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A HISTORIAE Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat 2011 március 2-án Óbecsén 

megtartott rendes választási közgyűlése (a Szerb Köztársaság 51/09 sz. Hivatalos Lapjában 

közzétett) a polgárok egyesületeiről szóló törvény 78. és 14 szakasza alapján valamint a szerbiai 

Cégjegyzék ajánlásaival (BU 4990-1/2011) összehangoltan kiegészített alapszabálya 18. 

szakaszának megváltoztatása után, 2011 március 12-én jóváhagyta a Társulat alapszabályát. 

 

 

 

A HISTORIAE Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat 

                                     ALAPSZABÁLYA 

 

 

 
MŰKÖDÉSI TERÜLET 

1. szakasz 

A HISTORIAE Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat (a továbbiakban rövidítve: 

Társulat) a polgárok párton kívüli civil nonprofit társulásaként alakult meg, azzal a céllal, hogy 

tanulmányozza Óbecse és a Vajdaság történelmét, ápolja hagyományait, népszokásait, 

alkotómunkára ösztönözve azokat a népcsoportokat, melyek itt élnek. 

 

2. szakasz 

A Társulat a törvénnyel, ALAPSZABÁLYával és az egyesületekre vonatkozó 

előírásokkal összhangban fejti ki tevékenységét. 

 

A TÁRSULAT CÉLJA 

3. szakasz 

A Társulat célja: környezete múltjának, történelmének, hagyományainak, szokásainak 

tanulmányozása, alkotótevékenységre való ösztönzés, a dokumentálás, kiadványok készítése, azok 

népszerűsítése a polgárok körében. 

 

4. szakasz 

A Társaság céljai megvalósítása érdekében: 

1.) tanulmányozza Óbecse és a Vajdaság történelmét; 

2.) tanulmányozza Óbecse és a Vajdaság hagyományait, népszokásait 

3.) alkotótevékenységre ösztönöz; 

4.) szakelőadásokat, tanfolyamokat, tanácskozásokat, a vajdasági népcsoportok szokásaival, 

hagyományvilágával, alkotótevékenységével foglalkozó filmbemutatókat szervez; 

5.) begyűjti és feldolgozza a szaktudományok, helytörténészi közlések, szóbeli megnyilatkozások 

adatait; 

6.) tárolja, digitalizálja; rendszerezi a begyűjtött adatokat; 

7.) könyveket, digitális és egyéb kiadványokat jelentet meg; 

8.) hazai és külföldi tanulmányutakat szervez, kultúránk, hagyományvilágunk, műkincseink és 

történelmi műemlékeink jobb megismerése érdekében; 

9.) önkéntes hagyományőrző, műemlékvédő megmozdulásokat szervez, népművészeti tevékenységre 

ösztönöz; 

10.) együttműködik a hasonló érdeklődésű és célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel, 

társaságokkal. 
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A TÁRSULAT NEVE ÉS SZÉKHELYE 

5. szakasz 

A Társulat szerb (cirill betűs) neve: Старобечејско друштво за проучавање 

историје и неговање традиције “Historiae”. 

A Társulat neve magyarul: Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti 

Társulat. 

Rövidített neve: Historiae. 

A Társulat egyenrangúan használja úgy szerb mint magyar nevét. 

A Társulat jelképe egy testével tojásdad alakot körvonalazó kígyó, középütt a Társulat 

rövidített nevével: HISTORIAE. 

A Társulat székhelye: Óbecse, Köztársaság u. 144. 

A Társulat a Szerb Köztársaság területén valósítja meg tevékenységét. 

 

A TAGFÖLVÉTEL FÖLTÉTELEI ÉS A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

6. szakasz 

Azok a nagykorú személyek lehetnek a Társulat tagjai, akik egyetértenek a Társulat 

céljaival, elfogadják a Társulat ALAPSZABÁLYát és tagfelvételi kérelmüket írásban nyújtják be a 

Társulat IGAZGATÓ BIZOTTSÁGgának a Társulat két rendes tagjának ajánlásával. 

 

7. szakasz 

A tag fölvételéről a Társulat IGAZGATÓ BIZOTTSÁGa dönt, melyről értesíti a 

kérelmezőt. 

A belépési nyilatkozat aláírása szükséges a taggá váláshoz. 

Írásban közölt szándéknyilatkozattal léphet ki a Társulatból annak tagja. 

A tagság abban az esetben szűnik meg, ha a tag hosszabb időn át cselekvésképtelen, 

inaktív, ha tevékenységével sérti ezt az ALAPSZABÁLYt, a Társulat határozatait, ha rombolja a 

Társulat tekintélyét. 

A tagság megszűnéséről a Társulat IGAZGATÓ BIZOTTSÁGa dönt. E döntés ellen a 

Társulat KÖZGYŰLÉSéhez lehetföllebbezni. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

8. szakasz 

A Társulat minden tagja: 

1.) egyenrangúan veszi ki részét a kitűzött célok eléréséből; 

2.) részt vehet a Társulat KÖZGYŰLÉSének és szerveinek döntéshozatalában; 

3.) szabadon választhat és választhatóa Társulat szerveibe; 

4.) tájékozódhat, tájékoztatást kérhet a Társulat szerveinek munkájáról, tevékenységéről. 

 

A tagok kötelesek: 

1.) tevékenyen hozzájárulni a Társulat kitűzött céljai eléréséhez; 

2.) érdeklődésükkel összhangban részt venni a Társulat tevékenységeiben; 

3.) a tagdíjat megfizetni; 

4.) az IGAZGATÓ BIZOTTSÁGtól kapott megbízásokat, egyéb vállalásokat teljesíteni. 

 

BELSŐ FÖLÉPÍTÉS 

9. szakasz 

A Társulat szervei a KÖZGYŰLÉS, az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG és az ELLENŐRZŐ 

és SZÁMVIZSGÁLÓ SZERV. A Társulatot az Igazgató bizottság elnöke, távollétében, helyettese 

képviseli. 
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10. szakasz 

A Társulat Közgyűlését nagykorú tagjai alkotják. 

A Társulat rendes Közgyűlését évente egyszer tartja. A Társulat rendkívüli 

KÖZGYŰLÉSének összehívását indokolt esetben az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG vagy a 

KÖZGYŰLÉSt alkotó tagság egy harmada kezdeményezheti, írásban eljuttatva az IGAZGATÓ 

BIZOTTSÁGhoz a megtárgyalandó javaslatokat. 

A KÖZGYŰLÉSt a Társulat IGAZGATÓ BIZOTTSÁGának elnöke hívja össze, írásban 

közölve a KÖZGYŰLÉS megtartásának helyét, idejét, javasolt napirendjét. A KÖZGYŰLÉS 

kezdetén nyílt szavazással megválasztott személy elnököl a Társulat KÖZGYŰLÉSén. 

A KÖZGYŰLÉS hatásköre 

1.) megalkotja a munkatervet; 

2.) dönt az ALAPSZABÁLY elfogadásáról, módosításáról; 

3.) dönt a Társulat egyéb ügyiratairól; 

4.) megválasztja illetve felmenti az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG elnökét, elnökhelyettesét 

és titkárát; 

5.) megválasztja illetve felmenti az ELLENŐRZŐ és SZÁMVIZSGÁLÓ SZERV tagját; 

6.) évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG 

jelentését; 

7.) dönt a pénzügyi tervekről, időszaki elszámolásokról; 

8.) dönt a Társulat jogi helyzetének megváltoztatásáról, a Társulat megszűnéséről; 

9.) dönt az egyéb hazai és külföldi társulásokhoz, szövetségekhez való csatlakozásról. 

A Társulat KÖZGYŰLÉSe akkor határozatképes, ha azon a tagságnak legalább a fele 

jelen van.  

A KÖZGYŰLÉS határozatait szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével hozza. 

Az ALAPSZABÁLY megváltoztatásához, módosításához, a Társulat jogi helyzetének 

megváltoztatásához, a Társulat megszüntetéséhez a jelen lévő tagok szavazatának két harmados 

többségére van szükség. 

 

11.szakasz 

A Társulat végrehajtó szerve az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG, mely úgy irányítja a Társulat 

ügyeit, hogy azok összhangban legyenek ebben az ALAPSZABÁLYban megfogalmazott célokkal. 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG három tagból, elnökből, elnökhelyettesből és titkárból áll, 

akiket a Közgyűlés választ meg és ment fel. 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG tagjainak megbízatási ideje négy év és megbízatási idejük 

lejártával ismét megválaszthatóak ugyanazokra a tisztségekre. 

 

12. szakasz 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG pénzügyi megbízói felhatalmazással rendelkező elnöke 

képviseli a Társulatot a jogforgalomban. 

Az elnökhelyettes az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG elnökének távollétében, a Társulatot 

képviselve, a pénzügyviteli számlák aláírására jogosult. 

 

13. szakasz 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG 

1.) irányítja két KÖZGYŰLÉS között a Társulat ügyeit, gondoskodva a Társulat 

elképzeléseinek megvalósításáról; 

2.) megszervezi a Társaság folyamatos tevékenységét; 

3.) egyes tagokra különféle feladatok végzését bízza; 
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4.) pénzügyi döntéseket hoz; 

5.) dönt az ALAPSZABÁLY megváltoztatására, kiegészítésére irányuló eljárás 

megindításáról, saját vagy a Társulat legkevesebb öt tagjának kezdeményezésére, előkészítve a 

KÖZGYŰLÉS elé terjesztendő javaslatot; 

6.) dönt a kártérítési eljárás megindításáról azokban az esetekben, melyek a polgárok 

egyesületeiről szóló törvény 25. szakaszának 2. bekezdése alapján lehetségesek, szükség esetén 

felhatalmazva a Társulat törvényes képviselőjét az eljárás lefolytatására; 

7.) olyan kérdésekben dönt, melyekben a Törvény vagy ez az ALAPSZABÁLY nem 

hatalmaz fel más szervet a Társulatból. 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG döntése abban az esetben jogerős, ha tagjainak legalább a 

fele részt vett a döntéshozatalban, döntés az össze tag egyszerű többségével hozható. 

 

14. szakasz 

Az ELLENŐRZŐ és SZÁMVIZSGÁLÓ SZERV ellenőrzi a Társulat pénzügyleteit és az 

esetlegesen tapasztalt fogyatékosságokról haladéktalanul értesíti az IGAZGATÓ BIZOTTSÁGot. 

Az ELLENŐRZŐ és SZÁMVIZSGÁLÓ SZERVnek egy tagja van, akit a KÖZGYŰLÉS 

választ. Megbízatási ideje négy évre szól, és újból választható ugyanaz a személy. 

Az ELLENŐRZŐ és SZÁMVIZSGÁLÓ SZERV minden KÖZGYŰLÉS elé jelentést 

terjeszt be. 

 

A TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSA 

15. szakasz 

A Társulat tevékenysége nyilvános. 

Az IGAZGATÓ BIZOTTSÁG viseli gondját annak, hogy a tagság és a nyilvánosság 

folyamatosan tájékozódjék arról a tevékenységről, mely a Társulatban folyik, közvetlenül vagy 

közvetett módon, belső publikációk, esetleg közlemények segítségével vagy más bevált módon. 

Az évi zárszámadásról és a tevékenységről szóló jelentések a Társulat KÖZGYŰLÉSén 

kerülnek a tagság elé. 

16. szakasz 

Elképzeléseinek kiteljesítése érdekében a Társulat kapcsolatokat építhet ki és 

együttműködhet más hazai és külföldi társulásokkal, egyesületekkel. 

A Társulat hasonló tevékenységet folytató társulásokat tömörítő, nemzetközi 

szervezetekbe is beléphet, melyről a KÖZGYŰLÉS dönt. 

 

A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 

17. szakasz 

A Társulat tagdíjbevételből, önkéntes adományokból, ajándékokból, különféle pénzügyi 

támogatásokból, hagyatékokból, kamatokból, bérleti díjakból, szerzői jogokból és más törvényes 

úton szerzett bevételekből gazdálkodik. 

 

BEVÉTELHEZ JUTTATÓ TEVÉKENYSÉG 

18. szakasz 

A Társulat gazdasági tevékenységet folytatva is bevételhez juthat; 58-11 – könyvkiadói 

tevékenység, újságok, folyóiratok, periodikák megjelentetése, egyéb kiadói tevékenységek, 

mozgóképekből álló művek alkotása, audió-vizuális termékek és televíziós műsorok létrehozása, 

felvételezése, hangzó és zenei anyagok kiadása, reklámügynökségi tevékenység , kézműves 

háztartási tevékenység folytatása, saját szükségleteit kielégítendő. 
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A Társulat  abban az esetben foglalkozhat közvetlenül ezekkel a tevékenységekkel,  

miután bejegyezték a gazdasági tevékenységet folytatók regiszterébe. 

Ennek a szakasznak az első bekezdésében részletezett tevékenységből megvalósuló 

bevételt kizárólag a Társulat céljainak valóra váltására lehet felhasználni, beleértve a Társulat 

működéséből adódó költségek fedezését, saját részvételének pénzelését bizonyos tervezetekben, 

elképzelésekben, prodzsektekben. 

 

A TÁRSULAT MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZŰNÉSE 

19. szakasz 

A Társulat működése megszűnik a KÖZGYŰLÉS határozatával, amikor megszűnnek a 

legalapvetőbb célkitűzéseket megvalósító munka feltételei és más, törvénnyel meghatározott 

esetekben. 

 

A MEGSZŰNŐ TÁRSULAT VAGYONÁNAK SORSA 

20. szakasz 

A megszűnő Társulat vagyonát olyan hazai civil szervezet örököli, mely a Társulatéval 

azonos vagy a Társulatéhoz hasonló elképzelések valóra váltásán munkálkodik illetve a 

KÖZGYŰLÉS dönti el azt, hogy a törvénnyel összhangban, kit illet meg a Társulat vagyona.. 

 

A PECSÉT KÜLALAKJA ÉS TARTALMA  

21. szakasz 

A Társulat pecsétje fekvő téglalap alakú, fölső felében a következő, cirill betűs 

felirattal: Старобечејско друштво за проучавање историје и неговање традиције; 

középső részén a Társulat jelképe, a testével tojásdad alakot körvonalazó kígyó, mely 

bekeretezi a Társulat központi helyet kitöltő, rövidített nevét: HISTORIAE; a pecsét alsó 

felében a Társulat magyar neve áll: Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat, legalul 

pedig a következő felirat: Бечеј*Óbecse. 

 

22. szakasz 

Az ALAPSZABÁLY által nem szabályozott kérdésekre közvetlenül az 

egyesületekről szóló törvény rendeletei vonatkoznak. 

 

23. szakasz 

Ennek az ALAPSZABÁLYnak életbe lépése hatályon kívül helyezi a Historiae Óbecsei 

Hagyományőrző és Történeti Társulat 2007. 11. 21-ei keltezésű Statútumát. 

Ez az ALAPSZABÁLY elfogadásának napján lép életbe. 

 

 

Óbecsén, 2011. március 12-én 
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