z ő  

9 .  

 

Az Egyesület képviseletére az Intézményi Konferencia tagjai közül, az Intézményi 

Konferencia jelenlévő tagjai egybehangzó szavazatával - nyílt szavazással, "Képviselő-

ügyintéző-t választ. 
 

A Konferencia tagjai a Képviselő-ügyintéző tisztségre egyénileg jelentkezhetnek, jelölést a 

Konferencia nem alkalmaz. Több jelentkező esetén szóbeli egyeztetés történik a 

jelentkezésről, majd az a jelentkező lesz a Képviselő-Ügyintéző, akinek a jelentkezését a 

Konferencia konszenzussal elfogadja. 
 

A képviselő-ügyintéző megbízatása 1 évre szól, minden év augusztus 31-ig. A képviselő-

ügyintéző mindaddig ellátja feladatát, amíg új képviselő-ügyintéző megválasztására sor 
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nem kerül, újraválasztható, de csak abban az esetben, ha nincsen olyan tagja a 

Konferenciának, aki még nem vállalt képviselő-ügyintézői felelősséget. 
 

A képviselő-ügyintéző a Konferencia tagjai közül meghatározott feladatra, illetve eseti 

jelleggel helyettest kérhet fel feladatai ellátására illetve helyettesítésről a Konferencia is 

határozhat. A Konferencia a helyettesítésről ettől eltérő módon is rendelkezhet. 
 

A  Képviselő-Ügyintéző feladata: 

- Képviseli a Társas Kört külső szervek és intézmények előtt. 

- Kapcsolatot tart más szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal. 

- Gyakorolja az utalványozási jogot. 

- A Társas Kör operatív feladatainak, mindennapos ügyeinek szervezése, intézése az éves 

programtervek és üléstervek előzetes kidolgozása, a szervezet gazdálkodásának 

megtervezése. 

- Amennyiben az Intézményi Konferencia nem delegálja a feladatot más rendes tagra akkor 

előkészíti a Konferenciát, gondoskodik a Konferencia elé kerülő beszámolók és az ülés 

jegyzőkönyvének elkészítéséről, és levezeti a Konferencia ülését. 

- Amennyiben az Intézményi Konferencia nem delegálja a feladatot más rendes tagja, 

akkor végrehajtja és végrehajtatja az Intézményi Konferencia határozatait, érvényt szerez 

az ajánlásoknak. 

- Gyakorolja a munkáltatói jogot. 

 

A Képviselő-ügyintéző köteles az Intézményi Konferencia által hozott döntések 

nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés 

tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, és ha 

lehetséges a személve, /konszenzus/ 
 

A Képviselő-ügyintéző mint vezető tisztségviselő nem hozhat olyan döntést, amely döntés 

alapján saját maga, vagy közeli hozzátartozója ÍPtk. 685 § Ibi pont/ élettársa 

- kötelezettség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, 

kivéve azokat az előnyöket, amelyek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 
 

10. 
 

Az Intézményi Konferencia minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A 

jegyzőkönyvet aláírja az Intézményi Konferencia levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető. 

Az Intézményi Konferencia levezető elnöke: a képviselő ügyintéző az Intézményi 

Konferencia által hozott határozatokat köteles a jegyzőkönyv mellékleteként felsorolni, 

amely melléklet a határozatok könyve részévé válik. A határozat csak ezt követően válik 

érvényessé. 
 

A határozatok könyve tartalmazza a Társas Kör tagságában, tisztségviselői körében, 

képviseletében beálló személyi változásokat is. 
 

Az Intézményi Konferencia levezető elnöke köteles az  Intézményi Konferencia által hozott 

olyan határozatokról, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket 

állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a döntés meghozatalától számított 15 napon 

belül tájékoztatni. 



 

 

11. 
A Társas Kör iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a gazdasági munkatárs kezeli. A 

gazdasági munkatárs részére díjazás állapítható meg. 
 

12. 
 

Az Intézményi Konferencia jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi 

teendők ellátásával megbízni. A  pénztáros részére díjazás állapítható meg. 

13. 
 

Az alapszabály - tekintettel arra, hogy a Társas Kör bevétele - az ötmillió forintot 

meghaladja a Társas Kör működését és gazdálkodását ellenőrző vezető szervtől elkülönült 

felügyelő szervet hoz létre, amelynek az elnevezését "Megfigyelő Szerv - ként használja. 
 

M e g f i g y e l ő  s z e r v  
 

Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a Társas Körnél 2 főből álló Felügyelő Szerv 

működik, amelyet jelen alapszabály Megfigyelő Szervnek nevez el, tartalmilag azonban a 

Felügyelő Szervnek felel meg. A Megfigyelő Szerv tagjának megbízatása egy évre szól, 

minden év augusztus 31-ig. 
 

A Megfigyelő Szerv első megfigyelőnek nevezi az elnökét, és megfigyelőnek a tagját, akik 

nem lehetnek a Konferencia tagja. 

A Megfigyelőt a határozatképes Intézményi Konferencia, egyéni jelentkezés alapján a 

jelenlévő tagok egybehangzó szavazatával választja meg a rendes tagok köréből. 
 

A Megfigyelő a megválasztásának időpontjától nem lehet a legfőbb szerv tagja, a rendes 

tagságát a Megfigyelő megbízatása lejártáig felfüggeszti, pártoló taggá válik. 

A Megfigyelő megbízatása lejárta után nyilatkozni köteles arról, hogy rendes taggá kíván-e 

válni. Amennyiben igen, akkor írásbeli vállalási nyilatkozata megtételének időpontjától 

rendes tagnak minősül. 
 

A "Megfigyelő"-vé megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban 

tájékoztatni köteles. 
 

A Megfigyelő Szerv a hatályos jogszabályok szerint végzi a tevékenységét, feladat és 

hatásköre különösen: 

- Összehívja a Társas Kör legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak 

napirendjére, ha megítélése szerint a képviselő-ügyintéző tevékenysége jogszabályba, az 

alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 

Egyesület vagy a tagok érdekeit. 

- Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi 

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb 

szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

- írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény /továbbiakban: 

számviteli törvény/ szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 

legfőbb szerv részére. 
 

- Ellenőrzi a kiemelkedően közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 

- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 

- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 

Társas Kör munkavállalóitól. 



 

 

- Megvizsgálhatja, ill. betekinthet a Társas Kör könyveibe és irataiba. 

- Tanácskozási joggal részt vehet a Konferencia ülésein. A Konferencia határozati 

javaslataival kapcsolatban ismertetheti álláspontját. 
 

A Megfigyelő Szerv Elnöke köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
 

a./ az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése, vagy 

következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé, b./ a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

A Megfigyelő Szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül 

- nem hívták össze a Konferenciát, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a 

Megfigyelő is jogosult. 
 

Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv 

a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 
 

A Megfigyelő Szerv elnöke és tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Megfigyelő szerv elnökét és tagját e minőségében a Társas Kör tagjai, illetve 

munkáltatója nem utasíthatja. 
 

Ha a Megfigyelő Szerv tevékenységét - tartósan nem képes ellátni - ebben az esetben a 

Társas Kör Képviselő-Ügyintézője a felügyelő szerv működésének helyreállítása 

érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet az Intézményi Konferenciát. 

 

H a a Megfigyelő Szerv a kiemelkedően közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről 

kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni az Intézményi 

Konferenciát. 
 

Összeférhetetlenségi szabályok 

14. 
 

Nem lehet Megfigyelő Szervben első megfigyelő, és megfigyelő az a személy, aki 

a./ a Társas Kör legfőbb szervének az Intézményi Konferenciának Képviselője, vagy 

ügyintézője, vagy a tagja. 

b./ a kiemelkedően közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c./ a kiemelkedően közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül -kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 

szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 

cél szerinti juttatást, illetve 

d./ az a/-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

A kiemelkedően közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más 

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

töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 

amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
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A vezető tisztségviselő, ül. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

A Társas Kör vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója 6Ptk. 685 § b.l ugyanannál a 

szervezetnél a Megfigyelőnek nem választható meg. 
 

A Társas Kör képviselete 
 

15. 

A Társas Kör képviseletére a Képviselő-Ügyintéző jogosult, aki a bankszámla felett is 

rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezésre helyettesítés határozható meg. 

 

A Társas Kör 2002. -ben 1 évre megválasztott képviselő-ügyintézője: Kozma Zoltán név 

9700. Szombathely Deák F. u. 29. sz. alatti lakos 

A Társas Kör 2003-ban 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Giczi Andrea név, 

9700 Szombathely, Prága utca 13. sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2004-ben 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Zubor Tamás Péter 

név, 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 1. sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2005-ban 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Szőnye Péter név, 

9723 Gyöngyösfalu, Hunyadi utca 10. sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2006-ban 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Mayer Judit név, 9700 

Szombathely, Gábor Áron u. 8. sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2007-ben 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Litkei tamás György 

név, 9700 Szombathely, Fadrusz János utca 3.sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2008-ban 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Szalainé Kiss Lilla 

név, 9783 Egyházasrádóc, Vashídmellék utca 5.sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2009-ben 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Nagyné Vigvári Ágnes 

név, 9941 Ispánk, Keleti út 3/A. sz. alatti lakos. 

A Társas Kör 2010-ben 1 évre megválasztott  képviselő-ügyintézője: Hegedüs Zsuzsanna 

név, 9700 Szombathely, Karmelita utca 2. sz. alatti lakos.

 

Közhasznúsági nyilatkozatok 

 

 16. 
 

A Társas Kör mint Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi. 

1X991. évi CLVI tv. 26 § c. szerint/: 
 

- 1./ nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

/TEÁOR szerint: 8520 Alapfokú oktatás, 8531 Középfokú oktatás/ 

- 2.1 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi reha- 

bilitációs tevékenység /TEÁOR szerint: 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás/ 

-3./  oktatást kiegészítő kulturális tevékenység /TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet  

/TEÁOR 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tev./ 

-4./ környezetvédelem./TEÁOR szerint: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb 

szociális szolgáltatás 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység / 

-5.1 gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképvislet /TEÁOR: 9412 

Szakmai érdekképviselet,/TEÁOR: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi 

tev./ 



 

 

 -6.1 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése /TEÁOR: 

9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tev./ 

- 7./sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbí- 

zás alapján folytatott sporttevékenység kivételével /TEÁOR: 9319 Egyéb sport 

tevékenység/ 
 

17. 
 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú 

tevékenységet folytat, közhasznú szolgáltatásait nyilvánosan meghirdeti, és biztosítja, hogy 

tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 

Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeiről az Egyesület 1997.aug. 29-én szerződést kötött Szombathely 

Megyei Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelynek keretében az Egyesület vállalja, 

hogy Waldorf pedagógiai módszertani óvodai csoportot működtet, továbbá előadások, 

találkozók, tanulmányutak és konzultációk szervezése révén elősegíti, hogy az érdeklődő 

nevelők és a szülők megismerkedjenek a Waldorf szellemiségű nevelés módszertani 

alapjaival, pedagógiai értékeivel. 

Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható 

pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az 

Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az 

Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak. 
 

18. 
 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 

19. 
 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell 

vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az 

egyesület gazdálkodásáról az Intézményi Konferencia számára mérleget, a gazdálkodás 

eredményéről vagyonkimutatást készít. Az Egyesület köteles a cél szerinti 

tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 

elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni. 

Az Intézményi Konferencia kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a 

keletkezett nyereséget, ill. annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy 

az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen 

alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható. 
 

20. 
 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

21. 
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Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján, valamint a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján kell gondoskodnia. 

 

22. 
 

Az Egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját az interneten keresztül, a 

honlapján teszi közzé. 

23. 

Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott 

módon /közzétételi kötelezettség/ másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési 

és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. 
 

Az évente kötelező közhasznúsági jelentést /éves beszámolót/ nem kell semmilyen 

ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, 

ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét /betekintési és saját 

költségére másolat készítését./ 
 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 

a. / a számviteli beszámolót, 

b./ a költségvetési támogatás felhasználását, 

c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d./a cél szerinti juttatások kimutatását, 

eV a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékét, 

fV a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 

összegét, 

g./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 
 

24. 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, ill. azokról felvilágosítást adni. 

Az iratokba való betekintés iránti igényt /kérelmet/ írásban kell a Képviselő-Ügyintéző 

részére megküldeni. 
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V. 

A Képviselő-Ügyintéző köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy 

által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt 

megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt 

határidőben teljesítem. 
 

A Képviselő-Ügyintéző köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 

megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 
 

Vegyes rendelkezések. 
 

25 

Jelen alapszabály módosítása, és az Egyesület kiemelten közhasznúvá történő átminősítése 

a Vas Megyei Bíróság jóváhagyó végzésével lesz hatályos. 
 

26. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989.11. 

tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997.évi CLVI.tv. 

rendelkezései, másrészt a később meghozatandó közgyűlési határozatok az irányadók. 
 

Kelt, Szombathelyen, 2010. augusztus 23.
 

 

 

 

 

 

      Nagyné Vigvári Ágnes 

      Képviselő-Ügyintéző 

 

 

Az okiratot ellenjegyezte: 

Dr. Szalay Katalin ügyvéd 

Szombathely, 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. Melléklet 

 

Szombathelyi Waldorf Társas KörII.sz. Módosítással Egységes Szerkezetű 

Alapszabályához. 

 

Rendes tagok tagdíjfizetési kötelezettsége: 
 

 

2002.   évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2003.   évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2004. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2005. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2006. évben 1000 FT/ Egyezer/ év 

2007. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2008. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2009. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

2010. évben 1000 Ft. /Egyezer/ év 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör II.sz. Módosítással Egységes Szerkezetű 

Alapszabályához. 
 

Az Egyesület rendes tagjai 2010. augusztus 23. napján: 
 

 1. Cs. Tóth Péter 

 2. Győrffy Gábor 

 3. Hegedüs Zsuzsanna 

 4. Kányai Mirella 

 5. Litkei Tamás 

 6. Nagyné Vigvári Ágnes 

 7. Németh Balázs 

 8. Pán Marianna 

 9. Sümeghyné Buús Andrea 

 10. Tóth Anita 

 11. Zrínyi Zita 

 12. Zubor Tamás 
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3. sz. Melléklet 
 

Az Egyesület pártoló tagja 2010. augusztus 23. napján         
 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör II.sz. Módosítással Egységes Szerkezetű 

Alapszabályához 
 

 

 

1.  Anduska Katalin 

2. Buzás Sándor 

3. Szalai László 

4.. Szentgyörgyvölgyi Miklós 

 

 

 

 

 


