
(A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREl" 

A Honismereti Szövetség alapszabálya 
1. A Szövetség neve: Honismeret i Szövetség 

2. Működési területe: Magyarország 

3. Székhelye: Budapest 
Címe: 1011 Bp., Corvin tér 8. 

4. Pecsétje: Honismeret i Szövetség 1990 

5. Számlaszáma: O T P V. ker. fiókja M N B 218-9805 
Honismeret i Szövetség szia. száma: 41.193-6 

6. A Szövetség célja 
a) A honismereti mozgalom olyan önkéntes, egyéni vagy csoportos, sok évtizede m ű k ö d ő közösségi 

tevékenység, mely a lakó- és munkahely, a szülőfold, összességében a haza történelmének, múltjának és 
jelenének, kultúrájának megismerését, tiszteletét és a nép önbecsülését szolgálja. 

b) A honismereti mozgalom előzményei a magyar történelem emelkedő korszakaiban, legjobbjaink 
törekvéseiben gyökereznek. Ezekre alapozva több évtizede vesz részt sorskérdéseink feltárásában, 
megismerésében, a demokrat ikus közélet, az önkormányzat i törekvések megvalósításában, hagyomá-
nyaink ápolásában, értékeink őrzésében. 

c) Vállalja a nemzeti tudat , a hagyományok ápolását, a kulturális, természeti és települési értékek 
megőrzését, gazdagítását. 

d) Kezdeményezi és támogatja az etnikai csoportok, nemzeti kisebbségek sajátosságainak fennmara-
dását. Áttekinti a szomszéd népekkel való történelmi együttélésünk tapasztalatait, merít az ezekből 
származó kulturális egymásra hatás eredményeiből, és munkálkodik a kapcsolatok elmélyítésében. 

7. A Szövetség tevékenysége 
a) A honismereti mozgalomban tevékenykedő lokálpatrióták, egyéni kutatók munkájának összehan-

golása és segítése. 

b) Az ifjúság nevelése, nemzeti tör ténelmünk, népi kul túránk és a velünk együtt élő népek, 
népcsoportok kultúrájának jobb megismerése. A tanítók, tanárok, szakkörvezetők honismereti képzésé-
nek és továbbképzésének szorgalmazása. 

c) Történelmi személyiségek, események, évfordulók megünneplése, emlékhelyek és emlékművek 
nyilvántartása, megőrzése és apolása. 

d) Honismeret i pályázatok, akciók kiírása, táj- és országjáró mozgalmak, népfőiskolák, iskolai 
honismereti d iákkörök (önképzőkörök) , főiskolai és egyetemi szakkollégiumok honismereti programjá-
nak segítése. 

e) A honismereti képzés, továbbképzés erősítése, honismereti tanácskozások, akadémiák, táborok 
szervezése. 

f) Honismeret i kiadványok, folyóiratok szerkesztése, lektorálása, megjelentetése. 

g) A honismereti mozgalom tudománysegí tő jellegének megfelelően együt tműködik mindazokkal az 
intézményekkel és szervezetekkel, amelyek céljai nem ellentétesek a szövetség törekvéseivel. 

h) A szomszédos népek történelmének, kultúrájának megismertetése, az anyanemzetek és nemzetisé-
gek között i kapcsolattartás segítése. 



8. A Szövetség tagsága 
a) A Szövetség tagjai a megyei honismereti egyesületek, a Magyarországon és a ha tárokon kívül 

működő jogi személyek, az 1989. évi II. törvény 1. fejezetének 5. §-a alapján társadalmi szervezetnek 
minősülő közösségek. 

b) A tagok és közösségek önkéntes társulással helyi (községi, városi, városkerületi) szervezeteket 
alakíthatnak (egyesületek, szakkörök, együttesek stb). A helyi szervezetek küldöttei hozzák létre, 
alapítják meg a Szövetség megyei, fővárosi ( továbbiakban területi) tagozatát, mint társadalmi szerveze-
tet, bevonva abba a honismereti mozgalomban részt vevő területi intézmények képviselőit, egyéni 
kutatókat . 

c) A szervezet vagy jogi személy, amely a Honismeret i Szövetségnek tagja akar lenni, felvételét írásban 
kérheti a Szövetség országos vagy területi szervezete elnökségétől. 

d) Pártoló tagok lehetnek azon természetes és jogi személyek, akik a Szövetség céljaival és eszközeivel 
egyetértenek, és írásbeli megállapodás alapján haj landók célkitűzései megvalósításában anyagilag és 
egyéb lehetséges módon támogatni a Szövetséget. 

e) A belépni szándékozók és a pártoló tagok felvételéről az illetékes elnökség dönt . A felvételi kérelem 
elutasítása esetén - az írásbeli értesítést követő 15 napon belül - a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. 

f) A küldöttgyűlés tiszteletbeli tagokká választhat olyan hazai és külföldi polgárokat, akik munkássá-
guk alapján arra méltóak, a felkérést és az alapszabályt elfogadják. 

g) A tagság megszűnik: 
a) a tagszervezet, ill. a tag kilépését kinyilvánító írásos bejelentés alapján, 
b) törlés, kizárás alapján, 
c) jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén, 
d) alapszabály-ellenes tevékenység miatti kizárás, 
e) elhalálozás esetén. 

h) Társult szervezetek tagsága kérdésében a küldöttgyűlés dönt . 

i) A Szövetségnek más szervezetekkel való együt tműködéséről az elnökség, a csatlakozásról a 
küldöttgyűlés dönt . 

9/A. A tagszervezetek jogai 
a) Az országos és területi szervezetek természetes tagjai a Szövetség bármely tisztségére, munkabi-

zottságába megválaszthatok. 

b) A tagszervezetek választott képviselőik út ján szavazati joggal részt vesznek a Szövetség küldött-
gyűlésén. 

c) Javaslatokat, indítványokat tehetnek, panasszal, felszólalással, fellebbezéssel fordulhatnak a 
küldöttgyűléshez, vagy a Szövetség bármely illetékes szervéhez. 

d) Igényelhetik a Szövetség szolgáltatásait, szakmai segítségét. Részt vehetnek a Szövetség rendezvé-
nyein, pályázatain és más tevékenységi formáin. 

e) A pártoló tag - jogi személy esetén annak képviselője - javaslattevő és véleményezési joggal 
rendelkezik és tanácskozási joggal vehet részt a küldöttgyűlésen. 

f) A társult szervek és tagjaik jogait és kötelességeit a Szövetség és a társult jogi személy között i 
megállapodás szabályozza. A társult szervezet saját belső rendjének megfelelően delegálja képviselőjét a 
Szövetségbe. 

B) A tagszervezetek kötelességei 
a) Megtartják az alapszabály rendelkezéseit. 

b) Tevékenyen részt vesznek a Szövetség céljainak megvalósításában, a honismeret és a honszeretet 
ápolásával igyekeznek példát mutatni embertársaiknak. 

c) A pártoló tagok a Szövetséget adományokkal és egyéb lehetséges m ó d o n támogatják. 
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10. A Szövetség szervei és működésük 
A Szövetség szervei: 

A) a küldöttgyűlés 
B) az elnökség 
C) az ellenőrző bizottság 
D) a számvizsgáló bizottság 
E) a munkabizot tságok 
F) a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottsága 

A) A küldöttgyűlés 

a) A Szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyet a megyei egyesületek 3 - 3 és a főváros 5 
küldöt te , valamint a küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselők alkotják. 

b) A küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az országos elnökség hívja össze. A 
küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöt tek 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a küldöttgyűlést 
ha tározatképte lenség miatt el kell halasztani , a másodikban összehívott küldöttgyűlés az eredeti 
napi rend kérdéseiben a megje lentek számára való tekintet nélkül határozatképes . 

c) A küldöttgyűlés határozatai t nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a 
je lenlevők egyharmada ti tkos szavazást kér . 

d) A küldöttgyűlés sa já t soraiból t i tkos szavazással választja meg az elnökséget , az ellenőrző és 
számvizsgáló bizottságot. 

e) A küldöttgyűlés ülését az elnök vezeti . A z ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni , melyet az elnök, 
a jegyzőkönyvvezető és a küldöttgyűlés által hitelesítő ír alá. Az elnökség és a küldöttgyűlés 
határozatai t a Honismere t című folyóiratban teszi közzé. 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó teendők: 

a) elfogadja, illetve módosí t ja az alapszabályt és a költségvetést, 

b) háromévenként megválasztja - indokolt esetben - visszahívja a Szövetség tisztségviselőit és 
el lenőrző bizottságát. 

B) Elnökség 

a) Az elnökség a Szövetség ügyintéző és végrehajtó szerve. A küldöttgyűlés t i tkos szavazással saját 
soraiból megválasztja az általa szükségesnek vélt számú elnökséget, mely áll a területi tagozatok l - l 
választott küldöttéből, (20 fő), valamint a küldöttgyűlés által megválasztott tagokból. Az elnököt, a két 
elnökhelyettest és a titkárt a küldöttgyűlés választja meg, a többi tisztségviselőt az elnökség saját 
soraiból. 

b) Az elnökség feladatai 
1) Gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, intézkedik az illetékességi körébe 

tartozó ügyekben. 
2) Éves munka- és pénzügyi tervet készít, arról kikéri az ellenőrző bizottság véleményét. 
3) Évente a küldöttgyűlés elé terjeszti beszámolóját, és költségvetését. 
4) Szakmai munkacsopor tokat , munkabizot tságokat , ad hoc Dizottságokat alakíthat, ill. szüntet-

het meg. 
5) Létrehozza a Honismeret című folyóirat szerkesztőbizottságát. 
6) A küldöttgyűlések között i időszakokban dönt a Szövetséget érintő, nem kizárólagos közgyűlési 

hatáskörű kérdésekben. 
7) Dön t a felvételi kérelmek ügyében. 
8) A tisztújító küldöttgyűlésnek javaslatot tesz 3-5 tagú jelölőbizottságra. 
9) Dönt az elismerések és jutalmazások odaítélésében. 

10) Akciókat hirdet meg. 
c) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A két elnökségi ülés között i 

ügyeket az ügyvezető elnökség látja el. Az ügyvezető elnökség a tisztségviselőkből áll. 
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C) Az ellenőrző bizottság 

a) A z ellenőrző bizottság elnökét és négy tagját a küldöttgyűlés t i tkos szavazással választja meg. 

b) A z ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai. 

c) A bizottság köteles ellenőrizni a Szövetség szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését. 
Ha szabálytalanságot észlel, azt 8 napon belül az elnökség tudomására hozza. Évente beszámolót készít 
a küldöttgyűlés számára. 

D) A számvizsgáló bizottság 

a) A számvizsgáló bizottság elnökét és két tagját a küldöttgyűlés t i tkos szavazással választja meg. 

b) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség tagjai. 

c) A bizottság ellenőrizni köteles: 
- a Szövetség költségvetés szerinti gazdálkodását, 
- az elnökség gazdasági tevékenységét. 

d) A munkabizottság évente beszámolót készít a küldöttgyűlés számára, tapasztalatairól év közben 
tájékoztat ja az elnökséget. 

E) Munkabizottságok 

a) Az elnökség hozza létre a Szövetség céljainak megvalósítására. 

b) A munkabizot tságok vezetői behívhatok az elnökségbe, melyben a munkabizottság céljával egyező 
témában szavazati joggal rendelkezik. 

F) A Szövetség folyóirata a Honismeret, melyet szerkesztőbizottság szerkeszt. A szerkesztőbizottságot 
az elnökség hozza létre a jelölőbizottság javaslata alapján. A szerkesztőbizottság saját soraiból választja 
meg a főszerkesztőt , és bízza meg a szeraesztőt . A főszerkesztő a testületi ülésen állandó meghívottként 
vesz részt. 

1 l /A . Szövetség gazdálkodása 
a) A Szövetség alapítványok kamataiból és támogatásokból fedezi kiadásait. A Szövetség bármely 

természetes és jogi személytől - a mindenkori jogszabálynak megfelelően - adományokat fogadhat el. 
b) A Szövetség szabályszerű gazdálkodásáért az elnök, az elnökhelyettesek és a titkár felelős. 
c) A Szövetség vagyonával az érvényben lévő pénzügyi szabályok, az alapszabály, az alapítvány 

alapító okirata és az éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. A gazdálkodásról a felkért szakember 
számadást vezet. 

d) A z alapítvány kuratór iuma tevékenységéről a küldöttgyűlésnek tartozik beszámolni. 

12. Vegyes rendelkezések 
a) A Honismeret i Szövetség bármely okból való megszűnése esetén a fennmaradó vagyon a Szövetség 

alapítványát illeti meg. 
D) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek és az egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. törvénynek a rendelkezései a mérvadóak. 

1992. július 

Homoródalmási kamarásasztal 1860-ból. Kardalus János gyűjtése (Székely Judit rajza) 
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