
 

 



 



 



 



 



 

Az egyesületekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. 

szám) 10. 11. és 12. szakaszával összhangban, 2009. december 9-én megtartott 

alakuló közgyűlésen a következő került elfogadásra: 

E-RÉGIÓ SZERVEZET  

ALAPSZABÁLYA 

1. szakasz 

Az e-Régió szervezet (továbbiakban: Szervezet) önkéntes, nem kormányzeti 

és non-profit szervezet, határozatlan időre alapítva az informatikában, az oktatásban 

a regionális közgazdaságban megvalósítandó célok érdekében. 

2. szakasz 

A Szervezet céljai a következők: az informatikai írástudás fejlesztése, 

specifikus IT kompetenciák fejlesztésének serkentése, a polgárok oktatása, különös 

tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra, kurzusok és oktatás szervezésével. Követi 

az informatikai és gazdasági trendeket és tudásanyagot. 

3. szakasz 

A szervezet a céljai elérése érdekében különös tekintettel: 

1) Összegyűjti és feldolgozza a szakirodalamat az informatika és a regionális 

közgazdaságtan területéről. 

2) Önállóan vagy más szervezetekkel karöltve szakmai találkozókat, 

tanácskozásokat, szemináriumokat és más oktatási formákat szervez informatikából 

és regionális közgazdaságtanból. 

3) Könyveket és más publikációkat jelentet meg, a szervezet céljaival összhangban. 

4) Rendezvényeket szervez pedagógusoknak és más szakembereknek a gyerekek 

és a fiatalok oktatásával kapcsolatosan informatika, regionális közgazdaságtan 

oktatásával témában. 

5) Együttműködék az egyetemekkel, iskolákkal és más szakmai egyesületekkel és 

más szervezetekkel az országban és külföldön, amelyek regionális 

közgazdaságtannal és informatikával foglalkoznak. 

4. szakasz 

A Szervezet elnevezése: е-Регија 
A Szervezet elnevezése magyar nyelven: e-Régió. 
A Szervezet elnevezése angol nyelven: e-Region. 
A szervezet székhelye Szabadkán van. 



A Szervezet a tevékenységét a Szerb Köztársaság területén valósítja meg. 
 

5. szakasz 

 

A Szervezet tagja lehet bármelyik személy, aki elfogadja a Szervezet céljait és 

Alapszabályát és belépési kérvényt nyújt be a Szervezet Igagatóbizottságának. 

 

Kiskorú személy, aki betöltötte a 14. életévét be tud tagosodni, amennyiben 

mellékel egy hitelesített nyilatkozatot a törvényes képviselőjétől arra vonatkozóan, 

hogy támogatja a betagosodást. 

A 14 évtől fiatalabb személy esetében, ezen szakasz 1. bekezdéséből, a 
bejelentést a törvényes képvislő végzi. 

 
6. szakasz 

 

A döntést a tagfelvételről a Közgyűlés hozza meg és a döntésről, halasztás 

nélkül, értesíti a kérvényt benyújtó személyt. 

A tag kiléphet a tagságból írásos nyilatkozattal a kilépésről. A kiskorú személy 

kilépéséről a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. 

A Szervezetben betöltött tagság megszűnhet tag hosszabb inaktivitás miatt, 

ezen Alapszabály figyelmen kívül hagyása miatt, illetve a Szervezet rossz hírnevének 

keltése miatt. 

A tagság megszűnésével kapcsolatos határozatot a Közgyűlés hozza meg, az 

Igazgatóbizottság megindokló javaslatára. 

A tagnak lehetővé kell tenni azt, hogy nyilatkozzon az okokról, amelyek miatt 

javaslat született a szervezeti tagság megszüntetése céljából. 

 

7. szakasz 

A Szervezet nagykorú tagja a következő jogokkal rendelkezik: 
 
1) Egyenjogúan, a többi taggal együtt részt vegyen a Szervezet céljainak 

megvalósításában; 
2) Közvetlenül részt vesz a Közgyűlésen és a többi szerveken keresztül 

megvalósuló döntéshozatalban; 
3) Választ és őt is választhatják a Szervezet különböző szerveibe; 
4) Időben és teljességében tájékoztaták a Szervezet munkájáról és 

aktivitásairól. 
 
A Szervezet kiskorú tagja rendelkezik ezne szakasz 1. és 4. pontban leírt 

jogokkal. 
A kiskorú tag, aki nem töltötte be a 14. életévét részt vehet a Közgyűlés 

üléseink, részt vehet a vitában, azonban nem rendelkezik szavazati joggal. 
A Tag köteles: 
1) aktívan hozzájárulni a Szervezet céljainak a megvalósításához; 
2) az érdeklődésével összhangban részt venni a Szervezet aktivitásaiban; 



3) tagsági díjat fizetni; 
4) más munkát végezni, amelyet az Igazgatóbizotság határoz meg 
 
 

8. szakasz 

A Szervezet szervei a Közgyűlés, Igazgatóbizottság és Felügyelőbizottság. 
 

9. szakasz 

A Közgyűlést a Szervezet összes felnőtt tagjai alkotják. 
A Közgyűlést rendszeresen, egyszer évente ül össze. Sürgősségi ülést az 

Igazgatóbizottság hívhat össze, megindoklással, valamint a Közgyűlés legalább 
harmadának kezdeményezésére. A kezdeményeszést az Igazgatóbizottságnak kell 
benyújtani, írásos formában és itt fel kell sorolni azokat a kérdéseket, amelyek 
megvitatását ajánlják. 

A Közgyűlést az Igazgatóbizottság elnöke hívja össze, írásos értesítéssel a 
gyűlés helyével és idejével, valamint az ajánlott napirendi pontokkal. 

 
 
 

Az ülésen az a személy elnököl, akit nyilvános szavazással kiválasztanak az ülés 
elején. 
A Közgyűlés: 
1) meghozza munkatervet és a programot; 
2) elfogadja az Alapszabályt, vlaamint az Alapszabály módosításait és kiegészítéseit; 
3) elfogadja a Szervezet más általános ügyiratait; 
4) az Igazgatóbizottság tagjait választja és menti fel; 
5) elbírálja és elfogadja, legalább egyszer évente, az Igazgatóbizottság jelentését; 
6) elbírálja és elfogadja a pénzügyi tervet és jelentést; 
7) döntést hoz a tagsági díj összegéről a következő évre vonatkozóan 
8) az Alapszabály változásairól, valamint a Szervezet munkájának a megszünéséről 
dönt 
 

A Közgyűlés teljes jogúan dönt, amennyiben a szavazati joggal rendelkező 
tagság legalább fele jelen van. 

A Közgyűlés jelen lévők szavazattöbbségével dönt. 
Az Alapszabály módosításával és kiegészítésével, valamint a Szervezet 

munkájának megszűnésével kapcsolatosan a jelen lévők kétharmados szavazata 
szükséges. 

 
10. szakasz 

 
Az Igazgatóbizottság a Szervezet végrahajtó szerve, amely a Szervezet 

céljainak megvalósításán dolgozik, amelyek a jelen Alapszabályban kerültek 
meghatározásra. 

Az Igazgatóbizottságnak három tagja van (altarnatvaként: három tag), akiket a 
Közgyűlés választ és ment fel. 

Az Igazgatóbizottság megbízatása négy évig tart és a tagok újra választhatóak 
erre a funkcióra. 



Az Igazgatóbizottság a saját soraiból választja az elnököt és az 
elnökhelyettest. 

 
11. szakasz 

 
Az Igazgatóbizottság elnöke jogilag képviseli a Szervezetet és joga és 

kötelessége a pénzügyi megbízottnak lenni. 
A elnökhelyettes felhatalmazott arra, hogy az elnök távollétében, képviselje a 

Szervezetet, valamint hogy az összes pénzügyi dokumentumot aláírja a Szervezet 
nevében. 

 
12. szakasz 

 

Az Igazgatóbizottság: 

 

1) vezeti a Szervezetet a Közgyűlés két ülése között és döntéseket hoz a Szervezet 

céljainak elérésével kapcsolatosan; 

2) megszervezi a Szervezet rendszeres tevékenységének ellátását; 

3) ellenőrzi az egyes tagok munkavégzését; 

4) pénzügyi döntéseket hoz; 

5) döntést hoz az Alapszabály módosításának és kiegészítésének folyamatának 

beindításáról, saját kezdeményezésre vagy a Szervezet legalább 5 tagjának a 

kezdeményezésére, elkészíti az Alapszabály módosítását és kiegészítését, amelyet 

a Közgyűlés fogad el; 

6) döntést hoz a eljárás megindításáról a kártérítéssel kapcsolatosan (Az 

egyesületekről szóló törvény 25. szakasz 2. bekezdés) és meghatározza a Szervezet 

külön begbízottját erre a folyamatra; 

7) döntést hoz más kérdésekben, amelyek nincsenek szabályozva törvénnyel vagy 

ezen Alapszabály segítségével a Szervezet szerveivel kapcsolatosan. 

 Az Igazgatóbizottság jogerősen hoz döntés, ha a tagok legalább egy harmada 
jelen van és a döntéshozatal szavazattöbbséggel történik. 
 

13. szakasz 

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Szervezet pénzügyi gazdálkodását és a 
megállapított szabálytalanságokról, halasztás nélkül, értesíti az Igazgatóbizottságot. 

A Felügyelőbizottságnak három tagja van, amelyeket a Közgyűlés választ 
meg. A Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma négy évig tart és a tagokat újra 
választhatják. 

A Felügyelőbizottság jelentést ad be a Közgyűlés minden ülésén. 
 

14. szakasz 

 

A Szervezet munkája nyilvános. 



Az Igazgatóbizottság törekszik a tagság és a nyilvánosság rendszeres 

tájékoztatására a Szervezet aktivitásairól, közvetlenül vagy belső publikációk, 

nyilvános közlések vagy más megfelelő módon. 

A tagságot éves elszámolásról és a Szervezet aktivitásairól a Közgyűlésen 

tájékoztatják. 

 

15. szakasz 

A Szervezet a céljai megvalósításának érdekében kapcsolatokat épít és 
együttműködik más szervezetekkel bel- és külföldön. 

A szervezet beléphet nemzetközi szervezetekbe, amelyek az élőhely 
védelmével foglalkoznak, amelyről a Közgyűlés hoz döntést. 

 
16. szakasz 

 
A Szervezet eszközöket szerez be tagdíjból, pályázati forrásokból, önkéntés 

adományokból, donációkból és ajándékokból, valamint más törvény által 
megengedett módon. 

 
17. szakasz 

A Szervezet eszközöket szerezhet be a konferencia részvételi díjából és más 
oktatási formákból azon a területen, amellyel foglkozik. 

A bevétel, amely gazdasági és más tevékenységekből származik, kizárólag a 
szervezet céljainak megvalósítására használható fel, ide értve a Szervezet 
rendszeres munkájának a költségeit és a meghatározott projektekben történő 
részvétel finanszírozását is.  

 
18. szakasz 

A Szervezet a munkája a Közgyűlés döntésével szűnik meg, amikor 
megszűnnek a feltételek a Szervezet céljainak a megvalósítására, valamint más 
esetekben, a törvényes szabályozással összhangban. 

 
19. szakasz 

 
A Szervezet munkájának megszűnése esetében a Szervezet tulajdona a 

Vajdasági Ifjúsági Fórumot (VIFÓ) illeti meg. 
Fontos megjegyzés azon szervezetek számára, amelyek nem használják a 

közösségi vagy az állami tulajdont: 1. szakasz 42. bekezdés  Az egyesületekről szóló 
törvény előírja a szervezet munkájának megszűnése esetében, hogy a tulajdon 
befogadására az Alapszabály olyan szervezeteket láthat elő, amelyek nonprofit jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek ugyanazok vagy hasonló célok 
megvalósítását látták elő. Ebben az értelemben a vagyon nem illetheti meg a tagokat 
és az alapítókat. Abban az esetben, ha a rendelet nincs összhangban a törvénnyel, 
nem végezhető el a regisztráció, ameddig nem módosul az Alapszabály. 

 
20. szakasz 



 
A szervezet rendelkezik bélyegzővel, amely kerek és a felső részében a 

következő felirat áll: Удружење е-Регија, az alsó részében: Associaciation e-Régió 
és középső részén latin betűkkel Суботица седиште Удружења (Szabadka, a 
Szervezet székhelye).  

 
21. szakasz 

 
Az összes kérdésre, amelyeket nem szabályoz ezen Alapszabály, közvetlelül 

Az egyesületekről szóló törvény szabályoz. 
 
Az Alakuló közgyűlés elnöklője 
 
Námesztovszki Zsolt – Aláírás 
 
Bélyegző 
 
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség 
 
2009.12.31. 
 
Belgrád 

 
 
 
A fordítás hitelességéért felel: 
 
 


