
Az egyesületekről szóló törvény 22. szakaszának 4. bekezdése és az újvidéki 

székhelyű Vajdasági Újságírók Független Egyesülete 2016.04.23-án elfogadott 

alapszabálya 11. szakaszának 1. pontja alapján az Egyesület közgyűlése 2019.06.08-

én elfogadta a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete 2016.04.23-án (a legutóbbi 

érvényes Alapszabály elfogadásának dátuma) Alapszabályának módosításáról és 

kiegészítéséről szóló határozatot, így tehát a módosított és kiegészített Alapszabály így 

hangzik: 

 

A VAJDASÁGI ÚJSÁGÍRÓK FÜGGETLEN EGYESÜLETE POLGÁRI EGYESÜLET  

A L A P SZ A B Á LY A 

 
1.szakasz  

A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete polgári egyesület (a továbbiakban: 

Egyesület) önkéntes, nem kormányzati és nonprofit szervezet, amelyet 1990. január 17-

én alapítottak határozatlan időre, az újságírás védelmével kapcsolatos célok elérése 

érdekében.  

2.szakasz  

Az egyesület céljai: - a szabad, objektív és professzionális újságírás ösztönzése, 

ápolása és fejlesztése, - az újságírók jogainak és érdekeinek védelme, - az 

újságírókra nehezedő politikai, gazdasági és egyéb nyomásokkal szembeni védelem, 

- a médián és a tájékoztatáson belüli visszaélésekkel szembeni védelem, - az 

újságírók társadalmi státuszának előmozdítása, a professzionális munka 

előfeltételeként, - részvétel a köztájékoztatást előmozdító előírások meghozatalában 

és végrehajtásuk nyomon követése, - a közérdekű információk rendelkezésre 

állásának támogatása, - a civil társadalom értékeinek támogatása. 

3. szakasz  

 

Céljai elérése érdekében az Egyesület elsősorban: 

1. fórumokat és nyilvános meghallgatásokat szervez 2. segítséget nyújt az 

újságírók jogi védelmében és oktatásában 3. koncerteket, kiállításokat, 

előadásokat, promóciókat, tanfolyamokat, szemináriumokat és prezentációkat 

szervez nonprofit alapon 4. a médiával és a média által tárgyalt témákkal 

kapcsolatos publikációkat, hang- és képhordozókat, audio és video kiadványokat 

ad ki, nonprofit alapon 

5. együttműködik más, a nyilvánosság tájékoztatásával és médiával foglalkozó 



újságírói és médiaegyesületekkel 

4.szakasz 

A polgári egyesület elnevezése: “Nezavisno društvo novinara Vojvodine“ 

szerbül, cirill írásmóddal.  

A polgári egyesület elnevezése a nemzeti kisebbségek nyelvein és 

írásmódjaival: - szlovákul: Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, - magyarul: 

Vajdasági Újságírók Független Egyesülete, - ruszinul Независне дружтво 

новинаров Војводина, - románul: Societăţii ziariştilor Independenţi din 

Voivodina, - horvátul: Nezavisno društvo novinara Vojvodine. 

Az Egyesület rövidített neve: NDNV.  

Az Egyesület székhelye, Zmaj Jovina u.3/1.  

Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén fejti ki. 

5. szakasz  

Az Egyesületbe való belépés önkéntes, és a tagság a jelentkezési lap aláírásával, 

valamint az adatkezelési hozzájárulást megadó űrlapnak a vonatkozó személy általi 

aláírásával keletkezik. Az egyesületi tagságra pályázó lehet újságíró, szerkesztő, 

fotóriporter, lektor, korrektor, karikaturista, műszaki szerkesztő, operatőr, 

közönségkapcsolatokkal foglalkozó személy és a felsorolt tevékenyégekben dolgozó 

munkatársak, akik elfogadják az Egyesület céljait és alapszabályát. Az Egyesületbe 

való belépésről a Végrehajtó Bizottság dönt két tag írásbeli ajánlása alapján. 

6. szakasz  

A tagok jogai és 

kötelezettségei: 

Az Egyesület 

tagjának jogában áll:  

- részt venni az Egyesület céljainak elérésében, - részt venni a 

Közgyűlés munkájában, - az Egyesület szerveibe választani és 

választottnak lenni, - kezdeményezéseket tenni az újságírói 

tevékenység előmozdítása érdekében 



A tag köteles: 

 

betartani a Szerbiai Újságírók Kódexének és az Egyesület 

Alapszabályának elveit - aktívan részt venni az Egyesület munkájában, - 

fizetni a tagsági díjat, amelynek összegét a Végrehajtó Bizottság 

határozza meg minden naptári évre, és amely alapján a tag hitelesíti a 

személyes fényképével és az Egyesület pecsétjével ellátott újságírói 

igazolványt. 

7. szakasz  

A TAGSÁG 

MEGSZŰNÉSE:  

-  az Egyesület tagjai sorából való írásban bejelentett önkéntes kilépéssel - a 

Becsületbíróság döntésével  az Alapszabály vagy a Szerbiai Újságírói Kódex súlyos 

megsértése miatt – ha a tag több mint 6 hónapos időszakra vonatkozóan nem tesz 

eleget tagdíjfizetési kötelezettségének - ha megszűnnek a tagság megszerzéséhez 

szükséges feltételek  

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A MÁS SZERVEZETEKKEL VALÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS  

8. szakasz  

A célok lehető legteljesebb és leghatékonyabb elérése érdekében az Egyesület 

létrehozhat: BIZTOSSÁGOKAT, CSOPORTOKAT, SZOLGÁLATOKAT, 

MUNKATESTÜLETEKET és egyéb szervezeti formákat. 

A csoportok kialakításának célja az Egyesületen belüli hatékonyabb és sikeresebb 

munka egyes szűkebb területeken az újságírás terén. A csoportok létrejozásáról a 

Végrehajtó Bizottság dönt. A csoport kialakításáról szóló döntés részletesebben 

meghatározza a csoport működési és tevékenységi módját. 

A csoportot annak elnöke vagy a helyettese irányítja és vezeti, akiket a csoport tagjai 

választanak meg. 

A csoport nem rendelkezik jogi személyiséggel, és delegálhat tagokat az egyesület 

Közgyűlésébe. 



Az Egyesület lehet szakmai és egyéb szervezetek kollektív tagja, amiről az Igazgató 

Bizottság dönt. 

Az Egyesület tagja lehet más szakmai és egyéb szervezetek tagja is, saját elhatározása 

szerint. 

Az egyesületbeli tagság és a politikai pártokban valamint mozgalmakban való tagság 

nem zárják ki egymást, bár az Egyesület általános törekvése az, hogy tagjai ne 

legyenek ilyen szervezetek tagjai. 

A Becsületbíróság gondot visel az Egyesület tagjainak más szervezeteken belüli 

tevékenységéről és fellépéseiről. 

Ha az Egyesület tagját megválasztják vagy kinevezik bármilyen tisztségre a hatalmon 

belül vagy hatalmi vagy ellenzéki politikai pártban, akkor az Egyesületben való tagságát 

a tisztség ellátásának idejére felfüggesztik, és a tisztség megszűnése után személyes 

kérésre meghosszabbítják. 

9. szakasz  

AZ EGYESÜLET 

SZERVEI: 

- Közgyűlés,  

- Igazgató 
Bizottság,  

- Felügyelő 
Bizottság,  

- Becsületbíróság,  

- a VÚFE Tanácsa,  

- Igazgató 
Bizottság.  

10. szakasz  

Az egyesület legrangosabb szerve a közgyűlés. A közgyűlést az egyesület összes tagja 

képezi.  



A Közgyűlés megtartásához az Egyesület teljes tagsága legalább 10% -ának jelenléte 

szükséges.  

A Közgyűlésen a döntéseket a jelen levő tagok többsége hozza meg, kivételt képeznek 

az Alapszabályban előírt esetek.  

Szakasz 

11.  

A KÖZGYŰLÉS:  

- elfogadja az egyesület alapszabályát, illetve módosításait és kiegészítéseit, - 

Megválasztja és felmenti az Igazgató Bizottság, a Felügyelő Bizottság, a Tanács és a 

Becsületbíróság tagjait, - dönt az egyesület státusváltozásairól és megszűnéséről,  

megvitatja és elfogadja az egyesület éves pénzügyi tervét és beszámolóját, - 

meghozza a közgyűlés ügyrendi szabályzatát, - döntéseket, határozatokat és 

álláspontokat fogad el az egyesület tevékenységi köréből és megfogalmazza az 

egyesület céljait, - elfogadja az átala választott testületek jelentéseit és nyilatkozik a 

munkájukról. 

Az Alapszabály módosításairól és kiegészítéseiről, a státusváltozásokról és az 

Egyesület munkájának megszűnéséről szóló döntéshez a jelen levő tagok 

kétharmados szavazattöbbsége szükséges.  

Az ülés megtartásáról, annak napjáról, helyszínéről és napirendjéről az Egyesület 

tagjait legkésőbb az ülés előtt 7 nappal tájékoztatni kell. A meghívás akkor is 

érvényesnek tekinthető, ha az Egyesület tagjának e-mailben, az ő e-mail címére 

érkezett a meghívás vagy ha azonos határidőn belül az Egyesület honlapján 

jelenik meg a meghívás. 

Az Egyesület Közgyűlésének ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell az 

Egyesület üzleti nevét és székhelyét, az ülés dátumát, időpontját és helyszínét, a 

napirendet, ha pedig az Alapszabály vagy más aktus módosítása a javaslat, akkor 

csatolni kell az említett aktusok javaslatának szövegét is. Kivételesen a napirendi 

pontokkal kapcsolatos döntési javaslatokat később, a meghívás előírt módon 

történt kézbesítését követően is el lehet juttatni, de legkésőbb 7 nappal a 

Közgyűlés ülésének napja előtt. 

A napirenden szereplő kérdésekről döntési javaslatok későbbi benyújtása esetén 

az említett javaslatokat a Közgyűlés ülésére szóló meghíváséval megegyező 

módon kell a tagoknak eljuttatni. 



12. szakasz  

A Közgyűlés rendes, rendkívüli vagy választási ülést 

tart.  

13. szakasz  

A Közgyűlés rendes ülésére évente egyszer kerül sor. A Közgyűlés rendes ülését az 

Igazgató Bizottság elnöke hívja össze. Az ülésen az Igazgató Bizottság elnöke vagy az 

Igazgató Bizottság alelnöke elnököl. A Közgyűlés ülésének napirendtervezetét az 

Igazgató Bizottság készíti el. Ha a rendes közgyűlésen nem vesz részt elegendő számú 

tag a 10. szakasz 2. bekezdése értelmében, akkor az ülést az Igazgató Bizottság által 

megállapított határidőn belül lehet összehívni, amely határidő nem lehet hosszabb, mint 

60 nap azon közgyűlés megtartásának időpontjától számítva, amely nem vett részt 

elegendő számú tag. 

14. szakasz  

Rendkívüli közgyűlést hívnak össze, ha a rendes tagság legalább 20% -a, az Igazgató 

Bizottság elnöke, valamint az Igazgató Bizottság tagjainak többsége ezt követeli. Ha a 

rendkívüli közgyűlésen nem vesz részt elegendő számú tag a 10. szakasz 2. 

bekezdése értelmében, akkor az ülést az Igazgató Bizottság által megállapított 

határidőn belül lehet összehívni, amely határidő nem lehet hosszabb, mint 60 nap azon 

közgyűlés  megtartásának időpontjától számítva, amely nem vett részt elegendő számú 

tag. 

15.szakasz  

A Választási Közgyűlést négyévente, legkésőbb az Egyesület testületei megbizatási 

idejének lejárta után három hónappal kell megtartani.  

Ha a választási közgyűlésen nem vesz részt elegendő számú tag a 10. szakasz 2. 

bekezdése értelmében, akkor az ülést 10 napon belül ismét össze kell hívni. 

16. szakasz  

AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE  

Az Igazgató Bizottság elnöke képviseli az Egyesületet és felel az Egyesület munkájának 

jogszerűségéért. Ha indokolt vagy indokolatlan okokból az Igazgató Bizottság elnöke 



nem látja el feladatait, ideértve a Közgyûlés összehívását is, az érintett 

tevékenységeket az Igazgató Bizottság alelnöke végzi. 

17. szakasz  

AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG  

Az Igazgató Bizottság irányítja a Egyesület munkáját stratégiai döntések 

meghozatalával az Egyesület fejlesztése és jóléte érdekében. Az Igazgató Bizottság 

kilenc tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg négyéves időtartamra. 

18. szakasz  

Az Igazgató Bizottság legkésőbb a Közgyűlés után 8 nappal köteles megtartani az 

alapító ülését, amelyen köteles megválasztani az Igazgató Bizottság elnökét és 

alelnökét. Az alapító ülésen az Igazgató Bizottság tagjai az Igazgató Bizottság 

elnökének javaslatára kinevezik az Végrehajtó Bizottság tagjait. Az Igazgató Bizottság 

elnöke összehívja az Igazgató Bizottság üléseit és azokon elnököl, képviseli az 

Igazgató Bizottságot a Közgyűlés, a Végrehajtó Bizottság és a Felügyelõ Bizottság 

előtt, és jelentést tesz a Közgyűlésnek az Igazgató Bizottság munkájáról. Az Igazgató 

Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az alelnök összehívja az Igazgató 

Bizottság üléseit és azokon elnököl, és az képviseli Igazgató Bizottságot az egyesület 

szervei előtt. Ha az Igazgató Bizottság elnöke megbízatási idejét megszünteti annak 

letelte előtt, az új elnök megválasztásáig az Igazgató Bizottság alelnöke helyettesíti. 

19. szakasz  

Az Igazgató Bizottság elnöke:  

- képviseli az egyesületet, - aláírja az Egyesület 

döntéseit és egyéb aktusait - összehívja a közgyűlés 

üléseit - elnököl a közgyűlés ülésein - végrehajtja a 

közgyűlés döntéseit - javasolja az egyesület 

fejlesztésének stratégiai tervét; 

- egyéb, a Közgyűlés által ráruházott feladatokat lát el 

- javasolja az Igazgató Bizottságnak a Végrehajtó 

Tanács tagságába jelölt személyeket (a 

programigazgatót, 

az ügyvezető igazgatót és a pénzügyi igazgatót) - az 



Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat lát 

el. 

20. szakasz  

 

 

 

 

 

 

Az Igazgató 

Bizottság:  

- irányítja az Egyesületet, stratégiai programdöntéseket és pénzügyi döntéseket hoz 

az Egyesület fejlesztése és jóléte érdekében, a törvénnyel, az Alapszabállyal és az 

Egyesület egyéb aktusaival, valamint a Közgyűlés, a Felügyelő Bizottság és a 

Végrehajtó Bizottság döntéseivel összhangban; - kinevezi és visszahívja a Végrehajtó 

Bizottságot; - jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság munkatervét, valamint a Végrehajtó 

Bizottság által benyújtott éves programtervet és pénzügyi terveket; - megerősíti a 

Végrehajtó Bizottságnak az Egyesület operatív munkájáról és pénzügyi 

tevékenységéről szóló jelentését; - jóváhagyja az Egyesület munkaügyi szabályzatát, 

valamint a munkaszervezésről és a teendők besorolásáról szóló szabályzatát; - 

együttműködik a Végrehajtó Bizottsággal; - munkatestületeket hoz létre a Végrehajtó 

Bizottsággal együttműködve, amelybe külső szakértőket is bekapcsolhat, az Egyesület 

programjellegű és pénzügyi fejlesztésének céljából; - dönt az új tagok felvételéről; - 

dönt a tagoknak a  tagsági díjak fizetése alóli ideiglenes mentességre irányuló 

kérelmeiről; - elfogadja az Egyesület fejlesztésének stratégiai tervét, - javasolja a 

Közgyűlés ülésének napirendjét és a Közgyűlés által elfogadandó határozatokat, - 

jelentést tesz munkájáról a Közgyűlésnek; - dönt a biztosok számáról és minden 

egyéb ügyben, amely az egyesület biztosainak munkájához, jogaihoz és 

kötelezettségeihez kapcsolódik; - dönt a csoportok létrehozásáról vagy munkájának 

megszüntetéséről, valamint a csoportok működésével kapcsolatos minden kérdésről; - 

dönt a fontos dátumok megjelöléséről és az elismerések odaítéléséről újságírók és 



más médiamunkások számára; - dönt a szövetségekhez való társulásról, valamint az 

újságírói és más kapcsolódó szervezetekkel és egyesületekkel való együttműködésről 

az országban és külföldön; - részt vesz a tájékoztatásra és az újságírói munka 

általános feltételeire vonatkozó jogszabályok fejlesztésékre irányuló erőfeszítésekben; 

- az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat is ellát. 

21. szakasz  

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  

 

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg négyéves 

időtartamra. A Felügyelő Bizottság megalakítására és munkájára e Alapszabály 22. 

szakaszának az Igazgató Bizottság megalakítására és munkájára vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felügyelő Bizottság rendszeres üléseket tart 

évente legalább kétszer, szükség esetén gyakrabban. A Felügyelő Bizottság csak 

akkor határozhat, ha az összes tag jelen van az ülésen. A döntéseket 

szavazattöbbséggel hozzák meg. A Felügyelő Bizottság elfogadhat saját ügyrendi 

szabályzatot. 

22. szakasz  

  

A Felügyelő Bizottság: - felügyeli az Egyesület működését és vagyonát, - felügyeli 

az Alapszabály végrehajtását, - véleményeket, tanácsokat és ajánlásokat ad a 

konfliktusok és összeférhetetlenségek megoldására vonatkozóan, - felügyeli a 

Közgyűlés határozatainak végrehajtását, - elfogadja az Alapszabály által előírt 

aktusokat, - az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat lát el. 

22a. szakasz  

A Becsületbíróság az Egyesület három tagjából áll, akiket a Közgyűlés közvetlen és 

nyilvános szavazással választ meg. A Becsületbíróságba olyan tagok javasolhatóak és 

választhatóak, akik munkájuk során következetesen tiszteletben tartják a szakma etikai 

kódexét. 

23. szakasz  



HATÁSKÖR 

A Becsületbíróság gondoskodik a szakmai és etikai alapelvek tiszteletben tartásáról az 

Egyesület, annak szervei és tagjai tevékenysége során. Hatáskörén belül 

együttműködik a Sajtótanáccsal. A Szerbiai Újságírók Kódexének megsértése, az 

egyesület jó hírnevének a szakmai és a szélesebb körű közvélemény előtti károsítása 

esetén a Becsületbíróság a következő intézkedéseket foganatosíthatja az Egyesület 

tagjaival szemben: - a szerkesztőség vagy az újságíró nyilvános megrovása - az 

egyesületbeli tagság felfüggesztése egy évre – az Egyesületből való tartós kizárás. A 

Szerbiai Újságírók Kódexének megsértéséről döntve a Becsületbíróság köteles 

meghallgatni azokat a tagokat, akik ellen eljárást indult a Kódex megsértése miatt és 

köteles bemutatni minden releváns bizonyítékot. A médiumok szakmai újságírói és 

etikai alapelveinek megsértése esetén a Becsületbíróság nyilvánosan kinyilváníthatja 

álláspontját. 

23a. szakasz  

A VÚFE 

TANÁCSA  

A Tanácsnak öt tagja van, akiket a Közgyűlés szavazással választ meg. A VÚFE 

Tanácsának tagjait olyan kiemelkedő közszereplők közül választják, akik munkájukban 

elkötelezettek az Egyesület által képviselt értékek előmozdítása, valamint a célok és 

alapelvek elérése mellett. A VÚFE Tanácsán belüli tagságnak nem feltétele az 

Egyesületen belüli tagság. 

23b. szakasz  

 

A TANÁCS HATÁSKÖRE 

A Tanács az Egyesület tanácsadó testülete. Az Egyesület Tanácsának tagjai jó 

hírnevükkel és tapasztalataikkal segítenek az Egyesület tevékenységében, részt 

vesznek a Közgyűlés munkájában, valamint szükség esetén és meghívás útján az 

Igazgatóság munkájában is. 

24. szakasz  

A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG  



A Végrehajtó Bizottság irányítja az Egyesület program-, pénzügyi és adminisztratív 

ügyeit, és döntéseket hoz az Egyesület fejlesztése és jóléte érdekében. A Végrehajtó 

Bizottságnak három tagja van, akik a programigazgató, az ügyvezető igazgató és a 

pénzügyi igazgató feladatait látják el. A Végrehajtó Bizottság tagjait az Igazgató 

Bizottság választja meg négyéves idõtartamra, az Igazgató Bizottság elnökének 

javaslata alapján. A Végrehajtó Bizottság tagjai maguk közül kinevezik a Végrehajtó 

Bizottság elnökét. 

25. szakasz  

A Végrehajtó 

Bizottság:  

- a törvénnyel, az Alapszabállyal és az Egyesület egyéb aktusaival, valamint a 

Közgyűlés, az Igazgató Bizottság és a Felügyelő Bizottság döntéseivel összhangban 

irányítja az Egyesületet; - gondoskodik az Egyesület vagyonáról és pénzeszközök 

gyűjtéséről, valamint a többletjövedelem befektetésének módjáról az Egyesület 

tevékenységének előmozdítása érdekében; - a kinevezését követő 15 napon belül 

átadja az Igazgató Bizottságnak a Végrehajtó Bizottság munkatervét;  

- koordinálja az Egyesület stratégiai tervének, az éves programtervek és pénzügyi 

tervek kidolgozását, és felelős azok végrehajtásáért; - dönt az Egyesület céljainak 

megvalósításához és végrehajtásához szükséges eszközökről; - kinevezi és leváltja az 

egyesület céljait megvalósító egyedi projekt koordinátorát, aki munkajelentését a 

Végrehajtó Bizottságnak nyújtja be és önállóan határozza meg a projekten dolgozó 

munkatársait; - döntést hoz az adminisztratív és kisegítő személyzet alkalmazásáról az 

Egyesületben, valamint a szakmai programszemélyzet foglalkoztatásáról; - kinevez egy 

személyt, aki nyilvántartást vezet az Egyesület tagságáról és a tagsági díjak 

megfizetéséről; - javasolja az Alapszabály módosítását és kiegészítését; - döntést hoz 

az Egyesület rendes tagjainak tagsági díjairól; - döntést hoz az Egyesület 

szolgáltatásainak típusáról, tartalmáról és árairól; - elfogadja az Egyesület munkaügyi 

szabályzatának javaslatát, valamint a munkaszervezésről és a teendők besorolásáról 

szóló szabályzatának javaslatát; - döntést hoz a fizetési osztályokról; - jelentéseket 

nyújt be az Igazgató Bizottságnak az Egyesület operatív munkájáról és pénzügyi 

tevékenységéről; - az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat lát el. 

26. szakasz  

A Végrehajtó Bizottság munkáját a Végrehajtó Bizottság elnöke koordinálja. 



A Végrehajtó Bizottság munkájáért az Igazgató Bizottságnak és a Felügyelő 

Bizottságnak felel. 

A Végrehajtó Bizottság tagjai előmozdítják a munkát, képviselik és népszerűsítik az 

Egyesületet országszerte és külföldön. 

27. szakasz  

A Végrehajtó Bizottság köteles legkésőbb a kinevezését követő 15 napon belül átadni 

munkatervét az Igazgató Bizottságnak, amely terv tartalmazza a Végrehajtó Bizottság 

tagjai közötti felelősségmegosztást, figyelembe véve a korábbi tevékenységeket, 

eredményeket és a szervezet fejlettségi szintjét. Közvetlenül azután, hogy az Igazgató 

Bizottság jóváhagyja a munka- és fejlesztési tervet, a Végrehajtó Bizottság köteles 

bemutatni az saját munkatervét a Felügyelő Bizottságnak és a foglalkoztatottaknak. A 

Végrehajtó Bizottság köteles koordinálni a stratégiai terv, az éves programtervek és  

pénzügyi tervek kidolgozásának folyamatát az Igazgató Bizottsággal és a Felügyelő 

Bizottsággal. 

28. szakasz  

A Végrehajtó Bizottság üléseit szükség szerint 

szervezik meg, minden végrehajtó bizottsági tag 

jogosult az ülés összehívására. A Végrehajtó 

Bizottság szavazattöbbséggel hozza meg  

döntéseit. 

29. szakasz  

Az Egyesület szerveinek megválasztása a Választási Közgyűlésen, négyévente 

történik, a korábbi megbízatások lejártát követő három hónapon belül. A Választási 

Közgyűlés megválasztja az Igazgató Bizottságot, a Felügyelő Bizottságot, a 

Becsületbíróságot és az Egyesület Tanácsát. Az irányító testületekbe jelölteket az 

Egyesület irányító szervei vagy az Egyesület legalább 10 tagja javasolja. 

29a. szakasz  

A Választási Közgyűlés háromtagú választási ellenőrző bizottságot választ, amely: - 

Összeállítja az Egyesület szerveibe jelöltek listáját - Megállapítja a szavazás 

eredményeit - Közli a Közgyűléssel a szavazás eredményeit. A választásokat titkos 

vagy nyilvános szavazással rendezik meg, amiről a Közgyűlés határoz. A választásokat 

a jelöltek listája alapján rendezik meg, ezeket az Igazgató Bizottság vagy az általa 



felhatalmazott egyéb testület által megszabott határidőn belül kell javasolni. 

30. szakasz  

Ha két vagy több jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, akkor ugyanazon ülésen meg 

kell rendezni a szavazás második fordulóját. A legtöbb szavazatot kapott jelöltet 

választják be az Egyesület azon szervébe, ahova jelölt volt. 

31.szakasz  

Az Egyesület szervei tagjának tisztsége megszűnik: - személyes kérésre, 

lemondással; - a négyéves megbízatás lejártát követően; - visszahívás esetén, ha 

tudatosan és felelőtlenül látja el feladatait; - visszahívás esetén hivatali visszaélés 

és az Egyesület jó hírnevének megsértése miatt; - a Becsületbíróság döntésének 

értelmében az Alapszabály vagy a Szerbiai Újságírók Kódexének megsértése 

esetén; - ha a tisztséget több mint hat hónapon át nem tudja betölteni. 

32.szakasz  

Az Egyesület tevékenysége nyilvános. A munka nyilvánosságát a tagság és a 

közvélemény nyilvános hirdetmények útján történő tájékoztatása, hírlevelek kiadása és 

a Közgyűlés ülésein tett jelentések biztosítják. Az ülésekről és egyéb kérdésekről szóló 

értesítéseket az Egyesület székhelyén teszik közzé, megjelentetik a médiában vagy a 

hirdetésre szánt nyilvános helyeken. 

33. szakasz  

Az Egyesület munkájához szükséges eszközöket tagdíjakból, adományokból, 

továbbá állami szervek vagy alapítványok projektjeire való pályázással biztosítja és 

más forrásokból a törvénnyel összhangban. 

34. szakasz 

Az Egyesület gazdasági tevékenységet 

folytat: 

- 7414 tanácsadói és menedzselési munka - TV-produkció - könyvek, 

brosúrák, zenei könyvek és egyéb kiadványok kiadása - ingatlan kiadása 

konferenciák számára 



Ezen tevékenységek alapján az Egyesület forrásokat szerez. 

Az Egyesület tevékenységének közvetlen folytatását csak a 

jegyezni a gazdasági alanyok nyilvántartásába történő 

bejegyzést követően kezdheti meg. 

35. szakasz  

Az Egyesület a Közgyűlés döntésével szűnik meg, amikor megszűnnek az 

Egyesület céljai eléréséhez szükséges feltételek, továbbá egyéb, a törvényben 

előírt esetekben.  

36. szakasz 

Törölve  

37. szakasz  

Az Egyesület pecsétje kör alakú és a peremén tartalmazza a Egyesület cirill és 

latin betűs szerb elnevezését: Nezavisno društvo novinara, ruszinul Независне 

дружтво новинаров, románul Societăţii ziariştilor Independenţi, szlovákul 

Nezávislý spolok novinárov, magyarul  Független Újságíró Egyesület, horvátul 

Nezavisno društvo novinara. A pecsét közepén a Vojvodina felirat szerepel cirill és 

latin betűkkel. 

 

38. szakasz  

Minden olyan kérdésben, melyet jelen Alapszabály nem szabályoz, az 

egyesületekről szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelőképpen alkalmazni. 

Jelen Alapszabály az Egyesület Közgyűlése részéről történő elfogadásának 

napján lép hatályba. 

A Közgyűlés elnöklője  

________________________ 

Branka Dragović Savić  


