
Kivonat az Alapszabályból 
 
Az Egyesület neve:  Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete                

                                    (továbbiakban Egyesület) 
Székhelye:       9200 Mosonmagyaróvár, .Szent István király u. 12. 

Működési területe:  Mosonmagyaróvár és környéke. 

Az Egyesület célja 
 

A család tiszteletére nevelés, a házasságért, a gyermekekért érzett felelősség 

erősítése. 

A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. 

A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. 

A nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása. 

A nagycsaládosok egészséges és környezettudatos életmódra nevelése. 
 
 Az Egyesület feladata 
 

A nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérése és tudatosítása a 

társadalom más rétegei felé, 

A nagycsaládokban rejlő társadalmi és emberi többlet feltárása és elismertetése. 

Külső erkölcsi és gazdasági támogatások megszerzése és elosztása. 

A nagycsaládosok körében jelentkező igények folyamatos összegyűjtése és 

továbbítása az illetékes állami és társadalmi szervezetek felé. 

A tagok egyéni és csoportos érdekeinek a képviselete külső szervek felé. 

Együttműködés az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó területi és országos 

szervezetekkel. 

Az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának ösztönzése. 
 

 Tagsági jogviszony 
 

Az Egyesületbe való belépés önkéntes. Belépési szándékát a jelentkező a 
"BELÉPÉSI NYILATKOZAT" kitöltésével fejezheti ki.  
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  
A tagok –a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért nem felelnek. 

 

   a.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki 
saját háztartásában legalább három gyermeket nevel, vagy nevelt fel, aki 
egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja a feladatokban való aktív 
közreműködést, valamint a tagdíj rendszeres megfizetését. 

 

   b.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki 
egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, azt munkájával, szellemi és anyagi 
javaival támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségeket. 

 

 



 
A tag jogai és kötelezettségei 

 
A rendes tagok jogai: 

 

a.)  az Egyesület minden tagja  szavazati joggal rendelkezik, 
összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján minden tisztségre 
választható és újraválasztható; 

b.)  javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalással, fellebbezéssel élhet az 
Egyesület illetékes szervéhez; 

c.) az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és az Egyesület által nyújtott 
kedvezményeket a maga és családtagjai részére igénybe veheti; 

d.)  családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, pályázatain. 
 

A rendes tagok kötelezettségei: 
 

a.)  az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok betartása; 
b.)  az Egyesület célkitűzéseinek és tevékenységének aktív támogatása; 
c.)  a tagdíj rendszeres fizetése. 

 

 
A tagsági jogviszony megszűnése 
 
A tagsági jogviszony megszűnik 

    a.) a tag kilépésével; 
    b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondással; 
    c.) a tag kizárásával;  
    d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 

 Az Egyesület szervezete 
 

Az Egyesület legfőbb döntési és határozathozatali szerve a Közgyűlés. 
 

Az Egyesület további szervei:  Elnökség,(7 fő) 
                                      Felügyelőbizottság. 
 

Az Elnökség mellett – az Elnökség munkáját segítő Állandó- vagy Ideiglenes 
Munkabizottság is működhet, az Elnökség által meghatározott feladatkörrel. 
 

Az Egyesület vezető tisztségviselői:  az Elnökség tagjai. 
 
Az Egyesület gazdálkodása 
 
    Az Egyesület anyagi forrásai: 

a.) az Egyesület tagjai által fizetett tagdíj, 
b.) jogi személyek hozzájárulásai, 
c.) magánszemélyek adományai, 
d.) tagi hozzájárulás, 
e.) pályázati úton elnyert támogatások, 
f.) személyi jövedelemadó 1 %-a, 
g.) banki kamat. 

 
A kivonat a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által elfogadott alapszabályból 
készült. A teljes alapszabály a tag kérésére kiadható.  


