
MAGYAR
WALDORF

SZÖVETSÉG

Egyesületi alapszabály
módosításokkal egységes szerkezet

Preambulum
A Waldorf-pedagógia alapelveinek (antropológiájának, fejlődéslélektanának, metodikájának és

didaktikájának)  kidolgozója Rudolf  Steiner  (1861-1925).  A reformpedagógiák  egyikeként  a Waldorf-
pedagógia  gyermekközpontú,  képességfejlesztő  pedagógia,  mely  működése  -  a  gyermekek  fejlődése,
fejlesztése  -  szempontjából  elengedhetetlen  fontosságúnak  tartja  az  iskolai  és  óvodai  intézményi
autonómia kidolgozását és megerősítését.
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A Waldorf pedagógia az iskolát, óvodát a szabad szellemi élet egyik műhelyének tartja, ahol a
nevelési folyamatban döntő szerepet játszik az egyéni kezdeményezés, s az együttműködés republikánus-
demokratikus szervezeti formákban valósul meg.

A Waldorf-pedagógia célkitűzése, hogy szorongásmentes légkörben szabad döntésekre képes,
önállóan cselekvő embereket  neveljen,  akik ki  tudják bontakoztatni  magukkal  hozott  képességeiket  a
maguk s a világ javára.

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

(1) A szervezet neve: Magyar Waldorf Szövetség Egyesület
     A szervezet neve röviden: Magyar Waldorf Szövetség
     A szervezet neve angolul: Hungarian Waldorf Fellowship.

A szervezet neve németül: Ungarische Vereinigung für Waldorfpädagogik.
(2) A szervezet jogállása:  önálló jogi személy, közhasznú civil szervezet.
(3) A szervezet székhelye: 1075 Budapest, Asbóth u. 17.
(4) A Szövetség tevékenységét Magyarország területén és a nemzetközi kapcsolataira kiterjedően

fejti ki. A Szövetség határozatlan időre alakult. 

2. § A SZÖVETSÉG CÉLJAI:

(1) Érték- és minőségvédelem
a) A Szövetség védi és képviseli a Waldorf-pedagógia értékeit.
b) Segíti  a  magyarországi   Waldorf-pedagógiai  és  nevelési  intézmények  munkáját,  a  maga

eszközeivel  részt  vesz  a  pedagógiai  minőség  biztosításában,  értékelésében,
továbbfejlesztésében.

c) A lehetőségei szerint támogatja a magyar kisebbségi nyelvterületeken működő, a Szövetség
munkájában részt vevő Waldorf-intézményeket.

(2) Érdekvédelem, érdekképviselet
a) A  Szövetség  ellátja  a  Waldorf-pedagógiának,  mint  nemzetközileg  elismert  pedagógiai

alternatívának,  valamint  a  Szövetség  tagintézményeinek  érdekképviseletét,  különösen  a
törvényalkotással összefüggő érdekegyeztetés folyamatában, a jogalkalmazással összefüggő
hatósági  és  engedélyezési  tevékenység  vonatkozásában,  az  állam-  és  közigazgatásban,  a
civil szektorban, a gazdasági és a kulturális szférában.

b) A Szövetség fellép a hazai Waldorf-oktatási és -nevelési intézményekbe járó gyermekek és
fiatalok  érdekeinek  képviseletében,  jogainak  védelmében  mindazon  esetben,  ahol
veszélyeztetve érzi egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésüket. 

(3) Új intézmények alapításának támogatása
A Szövetség szakmai és jogi  tanácsok, intézményszervezési  tapasztalatok átadásával segíti  új
pedagógiai intézmények alapítását és kezdeti működését.

(4) Közös szakmai feladatok
a) A Szövetség figyelemmel kíséri a gyermekekkel, a Waldorf-pedagógiával és a pedagógia

társterületeivel  kapcsolatos  antropozófiai,  valamint  a  modern  tudományos  kutatásokat;
gyűjti,  rendszerezi  és  továbbítja  azok  eredményeivel  és  megállapításaival  kapcsolatos
információkat.

b) A Szövetség  a  maga  eszközeivel  és  lehetőségeivel  belső  tudományos  elemző és  kutató
munkát végez:
- a Waldorf-pedagógia hazai tapasztalatainak, eredményeinek összegzése,
- a  Waldorf-pedagógiai  intézmények  napi  működésével  összefüggő  tapasztalatok

feldolgozása,
- a nemzetközi Waldorf-mozgalom eredményeinek hazai alkalmazása,
- a  gyermekkel  kapcsolatos  társadalmi  kihívásokra  adható  pedagógiai  válaszok

megtalálása tárgyában.
c) A Szövetség  a  fenti  munkákban  mind a  pedagógusok,  mind az  intézményekhez  kötődő

szülők,  valamint  szakértők  együttműködésére,  szakmai  tapasztalatainak  integrálására
törekszik.
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d) A Szövetség  kiemelt  szakmai  feladatként  kezeli  az  intézmények  belső  szociális  terének
alakításához nyújtandó segítséget.

(5) Oktatás, képzés, továbbképzés és ismeretterjesztés
a) A Szövetség a Waldorf-oktatási és -nevelési intézmények pedagógusai számára képzéseket,

továbbképzéseket,  tanári  műhelyeket  és  pedagógiai-nevelési  kérdésekkel  foglalkozó
fórumokat szervez, a folyamatos szakmai fejlődésük segítése érdekében.

b) A Szövetség kiemelten fontos céljának tekinti  a Waldorf-intézményekbe járó gyermekek
szüleinek tájékoztatását, önképzésük segítését, közös képzésüket, továbbképzésüket.

c) A Szövetség megteremti a Waldorf-pedagógia megismerésének lehetőségeit az érdeklődők
számára, különös tekintettel más iskolák tanáraira és a tájékozódni kívánó szülőkre. 

d) A Szövetség  a Waldorf-pedagógiáról  szóló információkkal  és  ismeretterjesztő  munkával
segíti a szülők óvoda- és iskolaválasztását.

e) A Szövetség segíti a Waldorf-pedagógiának, mint a “szabadság pedagógiájának" társadalmi
megismertetését.

(6) Szolgáltatások
a) A  Szövetség  gondozója  Waldorf-pedagógiai  szak-  és  ismeretterjesztő  könyvek,  füzetek,

cikkek,  tanulmányok,  oktatási  segédanyagok  készítésének,  fordításának,  kiadásának  és
terjesztésének.

b) A  Szövetség  szervezi  a  hazai  Waldorf-mozgalom  kulturális,  művészeti  és  szakmai
eseményeit, rendezvényeit.

c) A  Szövetség  kiépíti  belső  életének  és  a  külvilághoz  kapcsolódásának  információs  és
kommunikációs rendszerét és fórumait.

d) A hazai  Waldorf-mozgalom életének  megismertetése  érdekében  folyóiratot  jelentet  meg
vagy támogat.

e) Dokumentációs- és adatbázist hoz létre és működtet.
(7) Együttműködés a társterületekkel

A Szövetség teret ad és együttműködik mindazon szakmai, művészeti és szellemi műhelyekkel,
amelyek  Rudolf  Steiner  iniciatíváit  követve működnek,  és  a  Waldorf-pedagógia  elméletét  és
gyakorlatát, intézményeinek életét segíthetik munkásságukkal (az euritmia és különböző ágai, a
gyógypedagógia,  az  orvoslás,  a  művészetterápia,  a  képzőművészetek,  a  zene,  a  színház,  az
építészet, a szociális élet kérdései, a mezőgazdaság, a sport stb.) terén.

(8) Nemzetközi kapcsolatok
a) A  Szövetség  feladata  a  magyarországi  Waldorf-mozgalom  európai  integrációjának

elősegítése, a magyar Waldorf-pedagógiai intézmények képviselete a nemzetközi Waldorf-
szervezetekben, azok munkájában való teljes jogkörű részvétel, bekapcsolódás a nemzetközi
szakmai intézetek tevékenységébe.

b) A  Szövetség  törekszik  a  közép-kelet-európai  országok  Waldorf-szövetségei  közötti
kapcsolatok építésére, folyamatos információ- és tapasztalatcserére.

c) A Szövetség célja a nemzetközi cserekapcsolatok létrejöttének elősegítése, szervezése mind
az intézmények, mind a családok, mind a magánszemélyek között. 

d) A Szövetség célja az aktív Waldorf-pedagógusok nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében
továbbképzésüket  biztosító  tanulmányutak   szervezése,  valamint  kiutazási  lehetőségeik,
külföldi konferenciákon, tanfolyamokon, képzéseken való részvételük anyagi támogatása.

(9)         Támogatások
A Szövetség a tagszervezeteit pénzbeli és természetbeli támogatásban részesítheti.   

 
3. § A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE:

A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi – az ellátott közfeladat megnevezésével
és a közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely megjelölésével:

a) tudományos tevékenység, kutatás – 
az  „Együttműködés  a  középtávú tudomány-,  technológia-  és  innovációpolitikai  stratégia
kialakításában” közfeladathoz (2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdése) kapcsolódóan az
Alapszabály 2. § (4) és (6) bekezdése, valamint 3. § (2) bek. a)-c), g)-i), l)-n) és x) pontja
szerinti pedagógiai tudományos tevékenység és kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés –
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a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” közfeladathoz (2011. évi CXC. tv. 2. §
(3)  bekezdése)  kapcsolódóan az  Alapszabály 3.  §  (2)  bek.  y)  pontja  szerinti  pedagógiai
intézet alapítása és fenntartása,  valamint a 2. § (1) bek. b) pontja és 2. § (3) bekezdése
szerinti köznevelési intézményeket és fenntartóikat támogató tevékenységek, valamint a 2. §
(5) bekezdése és 3. § (2) bek. b), j)-k) pontja szerinti képzési tevékenységek,   
c) kulturális tevékenység –
a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek
létrehozásának  segítése”  (1991.  évi  XX.  tv.  121.  §  a)-b)  pontjai)  és  a  „Kulturális
szolgáltatás  támogatása”  (2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  13.  §  (1)  bek.  7.  pontja)
közfeladatokhoz kapcsolódóan az Alapszabály 2. § (6) bek. b) pontja, (7) bekezdése, (8)
bek.  a)-c)  pontjai,  valamint  3.  §  (2)  bek.  f),  o),  s),  u)  és  v)  pontja  szerinti  közösségi
kulturális és művészeti tevékenységek,
d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet –
a „A gyermekvédelmi rendszerhez  kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban
történő  nevelkedésének  elősegítése,  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése  és
megszüntetése  érdekében” (1997.  évi  XXXI.  tv.  17.  §  (1)  bek.)  és a  ”Gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások” (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8.pontja)
közfeladatokhoz kapcsolódóan az Alapszabály 2. § (2) bek. b) pontja és 3. § (2) bek. e)
pontja szerinti gyermek- és ifjúságvédelmi és érdekképviseleti tevékenység, 
e) emberi és állampolgári jogok védelme  – 
a „Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai,
leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai” (2011. évi CXI. tv. 2. § a)-d) pontjai)
közfeladathoz kapcsolódóan az Alapszabály 2. § (2) bek. b) pontja és 3. § (2) bek. d) és e)
pontja szerinti jog- és érdekvédelmi tevékenység, 
f) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások – 
a  „Támogatja  a  lakosság  önszerveződő  közösségeit,  erősíti  a  település  önfenntartó
képességét” (2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pontjai) közfeladathoz kapcsolódóan az
Alapszabály 3. § (2) bek. b)-c), q), t) és w) pontja szerinti tevékenységek.”

(2) Alapcél szerinti tevékenységek  :
a) Tanácsadó Kör működtetése, hazai és külföldi tanácsadó tanárok meghívása. (TEÁOR 9412

Szakmai érdekképviselet)
b) Konzultációk,  tapasztalatcserék,  intézménylátogatások,  tanácsadások,  problémamegoldó

segítség biztosítása a tagok számára, állásfoglalások készítése, a Waldorf-mozgalmon belüli
kapcsolatépítés  segítése,  belső  erőforrások  felkutatása.  (TEÁOR  9412  Szakmai
érdekképviselet)

c) A  tagintézményekre  érvényes  belső  minősítési  rendszer,  az  értékelés  szempontjainak,
kritériumainak kidolgozása. (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

d) Lobby-tevékenység  szervezése,  tárgyaló  delegációk  felállítása.  (TEÁOR  9412  Szakmai
érdekképviselet)

e) A  hazai  Waldorf-mozgalomban  részt  vevő  gyermekek  és  fiatalok  érdekképviseletének,
érdekvédelmének ellátása. (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

f) Kapcsolattartás  a  határon  túli  magyar  nyelvterületeken  működő  Waldorf-iskolákkal.
(TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

g) Tudományos  tevékenység,  kutatás;  tanulmányok,  elemzések  készítése  és  megrendelése.
(TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)

h) Szakértők felkérése, szakértői csoportok működtetése. (TEÁOR 7490 M.n.s. egyéb szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység)

i) Szaksajtó és szakirodalom figyelése, tartalomismertetők, kivonatok belső közlése. (TEÁOR
9412  Szakmai érdekképviselet, TEÁOR 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység) 

j) Iskolán  kívüli  képzések  és  továbbképzések  szervezése  diákok,  tanárok,  szülők  és  külső
érdeklődők számára. (TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás)

k) Képességfejlesztő  kurzusok,  tanfolyamok,  ismeretterjesztő  előadások,  előadás-sorozatok
szervezése. (TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás)
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l) Pedagógiai  és  ismeretterjesztő  cikkek,  tanulmányok,  füzetek  és  könyvek  írása  és
megrendelése,  ezek  fordításának  elkészíttetése.  (TEÁOR  7490  M.n.s.  egyéb  szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység)

m) Lap-  és  könyvkiadás,  terjesztés.(TEÁOR 1812 Nyomás  (kivéve:  napilap),  TEÁOR 1813
Nyomdai  előkészítő  tevékenység,  TEÁOR  1814  Könyvkötés,  kapcsolódó  szolgáltatás,
TEÁOR  4761  Könyv-kiskereskedelem,  TEÁOR 4762  Újság-,  papíráru-kiskereskedelem,
TEÁOR 5811 Könyvkiadás, TEÁOR 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása, TEÁOR
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, TEÁOR 5819 Egyéb kiadói tevékenység,)

n) Video  és  magnókazetták,  CD-k  és  CD-ROM-ok  készíttetése,  kiadása  és  terjesztése.
(TEÁOR  1820  Egyéb  sokszorosítás,  TEÁOR  4741  Számítógép,  periféria,  szoftver
kiskereskedelme, TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme, TEÁOR 4778 Egyéb
m.n.s. új áru kiskereskedelme TEÁOR 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás, TEÁOR
5912  Film-,  videogyártás,  televíziós  műsorfelvétel  utómunkálatai,  TEÁOR  5920
Hangfelvétel készítése, kiadása,) 

o) Kulturális,  szakmai  és  művészeti  események,  rendezvények  szervezése  (kiállítások,
koncertek, színházi bemutatók, fesztiválok, konferenciák, ülések, szakmai bemutatók, nyílt
napok stb.). (TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, TEÁOR 9002
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység)

p) A  Szövetség  PR-munkájának  szervezése,  információs  szolgáltatások,  dokumentációs-  és
adatbázis létrehozása, működtetése. (TEÁOR 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

q) Adatgyűjtés  és  adatfeldolgozás  a  hazai  Waldorf-mozgalom  körében.  (TEÁOR  6311
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

r) Irodafenntartás, belső ügyvitel szervezése. (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)
s) Tanári  Műhely,  szaktanári,  szakmai,  művészeti  és  szellemi  műhelyek,   munkacsoportok,

körök és  bizottságok működtetése, fenntartása. (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)
t) A tagintézmények (mint közhasznú szervezetek) számára biztosított, csak általuk igénybe

vehető  szolgáltatások  szervezése  (pl.  jogi  és  gazdálkodási  tanácsadás,  érdekképviselet,
információk stb.). (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

u) Megválasztott  képviselők  útján  való  részvétel  a  Waldorf-mozgalom  nemzetközi
szervezeteinek ülésein, tanácskozásain, delegátus biztosítása a nemzetközi Waldorf-szakmai
intézetek szekcióiba. (TEÁOR 9412 Szakmai érdekképviselet)

v) Nemzetközi  cserekapcsolatok  szervezése  a  Waldorf-mozgalom intézményei  és  szereplői
között. (TEÁOR  7912 Utazásszervezés)

w) Belső  pályázatok  kiírása  aktív  Waldorf-pedagógusok  nemzetközi  tapasztalatszerzése,
továbbképzésüket biztosító tanulmányutak  érdekében, valamint kiutazási lehetőségeik, és
külföldi konferenciákon, tanfolyamokon, képzéseken való részvételük anyagi támogatására.
(TEÁOR 9499 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)

x) Alapítvány  létrehozása  és  alapítói  jogainak  gyakorlása  a  Waldorf-pedagógia  és  nevelés
terén végzett kutatások, tanulmányok, hospitálások és más szakmai kapcsolatok ösztöndíj-
rendszerben való támogatása érdekében. (TEÁOR 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység)

y) Waldorf  pedagógiai  szakmai-szolgáltató  intézmény  alapítása  és  intézményfenntartói
feladatainak ellátása. (TEÁOR 9499 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)

4. § A SZÖVETSÉG JOGOSÍTVÁNYAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

(1) Névvédelem:
a)  Magyarország  területén  a  Rudolf  Steiner  és  Waldorf  nevek  névhasználati  jogának
engedélyezése.
b)  A nevek védelmének érdekében az  engedélyezett  névhasználati  szabályok  kidolgozása  és
figyelemmel kísérése, erre vonatkozóan monitoring-rendszer kidolgozása és működtetése.
c) A névhasználati szabályokat sértő tevékenységekkel szemben jogi eljárások érvényesítése.
d) A  névhasználat  részletes  szabályairól  a  Szövetség  külön  szabályzatban  rendelkezik,  a

Névvédelmi Szabályzatot a közgyűlés fogadja el.
(2) Érték- és minőségvédelem:
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a) a  Waldorf-mozgalom  részéről  érkező  jelzések  és  a  Szövetség  saját  észlelése  alapján
kezdeményező fellépés mindazon esetekben, amelyek a Waldorf-pedagógiai  elvek, a közösen
elfogadott szövetségi szabályozások sérelmével járhatnak, a hazai jogrendbe ütköznek, illetve a
hazai Waldorf-intézményi közösség munkájának minőségét veszélyeztethetik.
b) Minőséggondozási és tanúsíttatási rendszer és eljárásrend kidolgozása és bevezetése.
e) A minőséggondozás részletes szabályairól a Szövetség külön szabályzatot alkot (Minősítési

Rend), amelyet a közgyűlés fogad el.
(3) Érdekvédelem, érdekképviselet:

a) A 2.§ (2) pontjában megfogalmazott célok érdekében a hazai Waldorf-mozgalom egészének,
a  Waldorf-intézményeknek  és  szervezeteknek  általános  képviselete  a  magyar  jogalkotás
folyamatában, a hivatalos szakmai és érdekképviseleti kapcsolatokban.
b) A Waldorf-pedagógia és a hazai Waldorf-mozgalom képviseletében fellépés a gyermekek, a
fiatalok és a családok életét érintő, a Waldorf-nevelési elvekkel összhangban lévő, társadalmi
léptékű folyamatok erősítése érdekében, illetve a mindezeket veszélyeztető hatások ellen. 

(4) Nemzetközi képviselet:
a) A hazai Waldorf-mozgalom egészének képviselete a nemzetközi szakmai, érdekképviseleti és
egyéb szervezetekben, illetve  a nemzetközi szervezetek munkafolyamatainak, eredményeinek,
információinak közvetítése a hazai mozgalom felé.

(5) Kezdeményezési jogok:
a) A hazai Waldorf-mozgalom egészét érzékelő szerepéből fakadóan kezdeményezően fellépni
új  munkaformák  kialakítása,  új  szervezetek  létrehozatala  érdekében,  javaslatokat  tenni  a
meglévő struktúrák működésének jobbításáért, valamint bármely téren előterjesztéssel élni céljai
és feladatai megvalósítása érdekében.

5. § A SZÖVETSÉG RENDES TAGJAI

(1) A  Szövetség  rendes  tagjai  (a  továbbiakban:  tag)  lehetnek  a  magyar  és  külföldi  Waldorf-
mozgalomban vagy azzal érintkezően működő

- jogi személyek,  
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,

amennyiben a Szövetség céljaival egyetértenek, alapszabályát elfogadják, nyilatkoznak a  tagdíj
fizetésének  vállalásáról  és csatlakozási  szándékukat a  Szövetség Elnökségénél  írásban jelzik,
illetve  felvételüket  kérik.  A  csatlakozni  kívánóknak  rendelkezniük  kell  két  szövetségi
tagszervezet aláírással hitelesített írásos ajánlásával.

(2) A  csatlakozni  kívánók  tagságáról  a  Szövetség  közgyűlése  dönt.  Az  új  tag  felvételéhez  a
jelenlévő tagok legalább kétharmadának igenlő szavazata szükséges.

(3) A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok tagsági jogaikat erre
felhatalmazott képviselőjük útján gyakorolják.

(4) A tagok képviselőjüket a maguk által meghatározott szabályok szerint delegálják.
(5) Egy személy képviselőként csak egy tagszervezetet  képviselhet. A képviselőt akadályoztatása

esetén a  tag által írásban felhatalmazott személy teljes jogkörrel helyettesítheti. 
(6) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.  
(7) A Szövetségben való tagság megszűnik

- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- a jogi személy vagy szervezet jogutód nélküli megszűnésével.

(8) A tag az alábbi körülmények külön vagy együttes fennállása esetén zárható ki:
- ha a Szövetség alapszabályát vagy Névvédelmi Szabályzatát megsérti,
- ha a Szövetség céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.

(9) A  Szövetség  tagjának  kizárásáról  az  Elnökség  kezdeményezésére  a  közgyűlés  kétharmados
szótöbbséggel határoz. A kizárási eljárásban az Elnökség a kizárásra történő figyelmeztetéssel
írásban  felszólítja  a  tagot  a  kifogásolt  magatartás  megszüntetésére,  és  amennyiben  felhívása
eredménytelen  marad,  a  következő  közgyűlésen  kezdeményezi  a  tag  kizárását.  A  kizárási
folyamatban  az  Elnökségnek  a  tagot  meg  kell  hallgatnia,  és  a  tag  álláspontját  a  kizárási
javaslatot tárgyaló közgyűlést megelőzően ki kell küdenie a tagoknak. A közgyűlésről a tagot
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külön értesíteni kell, az értesítésben meg kell jelölni a kizárás alapját képező körülményeket, és
figyelmeztetni kell a tagot arra, hogy a közgyűlésen a határozathozatal előtt nyilatkozhat, vagy
írásban  nyilatkozatot  terjeszthet  elő,  távolmaradása  vagy  nyilatkozatának  hiánya  azonban  a
kizárásról való döntésnek nem akadálya. A kizárást kimondó közgyűlési határozatot írásba kell
foglalni és indokolni kell, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat,  valamint a jogorvoslatról  való tájékoztatást.  A kizárást  kimondó határozat
ellen fellebbezésnek nincs helye, a tag az általános szabályok szerint kérheti a határozat bírósági
felülvizsgálatát. A határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.

(10) A tagok jogai, hogy:
- a Szövetség közgyűlésén részt vehetnek, szavazati jogukat gyakorolhatják, a közgyűlés

rendjének  megfelelően  felszólalhatnak,  kérdéseket  tehetnek  fel,  javaslatokat  és
észrevételeket tehetnek,

- szavazati joggal rendelkeznek és a Szövetség tisztségeire megválaszthatóak,
- igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait,
- részt vehetnek a Szövetség szervezeti egységeinek tevékenységében, 
- javaslatot tehetnek a Szövetséget érintő bármely kérdésben,
- felvilágosítást  kérhetnek  a  Szövetség  tevékenységéről,  amelyre  a  tisztségviselők,  a

szervezeti  egységek vezetői,  valamint a Szövetség által alapított  szervezetek vezetői
érdemi válaszadásra kötelesek a kézhezvételt követő 30 napon belül.

(11) A tagok kötelességei, hogy
- a  Szövetség  közgyűlésén  megjelenjenek,  illetve  akadályoztatásuk  esetén

helyettesítésükről gondoskodjanak,
- a Szövetség céljaival összhangban az alapszabályt betartva tevékenykedjenek,
- a tagdíjat megfizessék.

6. § A SZÖVETSÉG PÁRTOLÓ TAGJAI

(1) A Szövetségnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki
a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításához szellemi, anyagi  vagy fizikai  támogatást  kíván
nyújtani. A pártoló tag a Szövetség tevékenységében szellemi, vagyoni vagy fizikai támogatással
vesz részt. A pártoló tag a Szövetség szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető
tisztségviselővé nem választható.

(2) A pártoló tagság a Szövetség Elnökségének döntése alapján jön létre.

7. § A SZÖVETSÉG TISZTELETBELI TAGJAI

(1) A Szövetség tiszteletbeli tagja az a magyar vagy külföldi természetes személy, akinek e címet a
Szövetség közgyűlése a jelenlévő képviselők kétharmadának igenlő szavazatával adományozza. 

(2) Amennyiben e cím viselésére a tiszteletbeli tag méltatlanná válik, úgy ezt a közgyűlés ugyancsak
a fenti  szavazati arány elérése esetén visszavonhatja. A tiszteletbeli tag a Szövetség szerveinek
ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható. 

8. § A SZÖVETSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

A Szövetség szervezeti  egységei:
1. Közgyűlés 
2. Elnökség
3. Iskolák Gyűlése
4. Óvodák Gyűlése
5. Fenntartók Kollégiuma 
6. Képzések Kollégiuma
7. Tanácsadó Kör
8. Felügyelő Bizottság
9. Iroda
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A Szövetség vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok.

(1) Közgyűlés
a) A  Szövetség  döntéshozó  szerve  a  közgyűlés,  amelyet  a  tagok  összessége  alkot.  A

közgyűlésen a rendes tagok mandátummal felruházott képviselőik útján szavazati joggal, a
pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt. 

b) A  közgyűlés  ülései  nyilvánosak,  azokon  a  Szövetség  képviselőinél  tett  előzetes
bejelentkezés után megfigyelőként bárki részt vehet.

c) A közgyűlés indokolt határozatával  zárt ülést rendelhet  el a személyiségi jogok védelme
vagy adatvédelem okán. Zárt  ülés elrendeléséről  a közgyűlés  vita nélkül határoz. A zárt
ülésen csak a tagok és a vezető tisztségviselők vehetnek részt.

d) A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
- az alapszabály elfogadása és módosítása,
- az éves költségvetés, valamint a tagdíj mértékének meghatározása, döntés a Szövetség

vagyontárgyainak használatáról, hasznosításáról, elidegenítéséről és megterheléséről 
- a Szövetség éves munkatervének jóváhagyása,
- a Tagdíjfizetési Szabályzat, a Névvédelmi Szabályzat, a Minősítési Rend elfogadása,
- a Tanácsadó Kör Pedagógiai Tagozat által javasolt tagjainak megválasztása,
- az Elnökség és a tisztségviselők éves beszámolójának elfogadása,
- az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása
- a rendes tagok felvétele és kizárása,
- a tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása,
- a Szövetségen belül tagozatok, műhelyek, munkacsoportok,  bizottságok felállítása és

megszüntetése,
- a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
- nemzetközi szervezetekben tagsági viszony létesítése és megszüntetése,
- a  Szövetség  nevével,  címerével,  logójával  kapcsolatos  hirdetési,  reklám,  és  a

tevékenység  televíziós,  rádiós,  valamint  egyéb  elektronikus  technikákkal  történő
közvetítési  jogokkal  kapcsolatosan  egy  évnél  hosszabb  időre  szerződéskötésre
felhatalmazása megadása,

- a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása,
- a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő

a Szövetséggel munkaviszonyban áll,
- az  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  Szövetség  saját  tagjával,

vezető tisztségviselőjével,  a  felügyelőbizottság tagjával  vagy ezek  hozzátartozójával
köt,

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok  vagy más egyesületi  szervek  tagjai  elleni  kártérítési  igények  érvényesítéséről
való döntés,

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- a végelszámoló kijelölése.

e) A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az Elnökség írásban,
igazolható módon, elektronikus levél útján hívja össze. A közgyűlési meghívó tartalmazza a
Szövetség nevét és székhelyét, az ülés helyét és idejét, a napirendi pontokat, és mindazon
mellékleteket,  amelyek  a  napirend  érdemi  tárgyalásához  szükségesek.  A  közgyűlési
meghívókat a tagok részére legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal kell
elküldeni,  továbbá a  meghívót  a  honlapon is  közzé  kell  tenni.  A tagok  és  a  Szövetség
szervei a meghívó kézhezvételétől, illetve közzétételétől számított 5 napon belül kérhetik az
Elnökségtől  a  napirend  kiegészítését,  annak indokolásával.  A kiegészítésről  az  Elnökség
dönt, döntésének hiányában vagy a kiegészítés elutasítása esetén a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése
tárgyában.  A közgyűlés helye a Szövetség székhelye vagy az Elnökség által meghatározott
más helyszín.   
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f) A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt bíróság rendeli el, vagy ha a rendes tagok
egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.
Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

vagy 
- a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 
Az így összehívott közgyűlés köteles az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni

g) A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + l tag jelen van.
h) Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy fél

óra elteltével újabb közgyűlés összehívására kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontokban a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A tagokat az
eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés időpontjáról és a
megjelentek létszámától független határozatképességéről.

i) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha
valamennyi  szavazásra  jogosult  tag  jelen  van,  és  egyhangúlag  hozzájárul  a  közgyűlés
megtartásához.  A  közgyűlésen  a  szabályszerűen  közölt  napirenden  szereplő  kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

j) A közgyűlés  levezető  elnökét,  a  jegyzőkönyvvezetőt  és  a  két  jegyzőkönyvhitelesítőt  az
Elnökség  javaslatára  a  közgyűlés  esetenként  választja  meg  nyílt  szavazással,  egyszerű
szótöbbséggel,  és  szükség  szerint  esetenként  dönt  a  közgyűlés  lebonyolításában
közreműködő további tisztségviselők (pl. szavazatszámláló) megválasztásáról. 

k) A közgyűlés határozatait - ha arról az alapszabály adott esetben másként nem rendelkezik –
nyílt  szavazással,  a jelenlévő rendes  tagok által  leadott  szavazatok száma felénél  eggyel
több igenlő  szavazatával  hozza,  azaz  az  igen  szavazatok számának meg kell  haladnia  a
nemleges,  a  tartózkodó  és  az  érvénytelen  szavazatok  számát.  Az  éves  beszámoló  és  a
közhasznúsági melléklet jóváhagyása a határozathozatal általános szabályai szerint történik.

l) A  Szövetség  alapszabályának  módosításához  a  jelen  lévő  rendes  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel,  a  Szövetség céljának  módosításához és  a  Szövetség megszűnéséről  szóló
közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  rendes  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

m) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben  egyébként

érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által
megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  a  Szövetség  által  a
tagjának,  a  tagsági  viszony alapján  nyújtott,  jelen  alapszabálynak  megfelelő  cél  szerinti
juttatás. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére

másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll

vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
A  határozatképességet  minden  határozathozatalnál  vizsgálni  kell.  Ha  egy  tag  valamely
ügyben  nem  szavazhat,  őt  az  adott  határozat  meghozatalánál  a  határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni
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n) Közgyűlési  határozat  a  tagok jelenléte,  közgyűlés  tartása  nélkül,  írásban is meghozható.
Írásbeli  szavazás  esetén  az  elnök  felhívására  az  írásbeli  határozatról  a  tagok  írásban
nyilvánítanak  véleményt  és  igennel  vagy nemmel  szavaznak.  Ha a  szavazásra  bocsátott
kérdés  a tagok előtt  nem ismert,  az ügy rövid leírását  és indoklását  is  mellékelni kell  a
határozathoz. A határozat szövegén a tagok nem tehetnek módosítást, nem javasolhatnak
kiegészítést,  a  szöveg  bármely  javítása,  kiegészítése  a  szavazat  érvénytelenségét
eredményezi. Írásbeli szavazás elrendeléséről az Elnökség határoz. Az elnök gondoskodik a
szavazás megszervezéséről, továbbá a tagokat írásban tájékoztatja a szavazás eredményéről.
Írásbeli szavazás esetén a határozathozatalhoz szükséges szavazati arányt a teljes taglétszám
alapján kell meghatározni.

o) A  közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A  jegyzőkönyv  tartalmazza  a  közgyűlés
időpontját és helyét, a megjelentek számát, személyét (jelenléti ív), a meghozott döntés szó
szerinti szövegét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát, ha lehetséges
személyét.  A  jegyzőkönyvet  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  közgyűlésen  a  jelenlévők  közül
megválasztott két jegyzőkönyvhitelesítő  aláírásával hitelesíti. 

p) A közgyűlési határozatok nyilvántartására az időrendben lefűzött közgyűlési jegyzőkönyvek
szolgálnak.  A  határozatokat  az  érintettekkel  a  határozathozatalt  követő  15  napon  belül
írásban  postai úton, elektronikus levélben vagy más módon, igazolhatóan kell közölni, az
érintettek nagyobb körét körlevélben elektronikus úton kell tájékoztatni. 

q) A  közgyűlési  határozatokról  a  nyilvánosságot  a  Szövetség  székhelyén  elhelyezett
hirdetőtáblán  közzétett  hirdetmény  útján  kell  tájékoztatni.  A  Szövetség  a  közhasznú
szolgáltatásainak  igénybevételéről,  az  igénybevétel  módjáról,  valamint  a  közgyűlések  és
elnökségi  ülések  időpontjáról,  helyéről  és  napirendjéről  a  honlapon történő  közzététellel
tájékoztatja a nyilvánosságot. A Szövetség a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolóját
és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő év május 31. napjáig letétbe helyezi és
honlapján közzéteszi, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

r) A Szövetség közleményeinek közzétételi ideje legalább 30 nap, kivéve, ha a közlemény
jellege ennél rövidebb időt követel meg vagy indokol. 

s) A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség ügyvezetőjével
történt  előzetes  egyeztetés  alapján  munkaidőben,  az  ügyvezető  jelenlétében  bárki
betekinthet, az éves beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről saját költségére másolatot
készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelem előterjeszthető írásban,
faxon vagy e-mailen.  Az ügyvezető  a  betekintési  kérelmet  5  munkanapon belül  köteles
teljesíteni, akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

(2) Elnökség
a) A Szövetség ügyvezető szerve a hét tagból álló Elnökség, amely szervezi és koordinálja a

Szövetség működését. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők.
Az elnökségi  tagok  megválasztása  közvetetten  történik:  az  Iskolák  Gyűlése,  az  Óvodák
Gyűlése és a Fenntartók Kollégiuma testületenként két tagot, a Képzések Kollégiuma egy
tagot választ az Elnökségbe küldött-képviselői közül.

b) Az  Iskolák  Gyűlése,  az  Óvodák  Gyűlése,  a  Fenntartók  Kollégiuma  és  a  Képzések
Kollégiuma  az  elnökségi  tagok  megválasztásáról  és  visszahívásáról  nyílt  szavazással,  a
leadott érvényes szavazatok egyszerű többségével határoz. 
Az  Elnökség  megbízásáról  a  közgyűlés  dönt  az  elnökség-választás  során.  Az  elnökségi
tagok megbízatása két évre szól. Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet az Elnökség tagja 
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, a

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alóli mentesülésig,
- akit  a vezető tisztségviselői  foglalkozástól  jogerősen eltiltottak, illetve akit  a vezető

tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, 
- akit  valamely foglalkozástól  jogerős bírói  ítélettel  eltiltottak - az ítéletben megjelölt

tevékenységet folytató jogi személynél.
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c) Nem lehet az Elnökség tagja a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az, aki
korábban  olyan  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak  megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig –
- amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  vámhatóságnál

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte.
Az elnökségi  tag,  illetve az  ennek jelölt  személy köteles  valamennyi  érintett  közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

d) Az Elnökség feladata:
- koordinálja a Szövetség működését,
- ellátja a Szövetség képviseletét, 
- ellátja a Szövetség napi ügyeinek vitelét, meghozza az ügyvezetés hatáskörébe tartozó

döntéseket,
- felügyeli az Iroda működését,
- összehívja  a  közgyűlést,  a  közgyűlésről  értesíti  a  tagságot  és  a  Szövetség  szerveit,

meghatározza  az  általa  összehívott  közgyűlés  napirendjét,  elősegíti  a  közgyűlés
munkáját, működését,

- végzi az érdekképviselettel összefüggő feladatokat,
- elvégzi a közgyűlés által reá rótt feladatokat,
- elkészíti  és  a  közgyűlés  elé  terjeszti  a  Szövetség  éves  költségvetését,  beszerzi  a

véleményezésre jogosult szervezeti egységek véleményét,
- elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a  Szövetség éves beszámolóját és a közhasznúsági

mellékletet,
- kezeli  a  Szövetség  vagyonát,  meghozza  és  végrehajtja  a  vagyon  felhasználására  és

befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket,
- előkészíti a Szövetség jogszabály és alapszabály szerinti szerveinek megalakítását és a

tisztségviselők megválasztását, 
- részt vesz a közgyűlésen és válaszol a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
- nyilván tartja a tagságot,
- vezeti a Szövetség határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit, 
- gondoskodik a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről,
- mindenkor  vizsgálja  a  Szövetséget  érintő  megszűnési  ok  fennállását  és  annak

bekövetkezte esetén megteszi a Polgári Törvénykönyvben előírt intézkedéseket,
- dönt a pártoló tag felvételéről,
- dönt a hazai  szakmai-,  érdekképviseleti  és egyéb szervezetekben tagság létesítéséről

illetve megszüntetéséről,
- mandátummal  felruházott  képviselőket  küld  hazai  és  nemzetközi  szakmai-,

érdekképviseleti és egyéb szervezetekbe,
- gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  Szövetség  elnöke  felett,  amennyiben  az  elnök

munkaviszonyban látja el a tisztséget,
- ellátja  mindazon  tevékenységeket,  amelyek  nem tartoznak  a  közgyűlés  kizárólagos

hatáskörébe,  és  amelyeket  az  Alapszabály  a  Szövetség  más  szervezeti  egységének
hatáskörébe nem utal.

e) Az Elnökség tagjai díjazásban részesülhetnek, melyről a közgyűlés határoz.
f) Az  Elnökség  feladatainak  ellátása  érdekében  irodát  működtet,  amelynek  meghatározza

feladatait és felügyeli tevékenységét.
g) Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak. 

Az Elnök feladata:
- az Elnökség tevékenységének koordinálása,
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- döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe
tartozó ügyekben,

- a  közgyűlés,  az  Elnökség,  az  Iskolák  Gyűlése,  az  Óvodák  Gyűlése,  a  Fenntartók
Kollégiuma és  a  Képzések Kollégiuma által  meghozott  határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,

- az elnökségi ülések összehívása,
- az Elnökség döntése alapján a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség alkalmazottai

felett,
- a Szövetség képviseletének ellátása.

h) Az Elnökség határozathozatalából való kizárásra a 8. § (1) bek. j) pontjában foglaltakat kell
alkalmazni. 

i) Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik, az ülések összehívásáról
a tervezett napirend közlésével – legalább egy héttel az ülések előtt – az Elnök gondoskodik.

j) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon előzetes bejelentkezést követően bárki részt vehet.
k) Az Elnökség indokolt határozatával  zárt ülést rendelhet  el a személyiségi jogok védelme

vagy adatvédelem okán. Zárt  ülés elrendeléséről  az Elnökség vita nélkül határoz. A zárt
ülésen csak az elnökségi tagok vehetnek részt. 

l) Az Elnökség négy tag jelenléte esetén határozatképes.
Az Elnökség a határozathozatala során konszenzusra törekszik, ennek hiányában egyszerű
szótöbbséggel dönt.

m) Az elnökségi határozatok nyilvántartására az időrendben lefűzött elnökségi jegyzőkönyvek
szolgálnak.  A  határozatokat  az  érintettekkel  a  határozathozatalt  követő  15  napon  belül
írásban vagy elektronikus levél útján igazolhatóan kell közölni, az érintettek nagyobb körét
körlevélben  elektronikus  úton  kell  tájékoztatni.  Az  elnökségi  határozatokról  a
nyilvánosságot a Szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán közzétett hirdetmény útján
kell tájékoztatni. A közzététel idejére, illetve az elnökségi iratokba történő betekintésre a
közgyűlésre  vonatkozó  8.  §  (1)  bekezdés  o)-p)  pontjaiban  foglalt  szabályozást  kell
alkalmazni.

n) Az elnökségi tisztségviselői megbízatás megszűnik
- a megbízás időtartamának lejártával,
- a tisztségviselő halálával,
- a  tisztségviselő  cselekvőképességének  a  tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben

történő korlátozásával,
- lemondással,
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- visszahívással.

(3) Iskolák Gyűlése
a) Az Iskolák Gyűlését a rendes tagsággal rendelkező iskolák (a továbbiakban: tagiskolák) erre

felhatalmazott küldött-képviselői (a továbbiakban: képviselők) alkotják. Tagiskolának kell
tekinteni a közös igazgatású többcélú intézmény keretében működő Waldorf-iskolákat is. 

b) Az Iskolák Gyűlésébe minden tagiskola egy küldöttet delegál. 
c) A képviselő megbízásával és visszahívásával, a képviselői kötelezettségekkel, valamint a

szülői  közösség  bevonásával  összefüggő  szabályokat  egyebekben  a  tagiskolák  maguk
határozzák meg.

d) Az Iskolák Gyűlésében minden képviselőnek egy szavazati joga van. 
e) Az Iskolák Gyűlése rendszeresen ülésezik. 
f) Az Iskolák Gyűlésének hatásköre:

1. tagjai közül az Alapszabály 8. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltak szerint
a Szövetség Elnökségébe két tagot választ,
2. dönt  az  iskolák  vonatkozásában  a  Waldorf  és  Steiner  nevek  használata  és
védelme körébe tartozó kérdésekben,
3. meghatározza az iskolák vonatkozásában a minőséggondozás szabályait,
4. dönt a Waldorf-kerettantervet érintő kérdésekben,
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5. meghatározza a tagdíjfizetés elveit az iskolák vonatkozásában, 
6. javaslatot  készít  a  Szövetség  jövőbeni  szervezetének  és  működésének
alapelveire vonatkozóan,   
7. véleményezési jogkört gyakorol

- az iskolák tagfelvételénél,
- az iskolai tagdíjak megállapításánál,
- a Szövetség költségvetésének elfogadásánál,

8. a  Szövetség  működésével  kapcsolatos  bármely  kérdésben  általános
véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik. 

g) Az  Iskolák  Gyűlése  az  óvodákat,  a  magyarországi  Waldorf-képzéseket  és  az  egyéb
tagszervezeteket  is  érintő  közös  ügyekben  köteles  beszerezni  és  döntéshozatala  során
figyelembe venni az érintett testületek véleményét. Amennyiben a véleményekkel nem ért
egyet, a vitatott kérdés eldöntése céljából rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi
az Elnökségnél.

h) Az  Iskolák  Gyűlése  döntéselőkészítése  során  megkeresi  a  Szövetség  egyéb  szervezeti
egységeit, ha ezt a döntés tárgya indokolja. 

i) Az  Iskolák  Gyűlésének  a  2-4.  pont  alatti  kérdésekben  meghozott  döntése  az  Elnökség
jóváhagyásával érvényes. Az Elnökség a jóváhagyást indokolt határozatával megtagadhatja,
amellyel szemben az Iskolák Gyűlése a közgyűléshez fordulhat.  

j) Az  Iskolák  Gyűlése  a  működésének  részletes  szabályait  önálló  ügyrendjében  maga
határozza meg, és elkészíti a működésével kapcsolatos dokumentumokat.

(4) Óvodák Gyűlése
a) Az Óvodák Gyűlését  a rendes tagsággal rendelkező óvodák (a továbbiakban: tagóvodák)

erre felhatalmazott küldött-képviselői (a továbbiakban: képviselők) alkotják. Tagóvodának
kell tekinteni a közös igazgatású többcélú intézmény keretében működő Waldorf-óvodákat
is. 

b) Az Óvodák Gyűlésének hatásköre:
1. tagjai közül az Alapszabály 8. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltak szerint
a Szövetség Elnökségébe két tagot választ,
2. dönt  az  óvodák vonatkozásában  a  Waldorf  és  Steiner  nevek  használata  és
védelme körébe tartozó kérdésekről, 
3. meghatározza a minőséggondozás óvodai feladatellátásra irányadó szabályait,
4. dönt a Waldorf Óvodapedagógiai Programot érintő kérdésekben,
5. meghatározza a tagdíjfizetés elveit az óvodák vonatkozásában, 
6. véleményezési jogkört gyakorol 

- az óvodák tagfelvételénél, 
- az óvodai tagdíjak megállapításánál, 
- a Szövetség költségvetésének elfogadásánál,
- a  magyarországi  Waldorf-szervezeteket  általánosan  érintő  közös
ügyekben.

c) Az  Óvodák  Gyűlésének  a  2-4.  pont  alatti  kérdésekben  meghozott  döntése  az  Elnökség
jóváhagyásával érvényes. Az Elnökség a jóváhagyást indokolt határozatával megtagadhatja,
amellyel szemben az Óvodák Gyűlése a közgyűléshez fordulhat.  

d) Az Óvodák Gyűlésében a képviseletre megfelelően alkalmazni kell az Iskolák Gyűlésére
vonatkozó szabályokat (8. § (3) bekezdés b)-d) pontjai). 

e) Az  Óvodák  Gyűlése  rendszeresen  ülésezik.  Működésének  részletes  szabályait  önálló
ügyrendjében  maga  határozza  meg,  és  elkészíti  a  működésével  kapcsolatos
dokumentumokat

(5) Fenntartók Kollégiuma

Alapszabály  13



14

a) A  Fenntartók  Kollégiumát  a  rendes  tagsággal  rendelkező  Waldorf-intézményt  fenntartó
szervezetek erre felhatalmazott küldött-képviselői (a továbbiakban: képviselők) alkotják. 

b) A Fenntartók Kollégiumának hatásköre:
- tagjai  közül  az  Alapszabály  8.  §  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjaiban  foglaltak  szerint  a

Szövetség Elnökségébe két tagot választ,
- előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a Szövetség éves költségvetését, 
- javaslatot készít a tagdíjfizetésről,
- meghatározza a tagdíjfizetés elveit a fenntartók vonatkozásában.  
A Fenntartók Kollégiuma a költségvetés és a tagdíjfizetési javaslat előkészítésénél köteles
beszerezni az Iskolák Gyűlése, az Óvodák Gyűlése, a Képzések Kollégiuma javaslatát és
véleményét, és a szükséges egyeztetések lefolytatását követően terjeszti elő javaslatát.

c) Véleményezési és javaslattételi jogkört gyakorol:
- a fenntartókat érintő kérdésekben, ideértve az Iskolák Gyűlése és az Óvodák Gyűlése

valamennyi olyan döntését és javaslatát, amely a fenntartókat bármely vonatkozásban
érinti,

- a névhasználattal kapcsolatos kérdésben,
- a Szövetség költségvetésénél,
- a Szövetség egészét érintő valamennyi ügyben.

d) A  Fenntartók  Kollégiuma  rendszeresen  ülésezik.  Döntéseit  szótöbbséggel  hozza,
működésének részletes szabályait önálló ügyrendjében maga határozza meg, és elkészíti a
működésével kapcsolatos dokumentumokat. 

(6) Képzések Kollégiuma
a) A  Képzések  Kollégiumát  a  rendes  tagsággal  rendelkező  képzések  erre  felhatalmazott

küldött-képviselői  alkotják.  A  Képzések  Kollégiumának  állandó,  szavazati  joggal
rendelkező  tagja  a  Waldorf  Ház  Pedagógiai  Szolgáltató  Intézet  Képzési  Központjának
képviselője.

b) A Képzések Kollégiumába minden képzés egy küldöttet delegál. 
c) A képviselő megbízásával  és visszahívásával,  a képviselői kötelezettségekkel összefüggő

szabályokat egyebekben a képzések maguk határozzák meg. 
d) A Képzések Kollégiumában minden képviselőnek egy szavazati joga van. 
e) A Képzések Kollégiuma rendszeresen ülésezik. 
f) A Képzések Kollégiumának alapvetése:

Olyan  együttműködési  formák  kialakítására  törekszik,  amely  segíti  az  iskolák
magyarországi  Waldorf-kerettanterv  szerinti  és  az  óvodák  Waldorf-Óvodapedagógiai
Program szerinti szakszerű működését.

g) A Képzések Kollégiumának feladatai:
(1) Tagjai  közül  az  Alapszabály  8.  §  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjaiban  foglaltak
szerint a Szövetség Elnökségébe egy tagot választ.
(2) A magyarországi Waldorf-pedagógusképzések és továbbképzések hosszútávú
fejlesztési stratégiájának kidolgozása.
(3) A  Waldorf-pedagógus  képzések  és  továbbképzések  közötti  szakmai  és
gazdasági együttműködés lehetőségeinek összehangolása.
(4) A törvényi szabályozásból, a magyarországi Waldorf-iskolák kerettantervéből
és  a  Waldorf-óvodapedagógiai  programból  adódó  képzési  feladatok  ellátásának
szervezése és összehangolása.
(5) A Waldorf-pedagógus képzések és továbbképzések közös érdekérvényesítési
stratégiájának kialakítása.
(6) Közös  kutatási  területek  meghatározása  a  felnőttképzési  minőséggondozási
területen.
(7) A  tagdíjfizetés  elveinek  meghatározása  a  Waldorf-pedagógusképzések  és
továbbképzések vonatkozásában.
(8) Véleményezési jogkör gyakorlása
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- a képzések tagfelvételénél,
- a képzési tagdíjak megállapításánál,
- a Szövetség költségvetésének elfogadásánál.

(9) Waldorf-pedagógusképzések és továbbképzések vonatkozásában a Waldorf és
Steiner nevek használatával és védelmével kapcsolatos   alapelvek kialakítása.
(10) A Szövetség működésével kapcsolatos bármely kérdésben általános
véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik.

h) A Képzések Kollégiuma a döntéselőkészítése során megkeresi a Szövetség egyéb szervezeti
egységeit, ha ezt a döntés tárgya indokolja.

i) A  Képzések  Kollégiumának  g)  pont  6.  és  9.  alatti  kérdésekben  meghozott  döntése  az
Elnökség  jóváhagyásával  érvényes.  Az  Elnökség  a  jóváhagyást  indokolt  határozatával
megtagadhatja, amellyel szemben a Képzések Kollégiuma a közgyűléshez fordulhat.

j) A Képzések  Kollégiuma a  működésének  részletes  szabályait  önálló  ügyrendjében  maga
határozza meg és elkészíti a működésével kapcsolatos dokumentumokat.

(7) T  anácsadó   K  ör
a) A Tanácsadó Kör a magyarországi Waldorf-mozgalom egészéért viselt szellemi felelősség

fóruma.
b) A Tanácsadó Kör tagjai:

- a magyarországi Waldorf-képzések képviselői,
- a közgyűlés által delegált három képviselő,
- az Elnökség által delegált képviselők,
- a Tanácsadó Kör felhatalmazásával rendelkező tanácsadó pedagógusok, 
- a Tanácsadó Kör által felkért személyek.
A Tanácsadó Kör közgyűlés által delegált képviselőit – a tagintézmények javaslatai alapján
felállított rangsornak megfelelőn – a közgyűlés nevezi ki. A kinevezettek Tanácsadó Köri
tagságának időtartama három év.

c) A  Tanácsadó  Kör  kiemelt  tevékenységei:  a  Waldorf-pedagógia  művelésével,  érték-  és
minőségvédelmével, a Rudolf Steiner és Waldorf nevek használatának lehetőségeivel és az
intézmények  működésével  kapcsolatos  kérdésekben  állásfoglalások  megfogalmazása,
határozati javaslatok tétele, kritériumrendszerek megalkotása és közzététele.

d) A Tanácsadó Kör működésének részletes szabályait önálló ügyrendjében határozza meg. 

(8) Felügyelő Bizottság
a) A  Szövetség  felügyelő  szerve  a  Felügyelő  Bizottság,  mely  három  tagból  áll,  tagjait  a

Szövetség közgyűlése titkos szavazással választja meg három évre.  A tisztségre bármely
rendes tag által jelölt természetes személy megválasztható. A Felügyelő Bizottság tagja az
lehet,  aki  a  leadott  érvényes  szavazatok  felénél  eggyel  több  igenlő  szavazatot  kapott.
Ugyanilyen feltételekkel a Felügyelő Bizottság tagja tisztségéből vissza is hívható.

b) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- az Elnökség tagja, a Szövetség ügyvezetője vagy más tisztségviselője,
- a  Szövetséggel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló

munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

- a Szövetség cél  szerinti  juttatásából  részesül -  kivéve a bárki  által  megkötés  nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság tagjaira  a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó
szabályokat - 8. § (2) bek. c) és d) pontjában foglaltakat - alkalmazni kell. 

c) A  Felügyelő  Bizottság  ellenőrzi  a  Szövetség  működését  és  gazdálkodását,  feladata  a
Szövetség szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Ennek során betekinthet a Szövetség könyveibe
és  irataiba,  azokat  megvizsgálhatja,  a  vezető  tisztségviselőktől  jelentést,  a  Szövetség
munkavállalóitól  tájékoztatást  és  felvilágosítást  kérhet,  a  Szövetség  bankszámláját,
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pénztárát,  szerződéseit  megvizsgálhatja  és  szakértővel  megvizsgáltathatja.  A  Felügyelő
Bizottság  előzetesen  véleményezi  a  Szövetség  költségvetésének  tervezetét,  éves
beszámolóját. 

d) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség Elnökségének ülésein tanácskozási és javaslattételi
joggal vehet részt.

e) A  Felügyelő  Bizottság  köteles  az  intézkedésre  való  jogosultságának  megfelelően  a
közgyűlést vagy Elnökséget tájékoztatni és összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez
arról, hogy
- a  Szövetség  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  Szövetség  érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés vagy az Elnökség döntését
teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
f) A közgyűlést, Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított

harminc  napon  belül  -  össze  kell  hívni.  E  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  az
intézkedésre jogosult szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

g) Ha  a  közgyűlés,  Elnökség  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges
intézkedéseket  nem teszi  meg,  a  Felügyelő  Bizottság  köteles  haladéktalanul  értesíteni  a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

h) A Felügyelő Bizottság ügyrendje a közgyűlés jóváhagyásával érvényes.

(9) Iroda
a) Az  Iroda  a  Szövetség  napi  működésével  kapcsolatos  adminisztrációs,  jogi,  gazdasági

feladatokat látja el, valamint gondoskodik a tagszervezetekkel és más szervezetekkel való
kapcsolattartásról.

b) Az Iroda élén az Ügyvezető áll.
c) Az Ügyvezető feladata: 

- szervezi  és  koordinálja  a  közgyűlés,  az  elnökség,  az  Iskolák  Gyűlése,  az  Óvodák
Gyűlése,  a  Fenntartók  Kollégiuma  és  a  Képzések  Kollégiuma  határozatainak
végrehajtását,  

- szervezi, koordinálja és irányítja az Iroda napi működését,
- vezeti  az  ügyintéző  apparátust,  közvetlen  felettesként  utasítási  jogot  gyakorol  a

Szövetség  munkavállalói  és  a  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  álló
munkatársak felett, 

- előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a Szövetség éves beszámolójához, közhasznúsági
mellékletéhez szükséges dokumentumokat,

- gondoskodik  a  közhasznúsági  melléklet  nyilvánosságra  hozataláról,  valamint  a
közhasznú  szervezet  működésének  nyilvánosságát  és  átláthatóságát  biztosító  egyéb
dokumentumok nyilvánosságáról,

- gondoskodik a Szövetség szervezeti egységei által elkészített anyagok (jegyzőkönyvek,
meghívók, emlékeztetők stb.) továbbításáról és archíválásáról, 

- kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, valamint az Elnök személye útján az Elnökséggel
és a Szövetség szervezeti egységeivel, 

- ellátja a közgyűlés és az Elnökség által rárótt feladatokat.
d) Az Ügyvezető  az  elnökségi  és  közgyűlési  határozatok,  valamint az  Iskolák  Gyűlése,  az

Óvodák  Gyűlése,  a  Fenntartók  Kollégiuma  és  a  Képzések  Kollégiuma  által  meghozott
határozatok szerint, de azok keretei között önállóan látja el feladatát. Az Ügyvezetővel a
Szövetség testületei az Elnök személye útján tartanak kapcsolatot, közvetlen utasítására az
Elnök jogosult. 

   
(10) A Szövetség intézménye

WALDORF HÁZ Pedagógiai Szolgáltató Intézet

A Szövetség által alapított és fenntartott pedagógiai intézet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi  CXC.  törvény  szerinti  pedagógiai-szakmai  szolgáltatást  nyújtó  köznevelési  intézmény,
amely köznevelési feladatait szervezeti és szakmai tekintetben önállóan látja el. Az Intézet jogi
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személy,  önálló  jogalany,  nem  tartozik  a  Szövetség  szervezetéhez,  annak  nem  szervezeti
egysége.  A  Szövetség  az  Intézet  köznevelési  törvény  szerinti  fenntartója.  A  Szövetség
Elnöksége bízza meg a Waldorf Ház konferenciájának egyetértésével az Intézet élén álló, az
intézményt  képviselő  intézményvezetőt,  és  gyakorolja  felette  a  munkáltatói  jogkört.  A
Szövetség  a  Waldorf-pedagógia  működési  alapelveinek  megfelelően  ellátja  a  köznevelési
jogszabályokban  meghatározott  intézményfenntartói  feladatokat,  biztosítja  az  Intézet
működéséhez  szükséges  feltételeket,  meghatározza  költségvetését.  Az  Intézet  éves
költségvetésének elfogadásáról és esetleges módosításáról a közgyűlés dönt. 

(11) A Szövetség alapítványa
Kellner Ágnes Alapítvány

A Szövetség által alapított Alapítvány a Waldorf-pedagógiai kutatások támogatására létesített
civil  szervezet.  Az  Alapítvány  jogi  személy,  önálló  jogalany,  nem  tartozik  a  Szövetség
szervezetéhez,  annak nem szervezeti  egysége.  A Szövetség  az  Alapítvány alapítói  jogait  az
Elnökség útján gyakorolja. Az Elnökség dönt az alapító okirat, annak módosítása elfogadásáról
és az Alapítvány ügyvezetését ellátó kuratórium megbízásáról, figyelemmel kíséri az alapítói
célok  megvalósulását,  és  ellátja  mindazon tevékenységeket,  amelyeket  jogszabály az  alapító
joga és kötelezettsége körébe utal. 

9. § A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

(1) A Szövetség vagyona
- a tagdíjakból,
- a tagok cél szerinti tevékenységek végzéséhez nyújtott hozzájárulásaiból,
- költségvetési támogatásból,
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól a Szövetség céljaira vagy

működési  költségei  fedezésére  kapott  pénzbeli  és  természetbeni  adományokból  és
támogatásokból,

- a  közhasznú  tevékenység  folytatásából  származó,  ahhoz  közvetlenül  kapcsolódó
bevételekből, egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevételekből,

- a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevételekből,
- az esetleges vállalkozási tevékenységből származó bevételből, valamint
- egyéb bevételekből áll.

(2) A  rendes  tagok  vagyoni  hozzájárulásként  a  Szövetségnek  tagdíjat  fizetnek.  A  tagok  által
fizetendő éves tagdíj  fix  összegű alaptagdíjból  és a tagok által  ezen felül  a tárgyévre  vállalt
tagdíjból  áll.  Az  alaptagdíj  mértéke  évi  10.000.-Ft,  amelyet  minden  rendes  tag  köteles
megfizetni.  Az  alaptagdíjon  felüli,  vállaláson  alapuló  tagdíj  összegéről  a  tagok  egyedi
lehetőségükhöz  mérten,  a  tárgyévi  költségvetést  a  tárgyévet  megelőző  évben  elfogadó
közgyűlést  követően  nyilatkoznak,  figyelembe  véve  az  előirányzott  tagdíjbevételnek  a
tagintézményekben  ellátott  gyermeklétszám  arányában  egy  fő  gyermekre  számított  átlagos
mértékét  is.  Amennyiben a vállalások az elfogadott költségvetésben előirányzott tagdíjbevételt
nem érik el, a tagok újabb nyilatkozatot tesznek. Ha a második körben tett vállalások sem érik el
a tagdíjelőirányzatot, úgy az Elnökség rendkívüli közgyűlést hív össze. A tagdíjfizetés részletes
szabályait a közgyűlés által elfogadott Tagdíjfizetési Szabályzat rendezi.

(3) A  Szövetség  közhasznú  céljai  megvalósítása  gazdasági  feltételeinek  biztosítása  érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot alapíthat, illetve gazdasági
társaságban  tagsági  részesedést  szerezhet,  amennyiben  ez  az  alapcél  szerinti,  közhasznú
tevékenység megvalósítását nem veszélyezteti.

(4) A Szövetség a gazdálkodása  során elért  eredményét  nem oszthatja  fel,  azt  kizárólag a jelen
alapszabályban foglalt közhasznú tevékenységére fordítja.

(5) A gazdálkodással és vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat az Elnökség végzi, erről évente a
közgyűlésnek  beszámol.  Az  Elnökség  köteles  a  gazdálkodás  során  biztosítani  a  Szövetség
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mindenkori  vagyonának  megőrzését.  A  vagyontárgyak  használatára,  hasznosítására,
elidegenítésére és megterhelésére irányuló esetekben köteles a közgyűlés döntését beszerezni.

(6) A Szövetség bankszámlái felett az elnök önállóan rendelkezik.
(7) A Szövetség az alapcél  szerinti, ezen belül közhasznú tevékenységéből,  illetve a vállalkozási

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
(8) A Szövetség a vagyonával a hatályos pénzügyi szabályok, az alapszabály és a közgyűlés által

elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

10. § VEGYES RENDELKEZÉSEK

(1) A  Szövetségnek  a  4.  §-ban  részletezett  jogosítványok  és  kötelezettségek  gyakorlásán  túl nem
feladata a tagintézmények belső vitáiban eljárni, az adott intézmény felkérésére azonban jószolgálati
tevékenységet láthat el.

(2) A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagság körén kívülállók is részesülhetnek.
(3) A  Szövetség  semminemű  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(4) A Szövetség tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok

vagy  a  Szövetség  szervei  által  hozott  határozat  hatályon  kívül  helyezését,  ha  a  határozat
jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az
időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Szövetség ellen, amikor a jogosult
a  határozatról  tudomást  szerzett  vagy  a  határozatról  tudomást  szerezhetett  volna.  A  határozat
meghozatalától  számított  egyéves,  jogvesztő  határidő  elteltével  per  nem indítható.  Nem jogosult
perindításra  az,  aki  a  határozat  meghozatalához  szavazatával  hozzájárult,  kivéve,  ha  tévedés,
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

(5) A Szövetség megszűnik
- ha  a  közgyűlés  kimondja  jogutód  nélküli  megszűnését,  más  egyesülettel  való
egyesülését vagy egyesületekre szétválását,
- ha az arra jogosult szerv megszünteti,
- ha  megvalósította  célját  vagy céljának  megvalósítása  lehetetlenné  vált,  és  új  célt  a
tagság nem határoz meg,
- ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A  Szövetség  megszűnéséről  és  megszűnése  esetén  vagyonáról  a  közgyűlés  a  szavazati  joggal
rendelkező  rendes  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel  meghozott  határozatával  rendelkezik.  A
Szövetség megszűnése esetén a megmaradó vagyont  hasonló céllal  működő közhasznú szervezet
céljára kell fordítani.

 
11. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Az  Alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv,  az  egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, és a közhasznú civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

(2) A Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a 2016. november 19.
napján tartott közgyűlés fogadta el. 

Záradék:
Igazolom,  hogy  az  alapszabály  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Budapest, 2016. november 19. napján

      Marosváry Péter elnök
                                                                                                                     Magyar Waldorf Szövetség
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Az egységes szerkezetbe foglalt okiratot ellenjegyzem 
              Budapesten, 2016. november 19-én:
                                                                                                                
                  
                             dr. Németh Ágnes 
                                      ügyvéd
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