














Egyesült Magyar Egyletek Alapszabálya 
 

 

 

 

1. A szervezet neve 

 

A szervezet neve: “Egyesült Magyar Egyletek”: angolul “United Hungarian Societies”, Cleveland, OH 

(EME/UHS), ahogy az Ohio állami hivatalnál 1904. március 14-én be lett jegyezve. A hivatalos pecsét 

ugyanezt a fölirást viseli, mindkét nyelven, az alapítási év, 1902, feltüntetésével. 

 

2. Az EME célja 

 

Cleveland és környéke magyarságának különálló szervezeteinek ernyőszervezete, amely egyesíti azokat és 

érdekeit igyekszik képviselni, azáltal megtartani, ápolni, fejleszteni és terjeszteni a magyar kultúrát. Célja 

továbbá a környék magyarságát szolgálni, a szervezet kezdeményezhet és szervezhet közügyet szolgáló 

eseményeket. Megadott célját szolgálva, az EME kizárólag jótékony és nevelési célok érdekében 

működhet, az amerikai törvény Internal Revenue Code 501(c)(3) és az azt követő törvények értelmezése 

szerint. 

 

3. Hivatalos nyelv 

 

Az EME hivatalos nyelve a magyar és az angol, és az alapszabály mindkét nyelven szerepel. Az angol és a 

magyar Alapszabály eltérő értelmezése esetén, az Alapszabály valamint az összes gyűlés jegyzőkönyvének 

angol változata az irányadó. 

 

4. Tagság 

 

a. Az EME tagja lehet minden amerikai-magyar egyház, hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezet, 

vagy közéletet szolgáló intézmény. 

b. Szervezetek, akik tagok szeretnének lenni, kérhetnek tagság feliratkozási ívet az EME-től. 

c. Tagság feltételei: 

1) Ohio állam által jóváhagyott alapszabály (charter). 

2) Az EME Alapszabályának és céljának elfogadása. 

3) Az előző évi közgyűlés által megszabott évi tagdíj befizetése. Évi tagdíjakat az évi közgyűlés előtt 

kell befizetni, és a következő év tagdíjának összege egyszerű szótöbbség által meghatározandó. 

4) Választási közgyűlés előtt kiküldött nyilvántartási űrlap kitöltése. 

d. Tagság megszüntetése 

Tagság megszüntetése vagy a felvétel tisztikar által visszautasítása esetén az évi közgyűléshez lehet 

fellebbezni. 

 

5. Tagegyesületek működése, célja, jogai és kötelezettségei 

 

a. Minden tagegyesület szervezete belső ügyeinek intézésében teljesen önálló. Az összmagyarságot érintő 

ügyekben kapcsolatot tart fenn az EME tisztikarával. 

b. A tagegyesület az EME munkájában két delegált által képviselteti magát. A delegáltak az évi, 

választási, és különleges közgyűléseken megjelennek és javaslatot tesznek az EME működéséről. Az 

EME terveit, rendezvényeit támogatják. A delegáltak kijelölése a tagegyesület belügye. A delegált 

csak egy tagszervezetet képviselhet. 



c. A tagegyesület az évi közgyűlés előtt kiadott nyilvántartási űrlapon közli. A delegáltat bármikor 

kicserélheti a tagegyesület, de az EME elnöknek ezt írásban kell közölni. A tagegyesület elnöke is 

lehet delegált. 

d. A delegáltak az EME évi, választási, és különleges közgyűlések választó tagjai. Kötelességük a 

közgyűléseken megjelenni. A delegáltaknak választójoguk van, és a tisztikar bármelyik tisztségére az 

Alapszabály szerint megválaszthatók. 

 

6. Tisztikar 

 

a. A tisztikar köteles az EME Alapszabályaiban lefektetett célkitűzéseket végrehajtani. 

b. A tisztikar a saját ügyrendjét maga állapítja meg és gyűléseiről jegyzőkönyvet vezet. A tisztikar 

kapcsolatot tart a tagegyesületek vezetőivel, Cleveland környékbeli amerikai-magyar szervezetekkel, 

más nemzetiségekkel, és szükségszerüen helyi és állami hivatalok vezetőivel és képviselőivel. 

c. A tisztikar tagjai: elnök, alelnök, titkár, jegyző, pénztáros, és két ellenőr. 

 

7. A tisztikar választása 

 

a. A tisztikar tagjait két évre választják a delegáltak a tisztújító közgyűlésen. Tisztújító közgyűlés két 

évente tartandó. Az évi közgyűlés résztvevői:  két delegált mindegyik tagszervezet részéről. Neveik a 

kétévenként kiállított tagegyesületi nyilvántartási űrlapokon vannak feltüntetve. Ha új delegáltat 

neveznek ki, a tagegyesület köteles felújított nyilvántartási űrlapot beadni az EME elnökének. 

b. Az EME elnökekévé megválasztható lehet akármelyik delegált vagy a tagegyesületek vezetőségének 

bármelyik tagja. Ha az EME elnökének egyik tagegyesület elnökét választják meg, a tagegyesület 

elnökségéről le kell mondania. Minden más tisztségre a tagegyesületek bejegyzett tagjai választhatók. 

c. Három egymást követő kétéves mandátumot vállalhat egy személy. Ha ugyanabban a tisztségben hat 

évig szolgált egy egyén, más tisztségre választható, vagy két év elteltével újra választható az adott 

tisztség vonatkozásában. 

d. A választói közgyűlés tárgysorozata a következő: elnöki—, titkári--, pénztári—, és ellenőri 

zárójelentések. E jelentéseket elfogadva, a közgyűlés felmenti a távozó tisztikart, majd a választás 

következik. 

e. A választás érvényességéhez a delegáltak kétharmadának jelenléte szükséges. Ha e követelmény nem 

teljesül, az elnök körülbelüli kéthetes időhalasztással új tisztújító közgyűlést hirdet, mely a 

megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes. A választás titkos. A tisztség elnyeréséhez 

egyszerű többség elegendő. 

f. A tisztújító közgyűlés csak jelenlévő és jelölt egyéneket választhat. Ha a jelölt betegség vagy 

különleges körülmények miatt nem tud jelen lenni a tiszújító közgyűlésen, ezt írásban kell a jelölő 

bizottság elnökénél kimentenie, és közölnie kell, hogy elvállalja, ha megválasztják. 

g. A jelölő bizottság tagjait (három, öt, vagy hét egyén) a delegáltak közül választja és/vagy a tisztikarból 

jelentkezőket jóváhagyja a delegáltak és a tisztikar az évi közgyűlésen. A jelölő bizottság az elnöknek 

felel az előző évi közgyűléstől a tisztújító közgyűlésig terjedő szakaszban, és ha kell, ajánl jelölteket 

tisztségi hiány esetén. A tisztikar fel van hatalmazva jelölteket beválasztani mindegyik tisztségre, 

kivéve az elnökséget, amelyet az alelnök veszi át szükség esetén. 

h. Minden tisztségre a közgyűlésen jelenlévő delegáltak is állíthatnak jelöltet, ha egy másik delegált 

támogatja és ha a jelölt is jelen van elfogadni a jelölést és megszavazást. 

i. A szavazás az EME bélyegzőjével ellátott szavazólapon történik. 

j. Szavazási bizottság elnököl a szavazáson. A szavazási bizottság az elnök által kijelölt három 

delegáltból áll. Maguk közül választanak szavazási bizottsági elnököt. A szavazóbizottság tagjai a 

tisztikarba nem jelölhetőek. 

k. A szavazási bizottság elnöke regisztrálja és elrendeli a szavazást. A szavazatok beérkezése után a 

bizottság tagjai összeszámolják a szavazatokat. Az egyszerű szótöbbséget elérő jelöltek megválasztását  

a szavazási bizottság elnöke hirdeti ki. A választásról a bizottság egyik tagja jegyzőkönyvet vezet. A 

megválasztott tisztikar fogadalmat tesz. 



 

8. A tisztikar kötelességei és jogai 

 

a. Az elnök az EME vezetője. A tisztikar együttműködésével teljesíti az elnökség kötelezettségeit. Joga 

és kötelezettsége az amerikai-magyar közösséget állami hatóságok és hivatalokkal szemben képviselni. 

Kötelezettsége az Alapszabályban előírt gyűléseket összehívni és azokat levezetni. Akadályoztatása 

esetében helyettesítéséről köteles gondoskodni. Az elnöknek joga van, utólagos elszámolással, $500-ig 

terjedő összeget költeni. Joga és kötelezettsége a megüresedett tisztségeket a jelölő bizottság folyamata 

által megtöltenie. 

b. Az alelnök helyettesíti az elnököt. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök teljes hatáskörrel 

átveszi az elnöki tisztséget annak távollétének időtartama alatt. A tisztikar jóváhagyásával az alelnök 

felelősségi körét az elnök szabja meg. 

c. A titkár az EME adminisztrációjának vezetője, az irattár kezelője és a levelezésnek intézője. A 

leveleket az elnökkel együtt írja alá. Minden meghívót, értesítést, és EME-témájú hírközlést ő küld ki. 

Nyilvántartást vezet a titkár a tagegyesületekről magyarul és angolul. Beszedi a tagegyesületek 

kétéventi nyilvántartási űrlapjait és elszámol a beszedett tagdíjakról. 

d. A jegyző minden gyűlés jegyzőkönyvét vezeti és úgy magyarul, mint angolul kiküldi a következő 

gyűlés előtt. A jegyzőkönyv jóváhagyása után a jegyzőkönyvet két delegált aláírásával hitelesíti. 

e. A pénztáros az EME pénzügyeit és annak elszámolását rendezi. A bankbetéteket kezeli, valamint a 

kiadásokat és a bejövetelt számontartja. Az elnök vagy a pénztáros jogosult a pénzt kezelni. A 

pénztáros jelentést ad az EME pénzügyi és vagyoni helyzetéről. A pénztáros az EME Alapszabályt 

követve felügyeli az EME költését: $500-ig terjedő összeget költhet az elnök, $1000-ig terjedő 

összeget költhet a tisztikar, és $1000-t meghaladó összeg költéséhez évi vagy különleges közgyűlésen 

vagy elektrónikus módszerrel a delegáltak többségének jóváhagyás szükséges. A pénztár írott 

elszámolást és számlát kér minden jóváhagyott költségről, és minden kötelező pénzügyi jelentést az évi 

közgyűlések részére elkészít. Az EME pénztár kezelését az ellenőrök bármikor felülvizsgálhatják. 

f. A két ellenőr függetlenül végzi munkáját. Évente kötelesek minden pénztári elszámolást átvizsgálni. A 

vizsgálatuk eredményéről jelentést tesznek a tisztikarnak. A pénztáros köteles minden okmányt és 

pénzügyi számontartást rendelkezésre bocsájtani. Az ellenőrök kötelességeihez szintén hozzátartozik 

az EME Alapszabályának betartását biztosítani. 

 

9. Gyűlések 

 

a. A tisztújító közgyűlésre vonatkozó tudnivalók a 7-ik fejezetben, “A tisztikar választása” cim alatt van 

feltüntetve. Kétévente tart az EME tisztújító közgyűlést. 

b. A rendes évi közgyűlést a naptári év elején tartandó. Tárgysorozata: 

1. Javaslatok megbeszélése, tervek összeállítása, és a már beérkezett javaslatok, tervek letárgyalása. 

2. Tisztikar jelentései. 

3. $1000-on felüli kiadások engedélyezése. 

4. A közgyűlés döntését igénylő tisztikari határozatok tárgyalása. 

5. Tagegyesületek által beadott kérések és ajánlatok, valamint tagfelvételi kérelmek elutasítása elleni 

fellebbezések. 

6. Bizottsági jelentések és más észrevételek, javaslatok, hozzászólások. 

c. Különleges közgyűléseket szükség szerint az elnök hívhat össze. Ezenkívűl összehívhat különleges 

közgyűlést 3 tagegyesület delegáltja, amely 30 napon belül megtartandó. A különleges közgyűlés 

tárgysorozata kizárólag a kiküldött meghívóban szereplő tárgysorozat lehet. 

d. Tisztikari gyűléseket összehívhat az elnök bármikor, a munkaprogramok végrehajtásának vagy az 

EME előtt álló ügyek tanácskozására. 

1. Megjelenés kötelező. Közvetlen háromszori távolmaradás esetén az elnöknek joga van arra, hogy 

a mulasztó tisztikari tagot a tisztikarból kizárja. 

2. A tisztikari gyűlésen történik a tervezett közösségi munkák elosztása. A tisztikari tagok egymás 

munkájához segítséget nyújtanak. 



3. A tisztikar határoz az $1000-ig terjedő kiadások felett. 

4. A tisztikar határoz arról is, hogy milyen más magyar, nemzetiségi, vagy amerikai 

tevékenységekben és milyen mértékben vegyen az EME részt. 

5. A tisztikar határoz a tagfelvételről és kizárásról. 

6. A tisztikar vezet egy hivatalos naptárat, amelyben a magyar közösség és a tagegyesületek 

rendezvényei, azok dátumai és időpontjai szerepelnek. Ezeket egyezteti a tisztikar elkerülvén 

Cleveland környékbeli magyar közösségi események keresztbeszervezését. 

 

e. Gyűlések határozatképességéhez szükséges, hogy a szavazatra jogosult tagok legalább fele jelen 

legyen, kivéve a tisztújító közgyűléseket, ahol a delegáltoknak 2/3-ának jelenléte szükséges (lásd 7. 

fejezetet). 

 

f. Szavazásra jogosult szavazók az ún. proxy által szavazhatnak, ha betegség vagy más körülmények 

miatt nem tudnak gyűléseken részt venni. 

 

1. Szavazásra jogosult személyek akik nem tudnak a gyűlésen részt venni, írásban átruházhatják 

szavazójogukat maguk helyett más tagokra, vagy az írott proxy felkérést egyenesen más 

szavazásra jogosult személynek adhatják. 

2. Mindegyik meghatalmazást a szavazás előtt át kell adni az elnöknek. 

3. Saját szavazatukon kívűl egyik szavazatra jogosult személy se rendelkezhet több mint egy proxy 

szavazattal. 

4. Proxy szavazatok nem haladhatják meg a megjelent személyek számának a felét. Ha ez a helyzet 

fent áll, a helyzet megoldása végett minden proxy szavazat értékét arányosan kell csökkenteni. 

 

10. Tanácsadók és tanácsadó szervezetek 

 

a. Felkérésre minden magyar templom papja, lelkésze, vagy jogosult képviselője az EME-be 

bejegyezhetendő. 

b. Meghívott tanácsadók, a fentieket beleértve, részt vehetnek akármilyen alapszabályszerű gyűlésen. 

Felszólalási joguk van. Nem választhatók és nincs választási joguk. 

c. Ha az egyházközség/gyülekezet évi tagdíjat fizető rendes tagegyesület lesz, akkor plébánosa, lelkésze, 

vagy hasonló képviselője mint regisztrált delegált választó és választható az Alapszabály 

követelményei szerint. 

 

11. Alapszabálymódosítás 

 

Alapszabály módosításáról szóló javaslatot legalább két tagegyesület kell, hogy tegyen. A módosítás 

elfogadásához a közgyűlés kétharmados szótöbbsége szükséges. A szavazás módját minden egyes esetben a 

tisztikar szabja meg; lehet egy erre az alkalomra kihirdetett különleges közgyűlésen a delegáltak személyes 

jelenléte, jogosult delegáltak elektronikus vagy postai levelezése, illetve proxy által. E fejezet alattlévő 

semmiféle intézkedés vagy Alapszabály módosítás nem kivitelezhető, ha az EME 501(c)(3) jótékonyságú 

szervezet minősítését veszélyeztetné, akár az amerikai törvény Internal Revenue Code, akár az azt követő 

amerikai törvénymódosítások értelmezése szerint. 

 

12. Állami bejegyzés módosítása 

 

a. Az állami bejegyzést időközben módosítani vagy űjrajegyezni lehet, hogy az állami bejegyzésben csak  

azok a részek szerepeljenek, amelyek a megadott időpontban érvényesen megengedhetőek. 

b. Állami bejegyzés módosítása vagy újrajegyzése elfogadásához a közgyűlés kétharmados szótöbbsége 

szükséges. A szavazat módját minden egyes körülményben a tisztikar szabja meg; lehet egy erre az 

alkalomra kihirdetett különleges közgyűlésen a delegáltak személyes jelenléte,  jogosult delegáltak 

elektronikus vagy postai levelezése, illetve proxy által. 



c. E fejezet alattlévő semmiféle intézkedés vagy Alapszabály módosítás nem kivitelezhető, ha az EME 

501(c)(3) jótékonyságú szervezet minősítését veszélyeztetné, akár az amerikai törvény Internal 

Revenue Code, akár az azt követő amerikai törvénymódosítások értelmezése szerint. 

d. Az állami bejegyzés módosítása vagy újrajegyzése esetén, az EME elnöke vagy más jogosult tisztikari 

tagja aláír és bejegyez az állami hivatalnál a módosítást tartalmazó másolatot, valamint a módosítás 

jóváhagyásának módjának magyarázatát, aminek után a módosított vagy újrabejegyzett állami 

bejegyzés minden előbbi bejegyzést felülmúlja. 

 

13. A szervezet megszüntetése 

 

a. Az Egyesült Magyar Egyletek megszüntetése kizárólag egy arra kijelölt különleges közgyűlés által 

történhet. A delegáltak háromnegyed részének szavazata szükséges az EME-t megszüntetni. 

b. Az EME megszüntetése esetén, minden hátralévő kiadás kifizetése után, a megmaradt vagyon az 

amerikai adóhatóság Internal Revenue Code 501(c)(3) második fejezetének értelmezése szerint csak 

jótékonyságú célokra osztható szét. Minden nemszétosztott vagyon felett a megfelelő Bíróság 

rendelkezik, annak a megyében, ahol az EME főirodája székel, kizárólag olyan szervezet vagy 

szervezetek részére, amik kizárólag jótékonyságú célokat szolgálnak a Bíróság értelmezésében. 

 

 

 

Elfogadva 2016. március 18-án, 

 

magyar fordítása elfogadva 2019. január 24-én [jóváhagyva 2019. január 24-én] 

 

 

 


