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I. Általános rendelkezések  
 

1. A Főtér Fesztivál (továbbiakban FF) nagybányai ifjúsági és civil szervezetek és 
csoportosulások közös elhatározása és munkája által jött létre (2005 – ifjúsági kerekasztal 
megbeszélés). A FF mint szellemi érték a nagybányai és Nagybánya-környéki magyarság 
közös tulajdona.  

2. A FF a nagybányai és Nagybánya-környéki magyarság évente megrendezendő kültéri 
kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, amely mindig Nagybánya történelmi 
főterén kerül megrendezésre. 

3. A FF, mint a nagybányai és Nagybánya-környéki magyarság közösségépítő és 
közösségerősítő rendezvénysorozata, kizárólag magyar nyelven bonyolítja le 
tevékenységét. Célja a magyar közösségtudat, a magyar önazonosságtudat és a magyar 
kultúra megőrzése, erősítése ezen közösségen belül.   

4. A FF mozgalomszerű, önkéntességen alapuló közösségi tevékenység, a nagybányai és 
Nagybánya-környéki magyar civil és más szervezetek/csoportosulások közös munkája. A 
FF nem profitorientált tevékenység, minden anyagi többlet csakis a következő években 
megrendezendő FF-okra, vagy a nagybányai magyar közösség egyéb maradandó, 
humanitárius és közösségformáló tevékenységeire költhető el (ezen anyagi javak 
elosztásáról a mindenkori szervezőcsapat dönt, dönthet). 

5. A FF szervezői, a FF-hez szabadon társult civil szervezetek, csoportosulások, szakmai 
csoportok, intézmények és bármilyen szervezet között nincs különbségtétel, a 
méltányosság jegyében nincs alul- vagy felülrendelés. Bármelyik szervezet/csoport, 
amely programjával vagy munkájával részt vett a FF-on, saját tevékenysége részének 
tekintheti a rendezvénysorozatot, ugyanakkor egyetlen szervezet sem sajátíthatja ki a FF-
t, kivéve a Főtér Fesztivál Egyesület (továbbiakban FFE), mint a szervezésért felelős 
szervezet. A FF egy alulról építkező civil mozgalom, amelynek nincs politikai karaktere 
(de elfogadja a mindenkori politikai érdekképviseletek támogatását, és partnerként tekint 
bármely politikai szervezetet, aki támogatja a FF-t), és nem zár ki senkit, aki a fenti 
pontokban foglaltakkal egyetért. 

6. A FF mottója: „Miénk itt a tér”. 
 

II. A FFE rendeltetése, feladatai 
 



 

1. A Főtér Fesztivál Egyesület kizárólagos célja és hivatása a nagybányai Főtér Fesztivál 
megszervezése és lebonyolítása, az I.1-6 szellemében. 

2. A FFE felelős a FF önkéntes- és magyar közösségépítő jellegének megőrzéséért. 
3. A FFE felelős azért, hogy a FF programjai minőségi és nevelő jellegűek legyenek és a 

magyar önazonosságtudat megőrzésére irányuljanak 
4. A FFE felelős azért, hogy a FF programjai minden korosztály igényeit kielégítsék. 
5. A FFE feladata a folytonosság és a nyitottság biztosítása. 
6. A FFE feladata az átlátható, demokratikus szervezés biztosítása, az esélyegyenlőség 

szellemében. 
 

III. A FFE felépítése, működése 
 

1. A FFE egy bejegyzett civil szervezet (egyesület). 
2. A FFE döntéshozó szerve a közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik 

(februárban). 
3. A FFE tagjai a nagybányai és környékbeli szervezetek/csoportosulások/intézmények 

képviselői, valamint magánszemélyek is. A szervezetek képviselői (egy-egy) hivatalból 
tagjai az egyesületnek, a magánszemélyek a tagságukat elnyerhetik szabad társulás 
alapján, a FFE vezetőségének belegyezésével. A FFE közgyűlése a nyilvántartott 
tagokból áll (szervezetek/csoportosulások/intézmények megbízott tagjai, egy-egy 
személy/szervezet, valamint a tagságot elnyert magánszemélyek). 

4. A FFE közgyűlése hatáskörébe tartozik: 
- Kétévente megválasztani a közgyűlés tagjai közül a FFE vezetőségét (elnök, 

alelnök, titkár) 
- évente megválasztani a három fős FF szervezőcsapatot 
- a működési-szabályzatot módosítani 2/3-os többséggel lehet, előzetesen leadott 

javaslatokkal, az éppen megbízást élvező szervezőcsapatnak 
5. A FFE közgyűlése a tagok 1/2-es jelenléte mellett döntőképes, döntéseit egyszerű 

többséggel hozza meg (50%+1). Ha nincs 1/2-es jelenlét, a két hét múlva újra összehívott 
közgyűlés dönt, a megjelent tagok számától függetlenül. 

6. A FFE első vezetősége (elnök, alelnök, titkár) egyben a FFE törvényszéki bejegyzési 
dokumentumaiban is szereplő alapító tagjai. 

7. A FF szervezőcsapatának mandátuma egy évre szól. A FFE kétévente megválasztott 
vezetőségi tagok közül legalább egy tagja kell legyen a FF szervezőcsapatának. A FF 
szervezőcsapatának tagjait a FFE tagjai közül lehet választani. Ajánlott, hogy a FF 
szervezőcsapatának tagjai között egy kiskorú diák is helyet kapjon.  

8. A FF megbízott szervezőcsapata saját tisztségviselőket választ (FF koordinátor, FF 
koordinátor-helyettes és pénzügyi felelős). A három tisztség közül legalább egyik a FFE 
valamelyik vezetőségi tagját illeti. A FF szervezpcsapaton belül a három tisztség képezi 
egyben a szervezőcsapat operatív törzsét, amely szükség esetén döntéseket hozhat.  

9. A FF szervezőcsapatának feladatköre és megbízatása egy évre szól, adott év februárjától 
a következő év februárjáig. 



 

10. A FF szervezőcsapata döntéseit a konszenzus jegyében hozza az időszakos találkozókon. 
Ha konszenzusos döntésre nincs mód, a döntés szavazás alapján történik (50%+1 jelenlét 
szükséges). 

11. A FF anyagi forrásainak biztosítása az egész szervezőcsapat feladatköre, nem csak a 
pénzügyi felelősé. A pénzügyi felelős kötelessége teljes átláthatósággal, rendszeresen 
jelenteni a szervezőcsapatnak a pénzügyi helyzetet.  

12. A FF szervezése során hosszabb idő alatt esetleg felgyűlt (fel nem használt) pénzösszeget 
a szervezőcsapat – a közgyűlés beleegyezésével – a nagybányai és Nagybánya-környéki 
magyarságot érintő más kulturális, vagy a nemzeti önazonosságtudat megőrzését szolgáló 
tevékenységre fordíthatja. 

 
IV. A FF programjainak szervezési elvei, a programajánlási ill. lebonyolítási 

rendszer 
 

1. A FF programjait, műsorait a mindenkori szervezőcsapat állítja össze, a beérkezett 
ajánlatokból, illetve saját elképzelései szerint, a FF jelen szabályzatban rögzített elveinek 
szellemiségében. 

2. A FF programjaira ajánlatot tenni az évente március folyamán kiküldött, 
ún. ,,programajánló, műsorlebonyolító űrlapok” (továbbiakban Programpályázati Űrlap) 
igénybevételével lehetséges, vagy programszervezési/ajánlási felkérés alapján. 

3. A Programpályázati Űrlapokat a FF szervezőcsapata küldi ki, civil szervezeteknek, 
szakmai, kulturális és egyházi csoportoknak, intézményeknek. Űrlapok olyan 
magánszemélyeknek is küldhetők, akik a magyar közösség érdekeit képviselik 
Nagybányán és a környéken. Programpályázati Űrlapok kitöltésével a mindenkori 
szervezőcsapat tagjai is ajánlhatnak programot, így minden programajánlat papír 
formában kerül vissza a szervezőcsapathoz. 

4. A FF partnerségi minőségben egy szervezet ajánlhat és lebonyolíthat több nagyobb 
programot is, saját vagy a FF kötségvetéséből. A partneri minőség elnyerését esetenként 
elemzi és tárgyalja le a FF szervezőcsapata. A partneri minőség elnyerése számottevő 
programszervezéssel és/vagy komoly pénzügyi hatter biztosításával lehetséges.  

5. A nagybányai és Nagybánya-környéki szervezetek, csoportosulások vagy személyek, 
akik Programpályázati Űrlapot kapnak/igényelnek, ajánlhatják saját 
szervezetük/csoportjuk fellépését/előadását/programját, vagy/és ajánlhatnak más 
programot, ami általuk meghívott előadókat feltételez. 

6. A Programpályázati Űrlapok tartalmazni fogják a következő részleteket: 
                 - a program jellege, leírása 
                 - időpont-ajánlás, időtartam 
                 - a lebonyolításáért felelős szervezet/csoport és ennek képviselőjének   
                   nevét/elérhetőségét 
                 - a program költségvetését, és az erre igényelt összeget a FF éves költségvetéséből 
                 - egyéb, a lebonyolítás érdekében szükséges, anyagi vagy más javakat 

7. Mivel a FF a helyi szervezetek önkéntes mozgalomszerű munkáján alapszik, a helyi 
szervezetek az általuk, illetve tagjaik által lebonyolított műsorokért/programokért 



 

tiszteletdíjat semmilyen esetben nem igényelhetnek, csakis anyagköltség, vagy egyéb a 
szervezéssel kapcsolatos költség térítésére tarthatnak igényt. 

8. A pályázati elbírálási rendszert a FF szervezőcsapata állítja össze a FF jellegének és 
szellemének jegyében. A benyújtott pályázatok eredményét és ennek indoklását írásban 
közvetíti a pályázó felé. 

9. A benyújtott pályázatok eredményei és elbírálásuk nyilvános (ezek elérhetők majd a FF 
honlapján.)  

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
1. A FF szervezőcsapata döntéseit a rendezvény jellege szerint és ennek szellemében hozza. 

Törekedik összehangolni ezen mozgalom, és szabad-, vagy felkért társulás alapján 
összejövő közösséget, a méltányosság és az egyforma bánásmód jegyében. 

2. A FF anyagi és szellemi támogatói különös figyelmet élveznek. Ezen személyeket, 
intézményeket a mindenkori szervezőcsapat hivatott meghívni a rendezvénysorozatra, 
majd a FF lebonyolítása után a díszoklevelek átadására. 

3. A FF szervezőcsapata felelős figyelni és kellőképpen viszonozni azok támogatói 
munkáját is, akik nem a szervezőcsapat, önkéntescsapat, vagy valamely programszervező 
szervezet/csoport tagjai. 

4. A fentebb vázolt figyelmesség az önkéntes jelleg folytonos megtartása jegyében zajlik. 
5. A FF lebonyolításának fő bázisa a fiatalokból álló mindenkori önkéntes csapat. Minden 

IV. osztályosnál nagyobb diák lehet önkéntes, aki egyetért a FF jellegével (felső korhatár 
nincs). Az önkéntes csapat megszervezését, a csapat feladatkörének és működési 
szabályainak kidolgozását a mindenkori szervezőcsapat végzi. 

6. A FF alapelve és szellemisége értelmében sem a FFE, sem a szervezőcsapat, sem az 
önkéntes csapat tagjai munkájukért tiszteletdíjban nem részesülhetnek, de a fesztivál 
ideje alatt jogosultak bizonyos kedvezményes (nem anyagi jellegű) juttatásokra (ingyenes 
étkezés, ajándék póló stb.). Ez utóbbiak köréről a mindenkori szervezőcsapat dönt, az 
anyagi lehetőségek függvényében. 

 
 
 
 
Az alapszabályzat jelen formáját elfogadta a 2016. februári második közgyűlés. 
 
Jelenlévő szervezetek képviselői: 
 
Főtér Fesztivál Egyesület - Moldován Ildikó, Duna Jessica 
Iskoláinkért Gyermekeinkért Egyesület – Várady Enikő, Lapohos Ella 
Lendvay Márton Színjátszó Kör és Alapítvány - Józsa András 
Nagybánya.ro - Virtuális Nagybánya Egyesület - Pintér Zsolt 
Németh László Elméleti Líceum Diáktanácsa – NLDT – Oravecz Csongor 
Nicoale Iorga Általános Iskola - Lapsánszki Edith 



 

RMDSZ –Vida Noémi 
NTIET – Apjok Norbert, Zaharia László 
EKE Gutin osztálya – Kinczel Ferenc 
Baba Mama Klub – Szaniszló Emese 
MAVÁSZ – Bodor Melinda 
 
továbbá: 
Budai Nóra 
 
 
 
 
 
 
 


