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1. Az Egyesület neve és székhelye 

1.1 Az Egyesület neve: Magyar Olvasástársaság, HUNRA (a továbbiakban: Egyesület) 

 angolul: Hungarian Reading Association, 

  rövidítése: HUNRA 

 Az Egyesület, országos Egyesületként az Országos Széchenyi Könyvtár székhelyén 
tevékenykedik, így 

 székhelye: 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület 

 körbélyegzőjének szövege: Magyar Olvasástársaság HUNRA 

           Hungarian Reading Association 

 emblémája: kör alakú mezőben balra lépő szarvas stilizált növényrajzzal 

      Az emblémát körbefogó szöveg:  

   Magyar Olvasástársaság, HUNRA 

1.2. Az Egyesület a tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, 
vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Egyesülettel egyesülhet, és csak 
Egyesületekre válhat szét. 

1.4. Működési területe: országos 

2. Az Egyesület célja 

2.1. Az Egyesület célja: 

A Magyar Olvasástársaság szakmai egyesület, amelynek célja a magyar írásbeli kultúra 
színvonalának emelése, a modern európai írásbeliség követelményeinek megfelelő olvasás-, 
tájékozódás- és írásbeli közléstechnikák tudományos vizsgálata, a megállapítások elemzése, 
megismertetése és elterjesztése.  

Nemzetközi kutatási eredmények, publikációk vizsgálata a magyarországi tapasztalatok, 
tendenciák vonatkozásában.  

Az olvasás személyiségfejlesztésének szakmai vizsgálata, a személyiségfejlesztésben játszott 
szerepének kutatása, az eredmények, megállapítások széles körben történő megismertetése. Az 
olvasással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek együttműködési lehetőségének 
megteremtése, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása. 
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2.2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 
 gazdálkodó szervezettel, más Egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
 eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

2.3 E célok érdekében a Magyar Olvasástársaság 
a.) tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz,  
b.) a tömegtájékoztatási eszközök segítségével felhívja a közvélemény figyelmét a 
 kutatások eredményeire, a magyar írásbeli kultúra állapotával kapcsolatos tényekre a 
nemzetközi adatok tükrében, szakmai konferenciákat szervez az olvasással foglalkozó elméleti 
és gyakorlati szakemberek számára,  
d.) támogatást nyújt (pl. díjakkal) az olvasásra nevelés szempontjából különösen értékes 
művek terjesztéséhez, 
e.) szakértői támogatást nyújt a kis közösségeknek, iskoláknak, aprófalvaknak, olvasóklubok, 
helyi olvasástársaságok alapításához, szervezéséhez, 
f.) továbbképzéseket, tapasztalatcseréket szervez olvasáspedagógiai módszerek 
megismertetésére könyvtárosok, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, 
közművelődési szakemberek számára, 
g.) elősegíti közvetlen kapcsolatok, cserék szervezését tagjai és hasonló célú külföldi társaságok 
tagjai között, 
h.) elősegíti fiatal szakemberek külföldi tanulmányútjának megszervezését magyar és külföldi 
pályázatok közvetítését, 
i.) törekszik színvonalas pedagógiai sajtóorgánumokat megnyerni az Egyesület 
tevékenységében való részvételre. 

2.4. Az Egyesület a céljaihoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 
a. tudomány és kutatás (amely közfeladat teljesítését különösen a kutatás-fejlesztésről 

és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 1. § 2. § és 5. § (3) 
bekezdése írja elő) 

b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (amely közfeladatok 
teljesítését különösen szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. §; a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. §; illetve Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja 
elő) 

c. kulturális tevékenység (amely közfeladat teljesítését különösen Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja 
elő) 

d. kulturális örökség megóvása (amely közfeladat teljesítését különösen a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § írja elő) 

2.5. Az Egyesület Hírlevelet ad ki, melynek megjelenése eseti.  
 
 E Hírlevélben teszi közzé a pályázatokat, a pályázat feltételét, továbbá ad tájékoztatást minden 
 döntésről, eseményről.  A Hírlevél részletesen tartalmazza az Egyesület által nyújtott vagy 
 biztosított szolgáltatásokat: 
 – konferenciák helyét, időpontját, témakörét, a részvétel feltételeit, 
 – szakértői támogatás igénybevételének lehetősét, 
 – díjkitűzést, 
 – továbbképzéseket, 
 – tanulmányi, csereutak kiírását, 
 – illetőleg minden olyan közhasznú szolgáltatást, melyek nemcsak az Egyesület tagjai, hanem 
 bárki által igénybe vehetőek. 
 A Hírlevelet az Egyesület minden tagja megkapja. Az Egyesület megküldi továbbá 
 Magyarország területén található minden Közkönyvtárnak. 
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 Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseit: a közgyűlés és a Tanács döntéseit, illetőleg az 
 eseményekről, vagy pályázatokról a tájékoztatást az Egyesület honlapján, 
 www.ki.oszk.hu/hunra, teszi közzé. 

3. Az Egyesületi tagság 

3.l. Az Egyesület állandó tagja lehet minden magyar és nem magyar bel- és külföldi 
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár, olvasásterápiával, dyslexiával, 
olvasáskutatással, tanító- illetve tanárképzéssel foglalkozó szakember, könyvtáros, író, 
könyvkiadó és könyvterjesztő, vagy más, az olvasáskultúra ügyéért tenni kész természetes és 
jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az alapszabályt elfogadja és a tagdíjat 
megfizeti, világnézetétől, vallásától, nemzetiségi vagy kisebbségi státusától függetlenül. 

Az Egyesületnek ekként nem lehet tagja azon magyar és nem magyar bel- és külföldi 
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár, olvasásterápiával, dyslexiával, 
olvasáskutatással, tanító- illetve tanárképzéssel foglalkozó szakember, könyvtáros, író, 
könyvkiadó és könyvterjesztő, vagy más, az olvasáskultúra ügyéért tenni kész természetes és 
jogi személy, aki az Egyesület céljaival nem ért egyet, illetve az Alapszabályban foglaltakat, 
az Alapszabály alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését nem vállalja, a 
közgyűlési, illetve Tanácsi határozatokat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, és nem 
vállalja a tagsági díj megfizetését. 

 Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan intézmény, jogi személy, továbbá jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyik vállalja, hogy vagyoni vagy nem vagyoni 
szolgáltatással közreműködik az Egyesület céljainak megvalósításában, ám tagdíjat nem fizet. 

 Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan magyar vagy külföldi személy, aki 
tevékenységével hozzájárult az Egyesület céljainak valósításához, s akit a közgyűlés tiszteletbeli 
tagnak megválaszt. 

 A pártoló és a tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén Tanácskozási joggal vehet részt 
és vezető tisztségviselővé nem választható. 

 Az Egyesület tagszervezete lehet minden olyan, a társaság céljaival azonosuló helyi 
olvasásegyesület, szakmai Egyesület és társaság, amelynek alapszabálya megfelel a Magyar 
Olvasástársaság alapszabályának, s amelyiknek legalább 10 tagja, ezen belül teljes vezető 
testülete tagja a Magyar Olvasástársaságnak, s amelyik tagszervezetként való elismerését az 
Egyesület Tanácsától kéri és megkapja. 

3.2. Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 
követően a belépési kérelemnek az elfogadásával keletkezik. A leendő tag belépési szándékát 
a Tanácsnak jelentheti be. Az Egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. 
Kiskorú csak törvényes képviselője hozzájárulásával válaszható az Egyesület tagjává, illetve 
léphet ki az Egyesületből, tisztségviselővé azonban nem választható. A belépési kérelemben 
nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező az Alapszabályban foglaltakat és a közgyűlési, illetve 
Tanácsi határozatokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és vállalja az Alapszabály 
alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését, illetve a tagsági díj 
megfizetését. A tag nyilvántartásba-vételéről a Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt. Az 
Tanács a tagfelvételi kérelemről 15 napon belül köteles dönteni, döntését az érintettel 
írásban, az átvételt igazolható módon közli. Az érintett az elutasító döntés ellen a közléstől 
számított 15 napon belül írásban élhet fellebbezéssel a közgyűlés felé, amely a következő 
ülésén határoz a kérdésben. Pozitív döntés esetén a tagsági jogviszony első fokon a Tanács 
döntésével, másodfokon a közgyűlés döntésével létesül. 
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3.3. Az Egyesületi tagság megszűnik: 

a. Ha a tag bejelenti kilépési szándékát. A kilépési szándékot az érintettnek írásban, az 
átvételt igazolható módon kell jeleznie a Tanács felé indokolás nélkül, a tagsági 
viszony ez esetben a bejelentés Tanácshoz való megérkezésének napjával megszűnik. 

b. A tag halálával. A tagsági jogviszony a tag halálának napján szűnik meg. 

c. Törölni kell azt a tagot, aki egy teljes évig tagdíjfizetési kötelezettségének a Tanács 
által tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt 
felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz 
eleget. A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon a Tanács hozza meg. A törlés 
tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben 
vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A Tanács által hozott törlő 
határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásban a közgyűléshez lehet 
fellebbezni, a közgyűlés által hozott törlő határozattal szemben az érintett a közlést 
követő 30 napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért 
törvénysértés esetén. A törölt tag tagsági viszonya a Tanács által hozott törlő 
határozat jogerőre emelkedése napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a 
közgyűlés a Tanács általi törlő határozatot helyben hagyja – illetve bírósági 
jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés által hozott határozatot 
helyben hagyja – a közgyűlés általi törlő határozattal szűnik meg. 

d. A tag kizárása akkor kezdeményezhető, ha a tag jogszabályt, az Egyesület 
alapszabályát vagy közgyűlési, illetve Tanácsi határozatát súlyosan vagy ismételten 
sértő magatartást tanúsít. Az Egyesület jó hírnevének védelmére érdekében eljáró 
etikai bizottság is ezen szabályok szerint jogosult eljárni azzal, hogy bármely tag 
ellen az etikai bizottság előtt eljárás akkor kezdeményezhető, ha veszélyezteti az 
Egyesület jó hírnevét. A kizárási eljárás során a Tanács jár el első fokon, a közgyűlés 
másodfokon. A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezheti az alapjául szolgáló 
okról történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Tanácsnál. A kizárás 
tárgyában tartott Tanácsi ülésről az érintettet tértivevényes küldeményben vagy 
írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az 
értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás 
tárgyában tartott Tanácsi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett 
értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen, írásban, alapos okkal 
távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő 
megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott Tanácsi ülésen 
szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás 
tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben 
vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A tag kizárását kimondó 
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Tanács által hozott kizáró határozattal 
szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a 
közgyűléshez, a közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a 
közlést követő 30 napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért 
törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya a Tanács által hozott kizáró 
határozat jogerőre emelkedése napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a 
közgyűlés a Tanács általi kizáró határozatot helyben hagyja – illetve bírósági 
jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot 
helyben hagyja – a közgyűlés általi kizáró határozat meghozatala napján szűnik 
meg. 
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e. Az Egyesület megszűnésével, az Egyesület nyilvántartásból való törlésének napján. 

A tagsági jogviszony megszűnéséről - kivéve az Egyesület megszűnésének esetét - a Tanács 
határozatot hoz. 

3.4. A tagok jogosultak 

a. az Egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesületi tag tagsági jogait 
személyesen, az Egyesület kiskorú tagja tagsági jogait törvényes képviselőjén 
keresztül gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. Az 
Egyesület tagjai választási jogukat közvetlenül, ill. közvetetten gyakorolják; 

b. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés napirendjére, 
napirendi pontjára javaslatot tenni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 
kérdéseket feltenni, egyéb javaslatokat és észrevételeket tenni; 

c. választhatók tisztségekre - ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - és 
megválasztják a tisztségviselőket; 

d. részt venni az Egyesület rendezvényein; 

e. az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

f. az általa sérelmesnek tartott Egyesületi határozatot, a tudomásszerzést követő 30 
  napon belül, a bíróság előtt megtámadni. A megtámadás azonban a határozat  
  végrehajtására nincs halasztó hatállyal; 

g. az Egyesület minden tagjának joga, hogy részt vegyen az Egyesület közügyeiben, az 
alapszabályban meghatározott keretek között: részt vegyen a társaság rendezvényein, 
élvezze a tagsággal járó kedvezményeket, bekapcsolódjék az Egyesület tudományos, 
kutatási, oktatási munkájába és megismerje az Egyesület által végzett tudományos és 
kutatómunka eredményeit. 

3.5. A tagok kötelesek 

a. az Alapszabály rendelkezéseit betartani, a közgyűlési és Tanácsi határozatokat 
végrehajtani, betartani; 

b. tagdíjat fizetni, a tagok egyébként - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek; a tagdíjat új tag esetében belépéskor, 
a tagság megújítása esetén adott naptári évben kell befizetni; a tagsággal járó 
kedvezmények csak a befizetés után vehetők igénybe. 

c.  a jelen Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni; 

d. az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az 
Egyesület tevékenységét; 

e. az Egyesület tagjának kötelessége, hogy ellássa azokat a feladatokat, amelyekkel az 
Egyesület megbízta és Ő elvállalta, valamint eleget tegyen tagdíjfizetési 
kötelezettségének. 

3.6. A tagdíj egyéni vagy az intézményi tagdíj, melynek nagyságát évente, a következő évre 
vonatkozóan a közgyűlés határozza meg. Az egyéni tagdíjat fizetőkön belül külön kerül 
meghatározásra a diákok és a nyugdíjasok tagdíja A tagsági díj évente, egy összegben, előre 
fizetendő. A tárgyévre esedékes tagdíjat január 31-ig kell postautalványon befizetni az 
Egyesület számlájára. A tagdíj módosítására a Tanács javaslata alapján a közgyűlés jogosult. 
Tagság a pénzügyi év közben is létesíthető, belépéskor az első töredékévre a tagdíj arányos 
részét kell megfizetni. 
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3.7. A közgyűlés a tagdíjhátralékot elengedheti, illetve meghatározott időre tagdíjfizetés alóli 
mentességet állapíthat meg külön határozattal. 

4. A társaság jó hírének védelme 

4.1. A Magyar Olvasástársaság neve nem használható fel egyének szakmai kompetenciájának 
igazolására. A Magyar Olvasástársaság nem használható fel egyének, szakmai csoportosulások, 
vagy tagszervezetek esetleges politikai, vagy üzleti céljainak támogatására. E szabály 
megsértésének eseteit a Tanács kérésre az etikai bizottság köteles megtárgyalni és intézkedési 
javaslatot tenni a Tanácsnak.  

5. A Közgyűlés 

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melynek tagja valamennyi Egyesületi tag.  

5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a. az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
b. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c. a Tanács tagjainak megválasztása és visszahívása. A tisztségviselőket a közgyűlés 

nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja meg. A Tanács tagja visszahívható 
azzal, hogy ha új Tanácsi tag kerül megnevezésre, akkor a két kérdésről egyszerre 
kell határozni; az újonnan választott tisztségviselő mandátuma a többi tisztségviselő 
mandátumával egy időben jár le; tisztségviselőnek csak olyan személy választható, 
akit jogszabály nem zár ki a tisztségviselésből; 

d. az éves költségvetés elfogadása; 
e. az Egyesület céljának módosítása; 
f. a tagdíj megállapítása, és módosítása 
g. az éves beszámoló - ezen belül a Tanácsnak az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének-elfogadása; 
h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i. a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más Egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
j. a végelszámoló kijelölése; 
k. döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály, vagy jogszabályi 

rendelkezés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

5.3. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés nyilvános. A tagok 
szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag 
jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. Az összehívásról az 
Egyesület Tanácsa gondoskodik, a meghívókat ajánlott levélben vagy az átvételt igazolható 
módon közvetlenül kell a tagokhoz eljuttatni a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 30 
nappal. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és 
helyszínének megjelölését, illetve az ülés tervezett napirendjét. A közgyűlés az ülését az 
Egyesület székhelyén tartja. A közgyűlés időpontját a Hírlevélben is megjelenteti, továbbá a 
honlapon is közzéteszi. 

A vezetőség éves beszámolójának írásbeli változatát a rendes évi közgyűlésre szóló 
meghívóhoz mellékelni kell. Amennyiben a közgyűlés összehívását nem a Tanács 
kezdeményezi, úgy az elnök az ezirányú megkeresés vagy elrendelés kézhez vételétől 
számított 8 napon belül köteles elküldeni a meghívókat. Amennyiben az elnök a közgyűlést a 
fentiek ellenére a fent írt határidőn belül nem hívja össze, úgy a közgyűlést a tagok 
egyharmada is jogosult összehívni. 
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Az Egyesület közgyűlésének és a Tanács határozatainak nyilvántartását az Egyesület a 
Határozatok Könyvében titkára vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek 
első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), 
valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy a Tanács határozata (T. 
hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba 
lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg 
a határozatot. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a 
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

5.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell továbbá azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben 
az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést - 
az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában - a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképesnek kell tekinteni. 

5.5. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a 
közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul a 
közgyűlés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A közgyűlést 
össze kell hívni akkor is, ha azt az arra illetékes bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 
egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. A Tanács továbbá köteles a közgyűlést 
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes 
tartozásokat nem fedezi; ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni; vagy ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az ezen 
feltételek fennállása miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

5.6.  A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden rendes tagja. Minden rendes 
tagot egy szavazat illet meg. A szavazati jog személyesen gyakorolható. 

5.7.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele, plusz egy fő személyesen, 
illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent. A határozatképességet 
minden döntés előtt külön-külön vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén legalább 30 
napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni a megismételt közgyűlést. A megismételt 
közgyűlés azonban az előbbi feltételek megvalósulása esetén is csak akkor lesz 
határozatképes, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívták, azzal, hogy 
ebben az esetben sem dönthet olyan kérdésben, amelyhez minősített többség szükséges. A 
megismételt közgyűlés összehívására az elnök jogosult. 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja 
vagy alapítója; 
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e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

5.8.  A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 hitelesítőt kell 
választani. 

A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét és 
időpontját; a jelenlévők nevét; az előterjesztés rövid ismertetését; az elfogadott határozatot; 
a határozat ellen szavazók nevét, kérésükre a határozat indokolását; illetve szükség szerint 
az ülésen elhangzott hozzászólásokat, döntéseket, javaslatokat. 

A jegyzőkönyvet és a határozatokat az ülést követő 8 napon belül fel kell jegyezni a 
határozatok könyvében, melynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, 
a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés határozatait az ülésen részt nem 
vett, de a döntéssel érintettek részére írásban, az átvételt igazolható módon meg kell küldeni. 

5.9.  A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, 
hogy az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata, míg az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés az Egyesület más 
Egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha 
azon a tagok több kétharmada részt vesz. 

5.10. A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint - azaz 
egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - fogadja el.  

6. A Tanács 

6.1. A Tanács feladatai:  

 Az Egyesület tevékenységét az éves közgyűlések közötti időszakban a Tanács szervezi és 
irányítja. A Tanács feladata az Egyesület jogszerű működésének biztosítása. A Tanács feladata 
továbbá az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, továbbá a költségvetés elkészíttetése. 
Feladatkörébe tartozik konferenciák szervezése, az Egyesület kapcsolatainak és sajtójának 
megszervezése, az Egyesület bizottságainak működtetése, a társaság propagandája, tagok 
toborzása, a bevételek kezelése, a kapcsolattartás más, az olvasás ügyében érdekelt bel- és 
külföldi szervezetekkel. A Tanács készíti el az Egyesület éves programját, s felel annak 
végrehajtásáért. Nyilvántartja a tagszervezetek programját, és azt igény szerint közli az 
Egyesület sajtójában. Saját maga, vagy az általa megbízott szerkesztőbizottság útján szervezi az 
Egyesület publikációs tevékenységét, gondoskodik a megfelelő sajtóról és az Egyesület 
propagandájáról.  

6.2. A Tanács működése:  

 A Tanács évente négy rendes ülést köteles tartani. ezen kívül összehívható az elnök, vagy 
legalább három tag kérésére. A Tanács üléseit az elnök hívja össze. A Tanács határozatait 
szótöbbséggel hozza. szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Tanács 
határozatképes, ha legalább 50%+1 fő tagja jelen van az ülésen.  
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 A Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács elnöke elrendelheti a nyilvánosság kizárását, ha a 
Tanács olyan kérdésben tárgyal, mely személyiségi jogot érint. 

 A Tanács lemondásra kéri azt a tagját, aki legalább a Tanácsülések felén nem vesz részt. Az 
ülésen a titkár jegyzőkönyvet vezet. A Tanácsülések jegyzőkönyveit az Egyesület irattárában 
kell elhelyezni, melynek gondozása a titkár feladata. A Tanács üléseire meghívhat a napirend 
egyes pontjainak vitájára szakértőket, Tanácsozási joggal, vagy megfigyelőként. A 
Tanácsülések meghívott résztvevői szavazati joggal nem rendelkeznek. 

6.5. Pénzügyi szabályok: 

 Az Egyesület tagdíjakból és egyéb forrásokból származó bevételeit bankszámlán köteles 
tartani. A kézipénztárban legfeljebb 5.000 Ft tartható a kisebb készpénz kiadásokra. A Tanács 
megbízásából a pénztáros a pénzügyekről pontos könyvelést vezet. Kifizetésekhez az elnök, 
valamint a Tanács egy megbízott tagjának aláírása szükséges. A pénztáros évente egyszer 
pontos pénzügyi mérlegbeszámolót köteles készíteni, amelyet a közgyűlés által választott, két 
tagból álló számvizsgáló bizottság megvizsgál, és a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek 
beszámol.  

6.6. Tisztségviselők 

 Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, Magyarországon 
letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 
állampolgár, valamint - társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén - más nem magyar 
állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

6.7. Választott tisztségviselők: 

 Az Egyesület közvetlenül választott vezető testülete a tíztagú Tanács, amely az elnökből, az 
alelnökből és a nyolc Tanácstagból áll. A Tanács tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. 

 Az Egyesület elismerésének kifejezésére létrehozza a tiszteletbeli elnök címet. A 
címhasználattal a Tanács tagját közgyűlés ruházza fel. A közgyűlés a döntést nyílt szavazással 
hozza. 

 A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei azonosak a Tanács más tagjával. 

 A Tanács a titkári teendők ellátására és könyvviteli munkák elvégzésére nem választott 
személyeket alkalmaz Jogviszonyukat külön megállapodás (munkaszerződés, megbízási 
szerződés) rendezi. Amennyiben az Egyesülettel munkaviszonyban állnának felettük a 
munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.   

 Nemzetközi Olvasástársaság (ILA) Európai Fejlesztési Bizottságába kiküldött képviselőt (ILA-
képviselő) a Tanács jelöli ki a Tanács tagok közül. A Tanács tagjainak ILA-tagságáról a Tanács 
gondoskodik.  

6.8. A tisztségviselők hivatalának tartama: 

 A tisztségviselők hivatalának időtartama 2 év. A tisztségviselők ugyanarra a tisztségre többször 
is megválaszthatók. 

6.9. A tisztségviselők hivatalba lépése: 

 A választott tisztségviselő a szavazást követő közgyűlés záróülésén lép hivatalba, és hivatala az 
őt követő tisztségviselő hivatalba lépéséig tart.  

6.10. A ciklus lejárta előtt megüresedett tisztség betöltése: 
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 A megüresedett Tanácstagi tisztet a legközelebbi választáson kell betölteni. Ha az elnöki 
tisztség a ciklus lejárta előtt megüresedik, az elnöki tisztet az elnöki ciklus lejártáig az alelnök 
veszi át, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Tanács új elnököt választ. 

 Abban az esetben, ha a Tanácstagok száma 6 főre csökken, az elnök köteles tisztségválasztásra 
30 napon belül a közgyűlést összehívni. 

6.11. Az elnök feladatai: 

 Az elnök szervezi a Tanács munkáját. Elkészíti a Tanács ülésének napirendjét, vezeti az 
üléseket, gondoskodik az információk közvetítéséről. Eljár az etikai bizottság által tárgyalt 
ügyekben. Hivatalos ügyekben és a nyilvánosság előtt képviseli az Egyesületet. Az Egyesület 
pénzforrásaiból kifizetés csak az elnök és a Tanács által megbízott még egy Tanácstag 
aláírásával történhet.  

6.12. Az alelnök feladatai: 

 Az alelnök ellátja az elnök, illetve a Tanács által ráruházott feladatokat, távollétében 
helyettesíti az elnököt. 

6.13. A titkár feladatai: 

 A titkár intézi az Egyesület hivatalos levelezését, felel a dokumentációért, a Tanács ülésein 
vezeti a jegyzőkönyvet.  

6.14. A Tanács tagjainak visszahívását a tagság egyszerű szótöbbséggel kérheti a mandátuma lejárta 
előtt különösen akkor, ha az Tanács tagját bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik, 
jogerős bírói ítélettel vezetői tisztség gyakorlásától eltiltották vagy az Egyesület érdekeivel 
ellentétes gazdálkodást folytat.  

 A Tanács tagjai a mandátum lejártával azonos funkcióra egymást követő ciklusban egyszer újra 
választhatók. 

6.15. Két közgyűlés közötti időben a Tanács dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik 
kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az 
Tanács köteles beszámolni. 

 A Tanács jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és jogok vállalásáról - beszámolási 
kötelezettség és a könyvvizsgáló tájékoztatása mellett - dönteni. 

 A Tanács feladata különösen az Egyesület éves munkatervének elkészítése, az Egyesületi 
tagokkal közösen tevékenykedve. Az Tanács készíti el az Egyesület éves beszámolóját és a 
közhasznúsági jelentést.  

 A Tanács szükséghez képest – de évente legalább négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. 
Az Tanács ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók 
elküldése, és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. 

 A Tanács ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt 
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Tanács 
határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol 
jogszabály minősített többséget ír elő.  

 Az Elnök köteles a Tanács által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely 
nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 
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 A Tanács ügyrendjét maga határozza meg. A Tanács döntéseire a jelen alapszabályban rögzített 
közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait 
értelemszerűen alkalmazni kell. 

 Mind a Közgyűlés, mind a Tanács minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A 
jegyzőkönyvet aláírja a Tanács jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a 
közgyűlés által erre kijelölt hitelesítő tag. 

 A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.  

 A Tanács elnöke köteles a közgyűlés és a Tanács által hozott döntések nyilvántartását 
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és 
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 

 A Tanács elnöke köteles a közgyűlés és a Tanács által hozott olyan határozatokat, amelyek 
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt 
(beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, 
ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

 Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy 
köteles ennek tudomásra jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely országos 
sajtó útján is nyilvánosságra hozni. 

 A Tanács a saját és a Közgyűlés határozatait az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán, 
valamint az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra. Az érintettekkel való közlésen kívül az 
Egyesület határozatait nyilvánosságra kell hozni. 

 A Egyesület a működésével keletkezett iratokba bárki betekinthet az Egyesület Elnökével előre 
egyeztet időpontban az Egyesület székhelyén. 

 Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléséiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 

A Tanács határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja 
vagy alapítója; 

e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Ha egy Tanácsi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál 
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

6.16. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az elnökhöz, illetve a 
Tanácshoz. 

6.17. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, 
lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az elnök megbízatása 
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megszűnik, illetve a Tanács tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a 
közgyűlés új Tanácsot választ. Visszahívható az a vezető tisztségviselő, aki tisztségviselői 
feladatait hat hónapon túl sem tudja ellátni, illetve az Egyesület céljával ellentétes 
magatartást tanúsít. A visszahívásról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
dönt. 

6.15. A Tanács hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés 
vagy az elnök hatáskörébe, így különösen: 

a. az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala; 

b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d. az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e. az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

g. a Tanács által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i. a tagság nyilvántartása; 

j. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

m. a tag felvételéről való döntés. 

6.16. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok: 

6.16.1. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenység során az Egyesületnek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel 
szemben. 

6.16.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
Egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

6.16.3. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő 
az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható. 

6.16.4. A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult 
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
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 Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör 
megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a 
legrövidebb időn belül - az egyesület székhelyén - biztosítja. 

 Az Egyesület Elnöke megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az 
Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, 
vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a 
felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az 
Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 

6.17. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 

a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c. visszahívással; 

d. lemondással; 

e. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 

g. a vezető tisztségviselővel szembeni törvényben meghatározott kizáró vagy 
összeférhetetlenségi, illetve egyéb ok bekövetkeztével; 

Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A 
vezető tisztségviselői megbízatás az közgyűlés Tanácsi taghoz való kézbesítésével szűnik meg.  

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez, vagy közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az 
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

Ha a Tanács tagjai közül a tagok valamelyikének Tanácsi tagsága - annak lejártát 
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg 
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 

6.18. Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

6.18.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

6.18.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen, az Egyesület érdekében, az 
Egyesület érdekeinek megfelelően köteles ellátni. 

6.18.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az sem, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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7. Képviselet 

7.1. Az Egyesületet a Tanács elnöke önállóan képviseli. A banki képviseleti jog együttes, azaz az 
 Egyesület elnöke mellett még egy Tanácstag ír alá. 

8. A választási eljárás 

8.1. A választás időpontja: 

 Választásra két évenként kerül sor. Ekkor választják meg a tisztségviselőket és az állandó 
 bizottságok tagjait. 

8.2. A jelöltekkel szembeni követelmények: 

 Elnöki, alelnöki tisztségre, illetve Tanácstagnak  erkölcsileg feddhetetlen, kiemelkedő szakmai 
 tevékenységet felmutató Egyesületi tagok választhatók, és akiknek nincs tagdíjhátralékul.  

8.3. A jelölés módja: 

 A választást megelőzően minden tisztségre legalább két jelöltet kell állítani. A jelöltek 
 személyére a tagszervezetek kollektív javaslatait, illetve a tagok egyéni ajánlásai alapján a 
 jelölőbizottság tesz javaslatot a Tanácsnak. A javaslatot írásban kell a Tanács elé terjeszteni. A 
 javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlás indoklását, fel kell mutatnia a jelöltnek az olvasást 
 előmozdító szakmai tevékenységét, nyelvtudását, emberi hitelességét, vezetői alkalmasságát. A 
 jelöltekről az ajánlások elbírálása alapján a Tanács dönt. A jelölteket a Tanács köteles az 
 Egyesület sajtója útján megismertetni a tagsággal. Ebből a célból a jelöltek fényképet, 
 képzettségüket, szakmai életútjukat bemutató rövid pályaképet, vezetői elképzeléseikről, 
 szakmai filozófiájukról rövid állásfoglalásokat kötelesek a Tanács rendelkezésére bocsátani. A 
 Tanács ezeket legalább egy hónappal a választás előtt köteles közzétenni. A jelölőbizottság 
 három tagból áll, a jelölőbizottság tagjait a Tanács jelöli ki. A jelöltek személyére az Egyesület 
 bármely tagja tehet javaslatot. 

8.4. A választási eljárás: 

 A választás a közgyűlésen történik, titkos szavazással. Az érvényes szavazáshoz a 
 határozatképes közgyűlés kétharmados többsége szükséges. A tisztséget az a jelölt nyeri el, 
 aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén második fordulót kell  tartani. 
 Amennyiben a második forduló sem járna eredménnyel, akkor az egyenlő szavazatokat  kapott 
 jelöltek közül a tisztségviselőt most már nyílt szavazással választják meg.  

 A Tanács elnöki és alelnöki tisztségére jelölt személyekről a közgyűlés egyenként dönt, míg a 
 Tanács további tagjait együttesen, listán előterjesztve választja.  A választás eredményét 
 helyben ki kell hirdetni. Az új tisztségviselők a közgyűlés napján lépnek hivatalba. A leköszönő 
 tisztségviselők az ügyeket az új tisztségviselőknek a közgyűlést követő egy héten belül kötelesek 
 hivatalosan átadni. 

8.5. Bizottságok  

 Állandó bizottságok: Az Egyesület jó hírneve védelmére létrehozza a 3 tagú etikai bizottságot. 
 A gazdálkodás  és a számvitel ellenőrzésére létrehozza a kéttagú számvizsgáló bizottságot. 
 A bizottságok tagjaira a Tanács tesz javaslatot, s a bizottsági tagokat a közgyűlés választja. 

 Ad hoc bizottságok: A Tanács speciális feladatok elvégzésére (pl. pályázatok, konferenciák 
 szervezése) szakembereket kérhet fel. A bizottságok munkájáról a Tanácsnak és a közgyűlésnek 
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 számolnak be. Az ad hoc bizottság tagjai nem tisztségviselők, feladatukat megbízottként vagy 
 más polgári jogi szerződés alapján látják el. 

8.6. Helyi tagszervezetek 

 Alakulásuk feltételei: ha egy önkormányzat területén 10 vagy annál több teljes tagdíjat fizető 
 tagja van az Egyesületnek, ezek önálló tagszervezetet alapíthatnak, amely elnevezésében a 
 társaság nevét viselheti (pl. Magyar Olvasástársaság Szolnoki Szervezete). A tagszervezet 
 jogszerű elismeréséhez az Egyesület Tanácsának írásbeli hozzájárulása is szükséges, a 
 hozzájárulás feltétele, hogy a helyi tagszervezet alapszabálya megfeleljen az Egyesület 
 alapszabályának, és ezt a Tanács igazolja.  

 Önálló jogi személyként az a tagszervezet működhet, melynek önálló ügyintéző, képviseleti 
 szerve van, önálló költségvetéssel rendelkezik és az illetékes bíróság nyilvántartásba vette. A 
 helyi tagszervezet választott elnöke tagja a közgyűlésnek. ezen kívül a tagszervezetek 10 
 főnként 1 választott képviselőt küldhetnek a közgyűlésbe. Kivételes esetben, kis településeken a 
 Tanács 10-nél kevesebb társasági tag esetében is hozzájárulhat a helyi tagszervezetek 
 létrehozásához. 

 Helyi tagdíj, helyi költségvetés: Ha a helyi tagszervezetek önálló jogi személyiséggel 
 rendelkeznek, saját tagjaiktól külön tagdíjat szedhetnek. Rendezvényeik költségeit maguk 
 fedezik. Amennyiben ezeken az Egyesület tagjai tartanak előadást, az Egyesület tagjainak 
 útiköltségét az Egyesület téríti meg. 

9. Az Egyesület megszűnése 

9.1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a. más Egyesülettel egyesül, vagy más Egyesület(ek)re válik szét; 

b. a tagok kimondják megszűnését; 

c. az arra jogosult szerv megszünteti; 

d. az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 

e. az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

, feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

9.2. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonát egy, az 
Egyesületéhez hasonló karitatív tevékenységet folytató társadalmi szervezet vagy alapítvány 
részére kell átadni. Ha a társadalmi szervezet megszűnését állapították meg, vagyona a 
hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

9.3. Az Egyesület végelszámolására az Ectv. rendelkezései szerint kerül sor. Az Egyesület 
csődeljárására és felszámolási eljárására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (Cstv.) az Ectv.-ben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A csődeljárás és a felszámolási eljárás lefolytatására az 
Egyesületet nyilvántartó bíróság illetékes. 

9.4. Az Egyesület megszűnésekor az Egyesület vagyonát a tagok között felosztani nem lehet. 
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10. Egyéb rendelkezések 

10.1. Az Egyesület feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

10.2. Az Egyesület nemzetközi kapcsolatai: 

 A HUNRA a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) bejegyzett 
tagszervezete. Tagjait buzdítja, hogy nyelvtudásuknak megfelelően egyénileg is lépjenek be a 
Nemzetközi Olvasástársaságba. 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései irányadók, 
annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 

Kelt: Kaposváron, 2015. év november hó 25. napján. 

Gombos Péter 
Elnök 


