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DOKUMENTUM

Dokumentum rovatunkban ezúttal az idén ötvenedik születésnapját ünneplõ, svájci
székhelyû Worlddidac Szövetség alapszabályzatát közöljük. A Worlddidac-ról annyit
érdemes röviden megjegyezni, hogy ez az elsõ olyan független, nagyobb nemzetközi
szövetség, amelynek tagjai taneszközöket gyártanak, illetve oktatási szolgáltatásokat
nyújtanak. A több száz tagot számláló szövetség egyik legjelentõsebb tevékenységé-
nek a rendszeresen megrendezett nemzetközi konferenciák számítanak. A legutób-
bin, a helyszínt és az idõpontot címében rejtõ Worlddidac 2002 Zurich elnevezésûn
a látogatók már az e-oktatás fejlõdésébe, illetve kommercializálódásába is betekintést
nyerhettek.

A Worlddidac Szövetség Alapszabályzata

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A szövetség neve, székhelye, célja, feladata és tevékenysége
1.§

A Worlddidac az oktatási anyagok kiadóinak, az oktatási segédanyagok gyártóinak, illetve
mindezek terjesztõinek nemzetközi szövetsége, mely a svájci Polgári Törvénykönyv 60. törvé-
nyében foglaltak alapján berni (Svájc) székhellyel létrejött jogi személy.

2.§

A szövetség célja, hogy nemzetközi szinten képviselje, védje és érvényesítse tagjainak érdekeit,
amelyet elsõdlegesen a magas színvonalú oktatási anyagokhoz való hozzáférés biztosításával,
illetve ennek megkönnyítésével kíván megvalósítani világszerte.

3.§

A szövetség ezen céljainak megvalósításához, egyéb tevékenységei mellett, elsõsorban az aláb-
bi területeken kívánja a fejlõdést elõmozdítani:

a) Nemzeti és nemzetközi szinten támogatja az oktatási anyagok fejlesztését, megfelelõ al-
kalmazását és forgalmazását.

b) Elõsegíti az információáramlást és a kölcsönös információcserét a szövetség tagjai között,
illetve nemzetközi szinten kiáll a szakma képviseletében.
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c) A szükséges információkat összegyûjti a szövetség tagjai számára.
d) A szövetség tevékenységi körével kapcsolatos programok (pl.: kiállítások, tudományos

rendezvények, konferenciák, szemináriumok) megtervezése, megszervezése, illetve támogatása.
e) Együttmûködés más nemzeti és nemzetközi szövetségekkel, hivatalos és társadalmi szer-

vezetekkel, intézményekkel.
f ) A szerzõi jogok és a szabadalmi jogok védelmének támogatása.

II. Fejezet
A szövetség tagsága
4.§

A szövetség tagja lehet minden nagykorú természetes személy, jogi személy, közintézmény,
illetve minden olyan nemzeti vagy nemzetközi egyesület, amely oktatási anyagokat vagy se-
gédanyagokat gyárt vagy fejleszt, illetve szolgáltatásokat nyújt vagy programokat kínál az ok-
tatás teljes spektrumán belül, az óvodai elõkészítõtõl a felnõttképzésig.

5.§ [törölve]

6.§ [törölve]

7.§

A tagsági viszony írásbeli kérelemre, az Elnökség jóváhagyó döntésével jön létre.
Az Elnökség minden különösebb indoklás nélkül megtagadhatja a tagfelvételt.
Az elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétõl számított harminc napon belül fel-

lebbezést lehet benyújtani. A fellebbezési kérelmet a soron következõ Közgyûlésen bírálják el.
A Közgyûlés erre vonatkozó döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

8.§

A tagsági viszony megszûnik:
a) A tag lemondásával, melynek szándékát az adott naptári év vége elõtt három hónappal

írásban kell benyújtani.
b) Csõd- vagy bármilyen más felszámolási eljárást követõen.
c) Két írásbeli felszólítás be nem fizetett tagdíj esetén az Elnökség kizárhatja a tagot a Szö-

vetség sorából. A kizárt tagnak a tárgyi évre vonatkozó esedékes tagdíját ekkor is meg kell
fizetnie.

d) Az Igazgatótanács döntése alapján. Ennek oka lehet a tag Alapszabályba ütközõ tevé-
kenysége, illetve a Közgyûlés határozata. Az érintett tag harminc napon belül fellebbezést
nyújthat be az Elnökségen keresztül az Igazgatótanácshoz, melyet a következõ Közgyûlésen
bírálnak el. A Közgyûlés erre vonatkozó döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

III. Fejezet
A szövetség tagjainak pénzügyi kötelezettségei
9.§ [törölve]

10.§

A szövetség tagjai éves tagdíjat fizetnek, melynek mértékét az Elnökség szabja meg az Igazga-
tótanáccsal való egyeztetést követõen. A tagsági díjat a befizetési csekk kézhezvételétõl számí-
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tott harminc napon belül ki kell egyenlíteni. A szövetséghez csatlakozó más nemzeti vagy
nemzetközi egyesületek vagy tagdíjat fizetnek vagy a szolgáltatás ellenértékét egyenlítik ki,
melynek mértékét az Igazgatótanács határozza meg, az érintett szervezetekkel való egyeztetés
után. A tagdíjat vagy a szolgáltatás ellenértékét a számla kézhezvételétõl számított harminc
napon belül kell kiegyenlíteni.

11.§

Csak a szövetség felel teljes vagyonával bármilyen jogi követelésnek. A tagok semmilyen kö-
rülmények között nem tartoznak felelõsséggel a szövetségre vonatkozó bármilyen jogi követe-
léssel szemben.

IV. Fejezet
A szövetség végrehajtó szervei
12.§

A szövetség az alábbi végrehajtó szervekbõl és tisztviselõkbõl áll:
Közgyûlés
Igazgatótanács
Elnökség
Felügyelõbizottság

a) A Közgyûlés

13.§

A rendes Közgyûlést kétévente hívják össze. Rendkívüli Közgyûlést az Elnökség vagy az Igaz-
gatótanács hívhat össze, illetve ha azt a tagok legalább húsz százaléka, a napirend megjelölésé-
vel, írásban kezdeményezi.

14.§

Az Elnökség értesíti a tagokat a Közgyûlés helyérõl, idejérõl és napirendi pontjairól. A tagok-
nak a Közgyûlésre felhívó szabályszerû értesítést írásban, legalább hat héttel az ülés elõtt meg
kell kapniuk, melynek tartalmaznia kell a Közgyûlés helyszínét és pontos dátumát. A tagok-
nak legalább három héttel a Közgyûlés elõtt kézbesíteni kell a Közgyûlés napirendjét.

15.§

A napirendben felsorolt pontokról csak a Közgyûlés hozhat határozatot. Ha egy tag bármi-
lyen indítványt szeretne a Közgyûlés elé terjeszteni, akkor errõl legalább négy héttel a Közgyû-
lés elõtt írásban kell értesítenie az Elnökséget.

16.§

A Közgyûlés elnöke az Igazgatótanács Elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén annak
Alelnöke, illetve az Alelnök akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt igazgatótanácsi tag.
Az Elnök jelöli ki az írnokot, illetve legalább két szavazatszámlálót.

17.§

A Közgyûlésen mindenkinek egy érvényes szavazata van. Bármelyik tag egy másikra átruház-
hatja a szavazatát. Az átruházás szándékát, a határozatképes Közgyûlés részvételi arányának
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biztosítása érdekében, írásban kell benyújtani az Elnökségnél, legalább hat nappal a Közgyû-
lés elõtt. Azonban egy tag sem képviselhet több mint öt szavazatot, a magáét is beleértve, a
Közgyûlésen.

18.§

A Közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább tíz százaléka megjelenik vagy
képviselteti magát, és ha a jelenlévõ tagok legalább öt különbözõ országból érkeznek. A vá-
lasztást és a szavazást a jelenlevõ és a képviselt tagok egyszerû többsége dönti el. Szavazat-
egyenlõség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Ha azonban a szavazategyenlõség válasz-
tásnál következik be, akkor sorshúzással kell dönteni.

19.§

A 15. §-ban foglaltakat figyelembe véve, a Közgyûlésnek az alábbi jogai vannak:
a.)A jegyzõkönyvek jóváhagyása;
b.) A titkos szavazás jóváhagyása, mint például a 24. §-ban;
c.) Speciális feladatok átruházása az Igazgatótanácsra, illetve az Igazgatótanács beszámoló-

jának meghallgatása ilyen vállalkozások esetén;
d.) Az éves beszámoló és a Felügyelõbizottság költségvetési beszámolójának jóváhagyása;
e.) Az Igazgatótanács tevékenységének ratifikálása;
f.) Az Elnök, az Alelnök, a Kincstárnok és a többi igazgatótanácsi tag megválasztása;
A Felügyelõbizottság tagjainak megválasztása a 28. §-ban foglaltak szerint;
A tiszteletbeli tagok jelölése és megválasztása;
Az Elnökség által fel nem vett és ezért fellebbezõ tagságot kérelmezõk ügyének, illetve a

tagsági viszonyok megszûntetésének elbírálása a 7. és a 8. §-okban foglaltak szerint;
A költségvetés jóváhagyása;
Az Alapszabály módosításának elfogadása
A szövetség esetleges megszüntetésének jóváhagyása és a szövetség pénzalapjának szétosztá-

sára irányuló kérelem elfogadása a 30. §-ban foglaltak alapján.

20.§

A szavazás többnyire kézfeltartással történik, hacsaknem az Elnök titkos szavazásról rendelke-
zik, illetve ezt a jelenlevõ és magukat mással képviseltetõ tagok egyharmada nem kéri. A
Közgyûlés menetét és a Közgyûlés határozatait jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

b) Az Igazgatótanács

21.§

Az Igazgatótanács az alábbi tagokból áll:
Elnök
Alelnök
Kincstárnok
további legalább két tag

22.§

A Közgyûlés választja meg három évre az Elnököt, az Alelnököt, a Kincstárnokot és az Igazga-
tótanács többi tagjait. Újraválasztás lehetséges, azonban egyetlen igazgatósági tanácstag sem
maradhat tisztségében tizenkét egymást követõ esztendõnél tovább.
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Csak érvényes szövetségi tagsággal rendelkezõ tagokat lehet jelölni igazgatótanácsi tagságra.
Ahhoz, hogy valaki igazgatósági tanácstagként teljesen megfelelhessen a rárótt feladatoknak,
elengedhetetlenül szüksége van az idegen nyelvek kielégítõ ismeretére.

Bizonyos esetekben a Közgyûlés az Igazgatótanácsba megfigyelõ státusszal rendelkezõ tagot
is delegálhat. Ennek a megfigyelõnek az Igazgatótanács többi tagjával azonos kiváltságai és
feladatai vannak, azzal a kivétellel, hogy nem szavazhat.

23.§

Az Elnök képviseli a tagságot, támogatja és tanácsaival segíti az Elnökséget, továbbá folyama-
tosan ellenõrzi, hogy az Alapszabálynak megfelelõen mûködik-e a szövetség, illetve végrehajt-
ják-e a Közgyûlés által hozott határozatokat.

Jogi személyként, mind az Igazgatótanács Elnökének, mind a Szövetség Ügyvezetõ Igazga-
tójának együttes aláírása szükséges az iratok hitelesítéséhez.

24.§

Az Igazgatótanács fel van ruházva azzal a joggal, hogy titkos szavazást kezdeményezzen. A
titkos szavazással hozott döntések egyszerû szavazattöbbséggel születnek. Szavazategyenlõség
esetén az Elnök szavazata dönt. A tagság egyharmada szintén kezdeményezhet titkos szava-
zást, amely alapján rendkívüli Közgyûlést kell összehívni. A titkos szavazatokat a következõ
rendes Közgyûlésen kell jegyzõkönyvbe venni.

25.§

Az Igazgatótanács üléseit szükség szerint az Elnök hívja össze, vagy ezt soronkívül legalább
három igazgatótanácsi tag együttesen is kezdeményezheti.

Az Igazgatótanács tagjainak kötelezõ részt venniük az üléseken. Az igazgatótanácsi tagokat
más személy nem képviselheti. Amennyiben valamelyik igazgatótanácsi tag nem vesz részt
három egymást követõ ülésen, akkor ezt a tanács lemondásként értékeli. Ilyen esetben a le-
mondatott igazgatótanácsi tag kezdeményezheti visszahelyezési kérelmét az Igazgatótanácsba.
Bármilyen legyen is az Igazgatótanács döntése az ügyben, mindenképpen véglegesnek tekin-
tendõ.

A Szövetség Ügyvezetõ Igazgatója részt vesz az Igazgatótanács ülésein. Bár szavazati joga
nincs ezeken az üléseken, mégis elvárható tõle, hogy tanácsaival segítse minden olyan kérdés
megvitatását, amellyel elõzõleg már az Elnökség is foglalkozott.

A szavazást és a tisztviselõk megválasztását a jelenlevõk egyszerû többsége dönti el. Szava-
zategyenlõség esetén szavazáskor az Elnök szavazata a döntõ, tisztviselõk megválasztásakor
sorshúzással döntik el a kérdést.

Az Igazgatótanács döntéseit titkos szavazással hozza, mely esetben a fenti szabályok lépnek
érvénybe. A titkos szavazatokat a következõ igazgatótanácsi ülésen jegyzõkönyvbe kell venni.

Az igazgatótanácsi ülésekrõl és az igazgatótanácsi döntésekrõl jegyzõkönyvet kell vezetni.
Az Igazgatótanács létrehozhat albizottságokat, amelyekre speciális jogokat ruházhat át. Ezek-

ben az albizottságokban olyan szövetségi tagok is helyet kaphatnak, akik nem tagjai az Igazga-
tótanácsnak.

26.§

Az Igazgatótanács tagjai alapvetõen nem részesülnek tevékenységükért díjazásban. Azonban
az Igazgatótanács fel van hatalmazva arra, hogy a Közgyûlés által jóváhagyott éves költségvetés
keretein belül megtérítse az Elnök vagy az Igazgatótanács delegátusának idõigényes, indokolt
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költségeit. Az Igazgatótanács tagjainak lehetõsége van a kizárólag a Szövetség képviseletében
felmerülõ – utazási, szálloda és étkezési – költségeinek megtérítésére.

c) Az Elnökség

27.§

A Szövetségnek szüksége van egy Elnökségre, amely a Szövetség napról napra felmerülõ kér-
déseinek megoldásáért felelõs.

Az Igazgatótanács kinevez egy Ügyvezetõ Igazgatót, aki az Elnökséget koordinálja. Az Ügy-
vezetõ Igazgató az Igazgatótanácsnak tartozik számadással, melyet az Elnök képvisel. Az Ügy-
vezetõ Igazgató felel a Közgyûlés által átruházott összes jog teljesítéséért, amelyeket saját maga
kezdeményez az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban. Az Ügyvezetõ Igazgatónak joga
van kinevezni egy Helyettest az operációs tevékenységek lebonyolítására.

Az Ügyvezetõ Igazgató jogait és kötelességeit egy külön szerzõdésben rögzítik.

d) A Felügyelõbizottság

28.§

A Felügyelõbizottság két könyvvizsgálóból áll, akiknek nem kell feltétlenül a Szövetség tagja-
inak lenniük. A két könyvvizsgáló munkáját egy vagyonkezelõ társaság is helyettesítheti. A
könyvvizsgálókat két esztendõre a Közgyûlés választja meg. A könyvvizsgálókat idõbeli korlá-
tozás nélkül, bármennyiszer újra lehet választani.

29.§

A könyvvizsgálóknak felül kell vizsgálniuk a Szövetség könyvelését és éves gazdálkodását, majd
az errõl készített írásbeli beszámolójukat a Közgyûlés elé kell terjeszteniük.

V. Fejezet
A Szövetség megszûnése
30.§

Az Igazgatótanács vagy a tagok húsz százaléka kezdeményezheti a Szövetség megszüntetését. A
megszüntetésre irányuló indítványt a soron következõ Közgyûlés vitatja meg. E Közgyûlés
után két hónappal egy másik Közgyûlést is össze kell hívni, ahol az indítványt ismét megvitat-
ják, majd a megszûnésrõl végleges döntést hoznak. A Szövetség akkor szûnik meg, ha a jelen-
levõk háromnegyede szavaz a feloszlatás mellett.

Ha a Közgyûlés a megszüntetés mellett dönt, akkor azt is meg kell határoznia, hogy az Igazga-
tótanács vagy egy külön e célra felállított felszámoló bizottság hajtsa-e végre a felszámolást.

A Szövetség megszûnése esetén, annak vagyona csak és kizárólag jótékonysági célokra hasz-
nálható fel.

31.§

Ezen Alapszabályzat német és angol nyelven készült. Vita esetén a német szöveg az irányadó.
Ezt az Alapszabályt a 2002. április 24-i Közgyûlés elfogadta, és ezzel hatályba is lépett. Ezzel

egyidejûleg az 1997. április 18-án elfogadott Alapszabály érvényét veszti.

(Vég Adrienn fordítása)
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