
NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLY 

I. 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Nők a Nőkért Együtt az 

Erőszak Ellen Egyesület alapító tagjai a következő Alapszabályt állapítják meg. 

Az Egyesület neve: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NaNE).  

Az Egyesület székhelye: Budapest 1093 Vámház krt. 7. mfsz. 3. 

Az Egyesület működési területe: Magyarország, valamint különböző együttműködési 

formák alapján más országok is. 

Az Egyesület jogi személy. 

Az Egyesület törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség.  

II. 

Az Egyesület céljai évfeladatai 

Célok: 

1.) Telefonos segélyvonal működtetése bántalmazott és megerőszakolt nők és 

gyermekek számára. 

2.) Lelki, orvosi és jogi (pl. családjogi) tanácsadás. 

3.) Védelem minden erőszak ellen, beleértve a nők és gyermekek ellen elkövetett lelki, 

testi és szexuális erőszakot (családon belüli erőszakot is). Az ehhez szükséges 

intézmények létrehozása (átmeneti szállás erőszak esetén, stb.). 

4.) Megismertetni, feltárni a közvélemény előtt az erőszak gyökereit és gyakoriságát. 

5.) Olyan csoportokat kezdeményezni, amelyek segítségével a nők megerősítik 

önbizalmukat és öntudatukat. 

6.) Megfelelő szociális ellátásra önköltséges szektor kiépítése, hiányzó intézmények 

létrehozásának kezdetvényezése. 

7.) Az információ, érdekképviselet, védelem és befolyásolás érdekében kapcsolatot 

felvenni politikusokkal, parlamenti képviselőkkel, a helyhatóságok képviselőivel - 



általában döntéshozókkal. Felvenni a kapcsolatot minden hasonló célért alakult 

csoporttal, folyamatosan együttműködni ezekkel. 

8.) Szakképzés a nők és gyermekek ellen elkövetett erőszak témájában szakemberek 

számára (orvosok, rendőrök, szociális munkások, közigazgatás stb.) 

9.) Az oktatás, szakképzés és felvilágosítás érdekében külföldi szakirodalom fordítása 

és terjesztése. 

10.) Az Egyesület céljai közé tartozik, hogy a nyilvánossághoz fordul. Ehhez 

tömegkommunikációs eszközökkel fog élni. Párbeszédek, nyílt viták, szemináriumok 

és konferenciák szervezése, mely hozzájárulhat a demokráciához. 

III. 

Az Egyesület tagsága 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan magyar és külföldi állampolgár, aki belépési 

nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában és az 

Alapszabályt elfogadja. 

Egyesületi tag az a természetes személy, akit az Egyesület tagnak felvett. 

IV. 

Az egyesületi tag jogai és kötelességei 

l.) Az egyesületi tag jogai: 

a) részt vehet az Egyesület közgyűlésén, részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek 

megválasztásában, továbbá határozatok meghozatalában, 

b) tisztségre választható, 

c) javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármilyen kérdésben, 

d) részt vehet a munkacsoportok munkájában, használhatja a felszereléseket, 

igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét, 

e) az Egyesületet érintő dokumentumokba, írott információkba beletekinthet. 

2.) Az egyesületi-tagok kötelességei: 

a) az Alapszabály betartása, a közgyűlés határozatainak végrehajtása,  

b) az egyesületi vagyon megóvása, 

c) a közgyűlés által meghatározott tagdíj fizetése.  

3.) Tisztségviselő csak egyesületi tag lehet. 



V. 

Az Egyesület felépítése és tisztségviselői 

1. Közgyűlés 

2. Közgyűlés által választott Választmány (Ügyvivők) 

3. Közgyűlés által választott Ellenőrző Bizottság 

4. Munkacsoportok 

5. Alkalmazottak 

6. Közgyűlés által felkért Szakértői Testület. 

 

1.) Közgyűlés 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A 

közgyűlést szükség szerint, de legalább félévenként össze kell hívni, valamint, ha a 

felügyelő szerv ezt írásban indítványozza. 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a jelen van. A határozatképtelenség miatt 

elhalasztott közgyűlés 15 - 30 napon belül történő másodszori összehívása során az 

eredeti napirendben felvett kérdésben a megjelentek számára való tekintet nélkül 

határozatképes. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

Az Ügyvivőket és az Ellenőrző Bizottság elnökét titkos szavazás választja. 

Kétharmadős szótöbbség kell az Egyesület egyesülésének, feloszlásának 

kimondásához, valamint az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. A 

szavazatijog át nem ruházató. 

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesületekkel váló 

egyesülésének kimondása, 

b) Alapszabály elfogadása és módosítása, 

c) Választmány, Ügyvivők, Ellenőrző Bizottság és a Szákértői Testület megválasztása, 

d) a Választmány beszámoltatása az Egyesület éves tevékenységéről,  

e) munkaterv akcióprogrammal való elfogadása, 



f) az éves költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költségenkénti 

előirányzatának megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, 

g) tagsági díj megállapítása.  

2.) Az Egyesület Választmánya 

Az Egyesület Választmánya 3-9 főbál áll á mindenkori táglétszámtól függően, üléseit 

szűkség szerint tartja. 

Az Egyesület Választmányának feladata és hatásköre: 

a) az Alapszabály szerinti egyesületi tevékenység irányítása,  

b) a közgyűlés előkészítése, 

c) az Egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, á 

munka- és ülésterv, valamint az eseménynaptár jóváhagyása, 

d) az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek lehetőségek szerinti 

megteremtése, 

e) a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált választmánytagok és 

tisztségviselők helyére az Egyesület tagjaiból új személyek behívása á létszám 

egyharmadáig, 

f) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása, illetve azon 

kérdések szabályozása, ami nem a közgyűlés hatásköre, 

g) választmányi határozatok hozatala a gazdálkodást, az ügymenetet illetően, melyek 

nem rögzítettek egyéb szabályzatokban, 

h) tagfelvételi kérelmek jóváhagyása.  

A Választmány tagjai:  

a) a tagok feladata: 

 részt vesznek a testület munkájában a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott és általa elvállalt funkcióban, 

 részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában, végrehajtásában, 

ellenőrzésében, a közgyűlés és saját határozatainak végrehajtásában illetőleg a 

végrehajtás ellenőrzésében, 

 felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért, 

kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan 

kinyilvánította, 

 a Választmány tagjai kötelesek részt venni az üléseken.  



b) az Ügyvivők feladata: 

 a Választmány tagjai közül a közgyűlés konkrét feladatok kivitelére választja 6 

hónapra, 

 az Ügyvivők közül választott képviselő látja el az Egyesület képviseletét, 

 a közgyűlések, választmányi ülések, munkacsoportülések szervezése, 

 az Ügyvivők összehívhatják a Választmányt, illetve szűkség esetén a közgyűlést 

is. 

3.) Ellenőrző Bizottság 

A Választmány törvényes működését ellenőrzi és a gazdálkodás törvényességét, 

valamint a választások tisztaságát felügyeli. 

Az Ellenőrző Bizottság 3 tagú – elnök, tagok. Tagjai nem lehetnek a Választmányból. 

 

4.) Munkacsoportok 

Az Egyesületben munkacsoportok működhetnek. A munkacsoportok munkáját a 

munkacsoportvezető irányítja, aki munkájáról a Választmánynak számol be. A 

munkacsoportok vezetőit a fixmunkacsoportok választják. 

5.) Alkalmazottak 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében függetlenített fő-, másod- és mellékallású, 

valamint részfoglalkozású dolgozókat alkalmazhat. 

6.) Szakértői Testület, 

Az Egyesület törvényes céljainak megfelelő működését a társadalom által elismert 

személyekből álló Szakértői Testület ellenőrzi és segíti. 

A Szakértői Testület tagjainak felkérésére a közgyűlés jogosult. A testület tagjai 

felkérésűk elfogadását a közgyűlés által elfogadott nyilatkozatukkal támasztják alá. 

Az Egyesület érdekében végzett szakértői munkájukért tiszteletdíjban és 

költségtérítésben részesülhetnek. 

VI. 

Az Egyesület jogképessége 

Az Egyesület jogi személy, amelyet a Választmány erre kijelölt tagja (Ügyvivő) 

képvisel. 



VII. 

Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 

1.) Az Egyesület bevételei: 

a) jogi személy támogatása (állami, társadalmi, gazdasági szervek anyagi támogatásai 

bélföldről és külföldről egyaránt), 

b) személyek anyagi és vagyoni támogatásai,  

c) rendezvények és tanfolyamok, 

d) tagsági díjak, 

e) az Egyesület céljainak megvalósítására vállalkozási tevékenységet folytathat. 

2.) Az Egyesület költségvetés alapján dolgozik. 

3.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért a tagok 

saját vagyonukkal nem felelnek. 

4.) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 

5.) Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az egyesületek gazdálkodásáról 

szóló jogszabályok szabályozzák. 

VIII. 

Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 

Az Egyesület működését a választmány, a tisztségviselők, a bizottság és a 

munkacsoportok szervezetét, feladatait és működését érintő, az Alapszabályban 

részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket Szervezeti és Működési 

Szabályzatban kell meghatározni. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat 

ellentétben az Egyesület Alapszabályával. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Választmány adja ki, a legkésőbb a 

megalakulástól számított 30 napon belül. 

IX. 

Az Egyesület megszűnése 

Az Egyesület megszűnik, ha a feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel 

kimondja. 



 

X. 

Zárórendelkezések 

Ez az Alapszabály az 1994. évi január 20-i alakuló közgyűlésen történt elfogadásával 

lépett hatályba. 

Budapest, 1994. január 20.  

Alapítótagok: 


