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Alapszabály
Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság Közgyűlése 2014. szeptember 30. napján az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényben (Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.)
foglaltak alapján – a módosításokat dőlt betűvel szedve – az alábbi módosított alapszabályt fogadta el:

I.
Az Egyesület neve, székhelye, képviselete
1.

Az Egyesület neve:
Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság
Az Egyesület rövidített neve:
Art’s Harmony Társaság

2.

Az Egyesület székhelye:
1029 Budapest, Csongor u 39.

3.

Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, határozatlan időre létrehozott, civil
szervezetként működik.

4.

Az Egyesület képviselete:
Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke jogosult.

5.

Az Egyesület működési területe:
Az Egyesület tevékenységét elsősorban Magyarország egész területén, valamint a határon túli
magyarság által lakott településeken fejti ki. Kapcsolatot teremt továbbá Európa szerte,
különösen az Európai Unió tagállamai kulturális szervezeteivel. Az Egyesület rögzíti, hogy a
törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat és biztosítja, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6.

Az Egyesület honlapja:
www.artsharmony.hu
II.
Az Egyesület számlája

7.

Az Egyesület számláját belföldi székhelyű pénzintézetnél vezeti.

III.
Az Egyesület célja, feladatai
8.

Az Egyesület célja, hogy jelen Alapszabályban meghatározott közfeladatok közvetett ellátása
útján hozzájáruljon a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, az Egyesület
e célra megfelelő erőforrásainak és megfelelő társadalmi támogatottságának felhasználásával.

9.

A kultúra és a művészetek körében a különböző területek és határterületek közötti kapcsolatok
kiépítése, fejlesztése.
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10.

A lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

11.

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célcsoportja: a kultúrára fogékony, tartalmas közösségi
életet kedvelő emberek nemtől, kortól, társadalmi, etnikai, vallási és egyéb hovatartozástól
függetlenül.

12.

Az Egyesület e céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.
12.6.
12.7.

12.8.
12.9.
12.10.

12.11.
12.12.
12.13.

előadások, művészeti és kulturális események tervezése, rendezése, szervezése és tartása
műsorok szerkesztése, készítése, ehhez szükséges kutatás, ismeretterjesztés, oktatás
kutatás, kutatási anyagok összerendezése, ezekről írott, hang és film anyag készítése,
szerkesztése, kiadása, forgalmazása, értékesítése
jelen kort megelőző korok kulturális és művészeti tevékenységének felkutatása, különösen
irodalmi, zenei, tánc, mozgás, jelmez, öltözködési, kulturális irányzatok kutatása. Ezek
feldolgozása, előadáshoz való előkészítése
az ezekből a kutatásokból adódó anyagok ismeretterjesztésre való előkészítése, kiadása – írott,
film, hanganyagok
a kutatásból adódóan esetlegesen új előadási, új művészeti megoldások támogatása,
kidolgozása, előadásszintű megalkotása, bemutatása, népszerűsítése
oktatás céljából, a művészet, kultúra szélesítése érdekében előadások szervezése külföldi és
hazai bemutatása olyan célszemélyek részére, akik egyébként hátrányos helyzetükre tekintettel
nem jutnak hozzá
kulturális művészeti tevékenység fejlesztése és megismertetése érdekében kurzusok,
szimpóziumok, táborok, versenyek tartása, szervezése, lebonyolítása
ezekben résztvevők számára szakmai anyagok biztosítása, bizonyos költségek biztosítása,
különösen szállás, utazás, részvételi díj, regisztrációs díj
a különböző korosztályok részére művészeti táborok szervezése, tartása, lebonyolítása, a
táborok helyének biztosítása, művészeti előadók, tanárok biztosítása. A résztvevők részére hely,
étkezés, szállás biztosítása a táborban szükség szerint
az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanyagok, díszletek, jelmezek
stb. biztosítása, a magyar és külföldi előadók költségeinek térítése
hazai és külföldi szakmai utak szervezése, rendezése, költségek biztosítása
együttműködés más művészeti szervezetekkel.

13. Az Egyesület a12.1.-12.13. pontokban meghatározott tevékenységeket ingyenesen, önköltségi áron
vagy piaci árrés alatt végzi.
IV.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége és annak korlátai
14.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja, mellyel hozzájárul a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, illetve a következő közfeladatok közvetett
szolgálatához:
kulturális szolgáltatás, különösen előadó-művészeti szervezet támogatása, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 7. pont)
köznevelési alapfeladatok ellátása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 74. § (1)
bekezdés)
kulturális örökség védelme, (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5 § (1)
bek.)
az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése (2008. évi XCIX. tv. az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1) bekezdés)
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15.

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

16.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, gazdaságivállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vesz fel.

17.

Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

18.

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik más, ilyen célú társadalmi
szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal és intézményeivel, gazdálkodó szervezetekkel.

19.

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja, valamint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint nem
zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön szolgáltatásaiból.
20.

Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesíti.

V.
Tagsági viszony keltezése, megszűnése
21. Az Egyesületi tagság formái:
21.1. rendes tagság
21.2. pártoló tagság
21.3. tiszteletbeli tagság
22.

Az Egyesületbe rendes tagként tagfelvételét kezdeményezheti bárki, aki (művészeti ág megkötése
nélkül) az Egyesület célkitűzéseit, valamint az Alapszabály rendelkezéseit írásbeli nyilatkozattal
magára nézve kötelezőnek elfogadja. A rendes tagok azonos mértékű szavazati joggal
rendelkeznek.

23.

Pártoló tag az a természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki anyagilag támogatja az Egyesület működését.

24.

Tiszteletbeli tag – az Elnökség javaslata és a Közgyűlés döntése alapján – az a természetes és jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki szakmai tevékenységével,
kulturális kapcsolatainak ápolásával jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagot az Egyesület
tagjai választják meg a tagságra.

25.

A továbbiakban ahol jelen Alapszabály tagot említ, azalatt a rendes tagot kell érteni.

26.

A rendes tagsági jogviszony a belépő személy által tett írásbeli nyilatkozattal és annak az
Elnökség általi tudomásulvételével jön létre. A Pártoló tagi és a Tiszteletbeli tagi jogviszony az
Elnökség általi nyilvántartásba vétellel jön létre.

27.

A tagsági viszony megszűnik:
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27.1.
27.2.
27.3.
27.4.

a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni,
a tag kizárásával,
a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

28. A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondása:
28.1. Ha a tag a jelen Alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az Egyesület a tag
tagsági jogviszonyát harminc napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondásról egyszerű
többséggel a Közgyűlés dönt.
29. A tag kizárásának okai:
29.1. a tag tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;
29.2. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a jogkövetkezményekre való tájékoztatással
történő felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után.
A kizárási határozat alapjául szolgáló fegyelmi tényeket fegyelmi eljárás során kell megállapítani.
30. A tag kizárása:
30.1. A tag kizárható az Egyesületből, ha
30.1.1. az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít,
30.1.2. az Egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott, vagy
30.1.3. a tagdíjfizetési kötelezettségének a jogkövetkezményekre való tájékoztatással történő
felhívás ellenére határidőn belül nem tett eleget.
30.2. A kizárás kérdésében az Elnökség határozattal dönt. Az Elnökség a kizárás alá vont tagot a
határozat a kizárást tartalmazó határozat egy példányának ajánlott, tértivevényes levél útján
történő megküldésével értesíti, amely értesítés tartalmazza a jogorvoslatok igénybevételének
lehetőségéről és módjáról szóló tájékoztatást. A döntés ellen a tag a határozat kézhezvételét
követő 5 napon belül a Közgyűléshez címzett, de az Elnökségnél benyújtandó fellebbezéssel
élhet. A Közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésén bírálja el. A fellebbezésnek a
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
30.3. Az Elnökség a kizárás alá vont tagot a meghívó ajánlott, tértivevényes levél útján történő
megküldésével hívja meg a fellebbezést tárgyaló közgyűlésre. A kizárás alá vont tag az ügyet
tárgyaló Közgyűlésen jogosult védekezését előterjeszteni. A Közgyűlésről való távolmaradás az
ügy tárgyalását nem akadályozza. A Közgyűlés a kizárást helyben hagyó vagy megváltoztató
határozatát ajánlott, tértivevényes levél útján kézbesíti, ezzel értesítve az érintett tagot annak
tartalmáról.
VI.
A tagok jogai, és kötelezettségei
31. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
31.1. részt vehet az Egyesület Közgyűlésén
31.2. az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedések megtételét
kezdeményezheti,
31.3. választhat és választható az Egyesület szerveibe,
31.4. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen,
31.5. részt vesz a társadalmi szervezet tevékenységében, és rendezvényein,
31.6. igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
31.7. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat.
32. Az Egyesület rendes tagjának kötelességei:
32.1. köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az
Egyesület szerveinek határozatait,
32.2. köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatokat,
32.3. köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni,
32.4. köteles az egyesületi vagyont gondosan kezelni és óvni,
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32.5.
32.6.

mindenkor egyesületi taghoz méltó magatartást tanúsítani, az Egyesület jó hírét óvni.
nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását.

33. Az Egyesület pártoló tagjának jogai:
33.1. tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
33.2. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
33.3. kezdeményezheti kérdések megvitatását,
33.4. a Közgyűlésen felszólalhat, véleményét kifejtheti,
33.5. igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
34. Az Egyesület pártoló tagjának kötelességei:
34.1. köteles az általa vállalt vagyoni hozzájárulást megfizetni.
35. Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:
35.1. tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
35.2. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
35.3. kezdeményezheti kérdések megvitatását,
35.4. a Közgyűlésen felszólalhat, véleményét kifejtheti,
35.5. igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
36.

Nem természetes személy tag esetén a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság
képviselője gyakorolja jogait.

VII.
Az Egyesület gazdálkodása
37.

Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magánszemélyek és társaságok felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból áll. A felajánlások elfogadásához az Elnökség döntése szükséges. A tagdíjat és
a támogatási módokat a Közgyűlés állapítja meg.

38.

Az Egyesület költségei: Az Egyesület céljának elérése érdekében felmerülő kiadások.

39.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

40. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása:
40.1. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő
évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a
Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
40.2. A kifizetések az Elnök és az egy Elnökség egy további tagjának együttes aláírása alapján
teljesíthetők.
40.3. Az Egyesület gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan – jogszabályban meghatározott
tartalommal – éves beszámoló készül, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A gazdálkodás részletes
szabályait – a jogszabályok, valamint a Közgyűlés határozatainak keretei között – az Elnökség
határozza meg.
40.4. Az Egyesület vagyonát az Elnök kezeli. A bankszámlával kapcsolatos tranzakciókat kizárólag
az Elnök végezheti, írhatja alá, önálló aláírási jogkörrel (pl.: eseti megbízás, átutalás, készpénz
felvétel).
40.5. Az Egyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény szabályait.

VIII.

6

Az Egyesület megszűnése
41. Az Egyesület megszűnik, ha:
41.1. az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
41.2. a Közgyűlés az Egyesület feloszlásáról határoz,
41.3. a bíróság feloszlatja,
41.4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését,
41.5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti.
42. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.

IX.
Az Egyesület szervezete
43. Az Egyesület szervei:
43.1. Közgyűlés
43.2. Elnökség
43.3. Felügyelőbizottság
44.

A Közgyűlés

44.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés biztosítja
az Egyesület zavartalan működését, gondoskodik az Alapszabályban meghatározott célok szerinti
vagyon felhasználásáról.
44.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
44.2.1. Az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,
44.2.2. Az Elnökség, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, felmentése,
visszahívása, lemondásuk tudomásul vétele,
44.2.3. Az éves költségvetés, valamint az előző évről szóló számviteli beszámoló és ezzel
egyidejűleg a Közhasznúsági melléklet elfogadása,
44.2.4. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
44.2.5. Az éves gazdasági terv elfogadása,
44.2.6. Döntés a költségvetési támogatások felhasználásáról,
44.2.7. A cél szerinti juttatások, illetve a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
kimutatása
44.2.8. Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő
egyesülés, illetve érdekvédelmi szervezettel, más társadalmi szervezettel szövetség
megkötésének kimondása,
44.2.9. Az Egyesület megszüntetésének elhatározása,
44.2.10. Az Elnökség működésével kapcsolatos alapvető irányok meghatározása,
44.2.11. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
44.2.12. Tagsági jogviszonnyal összefüggő szerződések elbírálása,
44.2.13. Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,
44.2.14. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
44.3. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, illetve a tagok egyharmadának
– a cél megjelölésével történő – kezdeményezésére hívja össze az Elnökség a napirendet is
tartalmazó írásos meghívóval. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli. A
Közgyűlés helye az Egyesület székhelye, amennyiben az Elnökség a közgyűlési meghívóban
másként nem rendelkezik.
44.4. A meghívót úgy kell a tagok részére postai úton, ajánlott, tértivevényes formában megküldeni,
hogy azt az ülés tervezett időpontja előtt legalább nyolc nappal kézhez vehessék.
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44.5. A Közgyűlés ülése nyilvános. A Közgyűlés meghívóját az Egyesület hirdetőtábláján, illetve
internetes honlapján is el kell helyezni, a Közgyűlés időpontját megelőző legalább nyolc nappal.
44.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint 50%-a
jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést az eredeti napirenddel nyolc napon belüli
időpontra ismét össze lehet hívni, amennyiben a meghívó ezt tartalmazza. A határozatképtelen
Közgyűlés azonos napirendi pontokkal történő megismételt összehívása esetén akkor tekinthető
határozatképesnek, a jelenlévők létszámára tekintet nélkül, amennyiben az eredeti meghívóban
felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire, és a megismételt Közgyűlés
időpontját is közölték a tagokkal.
44.7. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vezeti le. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában
egyszerű szótöbbséggel hozza, ideértve a Közgyűlés tisztségviselőinek, így a
jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztását is. Titkos szavazást kell elrendelni Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
hozott, erre vonatkozó határozata esetén. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell
elrendelni.
44.8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
44.8.1. Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
44.8.2. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, a létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
44.8.3. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
44.8.4. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
44.8.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
44.9. A Közgyűlés határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,
44.9.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
44.9.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
44.9.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
44.9.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
44.9.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
44.9.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
44.10. Minősített - a jelenlévők legalább kétharmados többségének igen szavazata szükséges az
Alapszabály elfogadásához, módosításához, illetve kiegészítéséhez, az Elnök és az Elnökség
tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság Elnöke és tagjainak megválasztásához, felmentéséhez,
visszahívásához, valamint az Egyesület céljának megváltoztatásához, illetve az Egyesület
megszűnésének elhatározásához, továbbá a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó egyéb
döntések meghozatalához.
44.11. A Közgyűlésen az Egyesület valamennyi rendes tagja egy szavazattal rendelkezik.
44.12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Elnök ír alá és egy jelenlévő Egyesületi
tag aláírásával hitelesít. Abban az esetben, ha az Alapszabály rendelkezései szerint titkos
szavazást kell tartani, a jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai is aláírják. Az így
elkészített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés időpontját, annak helyét, a megjelentek
számát, és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, valamint hogy az ülés összehívása a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve az Egyesület alapszabályának megfelelt. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, szükség
szerint szó szerint, illetve az ülésen hozott határozatokat is, valamint az azokra leadott
szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt
nem vevőket.
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44.13. A Közgyűlés határozatairól az Elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntések
tartalma, ideje, hatálya, valamint – nyílt szavazás esetén – a döntés mellett és ellene szavazók
számaránya és neve megállapítható.
44.14. A Közgyűlés döntéseit az Egyesület tagjaival, illetve az egyéb érintettekkel közvetlenül írásban
kell közölni. Erről az Elnök köteles gondoskodni, a döntést követő nyolc napon belül, ajánlott
postai küldeményben, vagy közvetlen átadással és annak hitelt érdemlő igazolásával. A
határozatokat azok kihirdetése céljából az Egyesület hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell
nyilvánosságra hozni. Ha a döntés szélesebb kört érint, ennek nyilvánosságát a sajtó útján,
illetve interneten való közzététellel is biztosítani kell. Szélesebb kört érintő döntésnek tekintendő
az Egyesület szolgáltatásainak, juttatásainak igénybe vétele, így különösen pályázat kiírása,
támogatás, vagy ösztöndíj lehetőség meghirdetése.
44.15. Az Egyesület, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatásokat nagyobb létszámú – legalább ötven
– jogosult veheti igénybe, úgy a szolgáltatások igénybevétele rendjét és annak feltételeit saját
nyilvánosan elérhető honlapja útján biztosítja, illetve teszi közzé.
44.16. Az Egyesület Éves beszámolója jóváhagyásának módjára a határozatok elfogadásának
általános szabályai az irányadók. A Közgyűlés az Egyesület számviteli törvény szerinti éves
beszámolóját csak a Felügyelőbizottság véleménye ismeretében, és annak javaslata lapján
fogadhatja el.
45.

Az Elnökség

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökségnek öt tagja van, akiket a Közgyűlés választ meg 3 éves időtartamra.
Az Elnökség és egyben az Egyesület törvényes képviselője az Egyesület Elnöke, aki teljes joggal,
önállóan képviseli az Egyesületet.
45.4. Az Elnök akadályoztatása esetén feladatait az általa megbízott elnök-helyettes látja el teljes
jogkörrel.
45.5. Az Egyesület bankszámláját érintő rendelkezésekhez, utalványozáshoz az Elnök aláírása
szükséges, önálló aláírási jogkörrel.
45.6. Az Elnökség maga választ Elnököt, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
45.7. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:
45.7.1. a megbízatás időtartamának lejártával,
45.7.2. visszahívással,
45.7.3. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésekor,
45.7.4. lemondással,
45.7.5. ha az Elnökség tagja meghal,
45.7.6. felmentéssel,
45.7.7. törvényben meghatározott egyéb esetben.
45.8. Az Elnökség tagjának visszahívására kerülhet sor különösen:
45.8.1. az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység folytatása,
45.8.2. az Alapszabály rendelkezéseitől eltérő joggyakorlás,
45.8.3. jogszabály, illetve az Alapszabály rendelkezéseibe ütköző képviselet gyakorlása,
45.8.4. amennyiben az Elnökség tagjának tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy
veszélyezteti azokat.
45.9. Az Elnökség tagjának felmentésére kerül sor, ha az Elnökség tagja neki fel nem róható okból 60
napon túl nem képes eleget tenni tisztségéből eredő feladatainak, kötelezettségeinek.
45.10. Az Elnökség tagjának felmentéséről, illetve visszahívásáról a Közgyűlés a jelenlévő tagok
kétharmadának igenlő szavazatával, titkos szavazással dönt.
45.11. Az Elnökségi tag lemondásakor a tisztség a lemondó nyilatkozatban meghatározott időpontban
szűnik meg, ha ez az időpont a közlés időpontját megelőzi, úgy a megszűnés a közlés
időpontjában áll be. A lemondó nyilatkozatot az Elnöknek, az Elnök lemondó nyilatkozatát pedig
az Alelnök részére kell írásban közölni, a lemondást nem kell indokolni.
45.12. Az Elnökségi tag tisztégének megszűnését követően a Közgyűlés harminc napon belül új
elnökségi tagot választ a 44.7., 8. és 9 pont rendelkezései szerint.
45.1.
45.2.
45.3.
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45.13. A felmentésről, a visszahívásról és a törvényben meghatározott ok, illetve a kizáró ok
bekövetkezéséről a Közgyűlés dönt a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, amely
során köteles bizonyítási eljárást lefolytatni, ennek keretében az érintett Elnökségi tagot
meghallgatni azzal, hogy a visszahívásról szóló határozattal szemben a visszahívott Elnökségi
tag harminc napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslat érdekében.
45.14. Az Elnökség feladata és hatásköre, működési szabályai:
45.14.1. Szervezi és irányítja az Egyesület munkáját.
45.14.2. Intézkedik az Egyesületi célok megvalósítása érdekében a vagyon felhasználásáról,
dönt az Egyesülethez érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról, az
Egyesület nevére cím megjelölésével érkezett adományokat visszaigazolja.
45.14.3. Kidolgozza az Egyesület éves költségvetését, az Egyesület éves munkaprogramját,
üléstervét.
45.14.4. Dönt a közhasznú tevékenysége támogatásával kapcsolatos megállapodások
megkötéséről, elkészíti a támogatás felhasználását tartalmazó elszámolást.
45.14.5. Gondoskodik az Egyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtéséről.
45.14.6. A Közgyűlés ülései közötti időszakról, legkésőbb a számvitelről szóló törvény
rendelkezései által meghatározott éves mérlegkészítés időpontját megelőző hónap
utolsó munkanapjáig beszámolót, a beszámolóval együtt Közhasznúsági jelentést
készít a Közgyűlés számára.
45.14.7. Szervezi a tagokkal való folyamatos kapcsolattartást.
45.14.8. Dönt az Egyesületbe történő tagfelvételről, a tag kizárásáról, és lefolytatja az ezzel
kapcsolatos előkészítő eljárást, a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet a Közgyűlés elé
terjeszti.
45.14.9. Szükség esetén, a Közgyűlés által elfogadott éves pénzügyi terven belül
átcsoportosítást végez, dönt az év közben keletkező többletbevétel felhasználásáról.
45.14.10. Az Egyesület céljait szolgáló pályázatokat nyújt be, dönt az Egyesület által
meghirdetett pályázatok kiírásáról, támogatási szerződéseket köt.
45.14.11. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintést biztosítja.
45.15. Az Elnökség félévente ülésezik, szükség szerint ennél nagyobb gyakorisággal is összehívható.
Üléseit az Egyesület Elnöke hívja össze, a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval, amelyet
postai úton, ajánlott, tértivevényes formában küld meg az elnökségi tagok részére. A meghívót
úgy kell ajánlott levélben, vagy az átvétel igazolásával a meghívottaknak eljuttatni, hogy azt az
érintettek az ülést megelőző legalább nyolc nappal megelőzően kézhez vehessék. Az Elnökségi
ülés nyilvános, az érdeklődők részvételének feltételét az Elnök biztosítja. Az Elnökség
meghívóját az Egyesület hirdetőtábláján, továbbá az Egyesület internetes honlapján is el kell
helyezni, a Közgyűlés tervezett időpontját megelőző legalább nyolc nappal.
45.16. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén Elnökség tagjainak legalább fele jelen van. Határozatait
nyílt szavazással, az Elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén
megismételt szavazást kell tartani.
45.17. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető mellett az Elnök
ír alá. A határozatok közzétételéről az Internetes honlap útján gondoskodni kell.
45.18. Az Elnökség határozatairól az Elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntések
tartalma, ideje, hatálya, valamint a döntés mellett és ellene szavazók személye megállapítható.
45.19. A határozatokat az érintettekkel azok meghozatalát követő nyolc napon belül kell postai úton,
ajánlott küldeményben közölni.
45.20. Az Elnökségi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján:
45.20.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
45.20.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
45.21. Az Elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,
45.21.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
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45.22.
45.23.
45.24.
45.25.

45.26.

45.27.

45.28.

45.21.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
45.21.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
45.21.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
45.21.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
45.21.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolóját az Elnök köteles a Felügyelő Bizottság
tagjainak előzetes véleményezés céljából megküldeni.
Az Elnök az Egyesület éves közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót annak elfogadása
céljából köteles legkésőbb az éves mérleget elfogadó Közgyűlés elé terjeszteni.
Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
45.25.1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
45.25.2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
vagy
45.25.3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A 44.21. pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
Az Elnök az Egyesület székhelyén a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása
igénybevétele módjának, beszámolóinak nyilvánosságát egyedi egyeztetést követően, 15 napon
belül biztosítja, azzal, hogy azokról másolat nem készíthető.
Az Egyesület az éves beszámoló, valamint Közhasznúsági melléklet közzétételére és letétbe
helyezésére vonatkozó törvényi rendelkezéseknek eleget tesz. Az Egyesület éves beszámolója
nyilvános, azt munkaidőben bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet. A beszámoló főbb
elemeinek tartalmát az Egyesület saját, nyilvánosan elérhető honlapján teszi közzé.

XI.
A Felügyelő Bizottság
46.

Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az Elnökségtől elkülönült szerv, a
Felügyelőbizottság hivatott.

47.

A Felügyelőbizottságnak három tagja van, akiket Közgyűlés választ meg 3 éves időtartamra.

48.

A Felügyelőbizottság tagjai közül maga választ Elnököt, egyhangú döntéssel, nyílt szavazással.

49. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
49.1. az Elnökség tagja,
49.2. az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
49.3. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
49.4. az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
50. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszűnik:
50.1. a megbízatás időtartamának lejártával,
50.2. visszahívással,
50.3. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésekor,
50.4. lemondással,
50.5. ha a Felügyelőbizottság tagja meghal,
50.6. felmentéssel,
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50.7.

törvényben meghatározott egyéb esetben.

51. A Felügyelőbizottság tagjának visszahívására kerülhet sor különösen:
51.1. amennyiben a Felügyelőbizottság tagja az Egyesület működésének és gazdálkodásának
ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem, vagy törvénybe ütköző módon tesz eleget,
51.2. ha az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat,
51.3. amennyiben a Felügyelőbizottság tagja nem tesz eleget az Alapszabályban foglalt
kötelezettségének,
51.4. amennyiben a Felügyelőbizottság tagjának tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy
veszélyezteti azokat.
52.

A Felügyelőbizottság tagjának felmentésére kerül sor, ha a Felügyelőbizottság tagja neki fel nem
róható okból 60 napon túl nem képes eleget tenni tisztségéből eredő feladatainak,
kötelezettségeinek.

53.

A Felügyelőbizottsági tag lemondásakor a tisztség a lemondó nyilatkozatban meghatározott
időpontban szűnik meg, ha ez az időpont a közlés időpontját megelőzi, úgy a megszűnés a közlés
időpontjában áll be. A lemondó nyilatkozatot az Elnökség részére kell írásban közölni, a
lemondást nem kell indokolni.

54.

A Felügyelőbizottsági tag tisztégének megszűnését követően a Közgyűlés harminc napon belül új
Felügyelőbizottsági tagot választ a 44.7., 8. és 9. pont rendelkezései szerint.

55.

A felmentésről, a visszahívásról és a törvényben meghatározott ok, illetve a kizáró ok
bekövetkezéséről a Közgyűlés dönt a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, amely
során köteles bizonyítási eljárást lefolytatni, ennek keretében az érintett Felügyelőbizottsági tagot
meghallgatni azzal, hogy a visszahívásról szóló határozattal szemben a visszahívott
Felügyelőbizottsági tag harminc napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslat érdekében.

56.

A Felügyelőbizottság első munkáját éves munkaterve alapján látja el, biztosítva az Egyesület
folyamatos ellenőrzését, a törvényes, cél szerinti működés érdekében.

57. A Felügyelőbizottság hatásköre:
57.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület közhasznú tevékenység körében végzett
tevékenységét. Ennek során a vezető tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól
pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A
Felügyelőbizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt
vesznek, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik.
57.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik, vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság Elnöke
ismerteti. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról, valamint a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról a Közgyűlés csak a
Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
57.3. A Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget, illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyben
– az Elnökség útján – a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következményének
elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés összehívását teszi szükségessé, valamint ha a vezető
tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
57.4. A Felügyelő Bizottság abban az esetben is köteles haladéktalanul írásban kérni a Közgyűlés
összehívását, ha a Közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli.
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57.5.

57.6.

57.7.

57.8.

57.9.

57.10.
57.11.

57.12.

57.13.
57.14.

A Közgyűlést a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított – harminc
napon belül kell összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására
a Felügyelőbizottság jogosult. Amennyiben a Felügyelőbizottság indítványára a szükséges
intézkedés nem történne meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelőbizottság testületként jár el. A bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen
van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt
szavazást kell tartani.
A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. A bizottság összehívásáról, a
tervezett napirend megjelölésével az Elnök gondoskodik. A tagoknak a meghívást az ülés előtt
legalább nyolc nappal, írásos meghívóval postai kézbesítés útján, ajánlott, tértivevényes
formában, sürgős esetben visszaigazolható e-mail kell teljesíteni.
Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban
kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni
a bizottság ülésének harminc napon belüli összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A bizottság összehívását illetve soron következő ülésén a Közgyűlési döntést igénylő kérdés
megtárgyalását a bizottság Elnökénél az Elnök kezdeményezi, minden esetben, amikor a
Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben előzetes bizottsági véleményezés válik szükségessé.
Véleményét a bizottság határozatba foglalja.
A Felügyelőbizottság legalább félévente ülést tart, amelynek során a munkatervében
meghatározott rend szerint értékeli az Egyesület tevékenységét.
A Felügyelőbizottság határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,
57.11.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
57.11.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
57.11.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
57.11.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
57.11.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
57.11.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők megnevezését, az
ülés helyét, időpontját, napirendi pontjait, a hozzászólások lényegi tartalmát, a hozott
határozatokat. Az esetleges kisebbségi, vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben
jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni. A jegyzőkönyvet, az ülést
követő három napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti és annak egy
példányát átadja az Egyesület Elnökének.
A bizottsági ülések, valamint a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek, az azokba foglalt
határozatokkal együtt nyilvánosak.
A Felügyelőbizottság a működésére vonatkozó további szabályokat saját ügyrendjében állapítja
meg.
XII.
Az Egyesület vezető tisztségviselőire, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira
vonatkozó egyes szabályok

58.

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.

59.

Vezető tisztségviselő, valamint a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

60.

Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, valamint a Felügyelő Bizottság tagja az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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61.

Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, valamint a Felügyelő Bizottság tagja az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.

62.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Egyesület vezető
tisztségviselője, valamint a Felügyelő Bizottság tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.

63.

Nem lehet az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja az, akinek hozzátartozója a jogi személy
vezető tisztségviselője.

64.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője, valamint a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ,
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

64.1.
64.2.
64.3.
64.4.

65. A vezető tisztségviselő, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az
Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
XIV.
Záró rendelkezések

66.

Az alapítók úgy rendelkeznek, hogy jelen Alapszabály jelen módosításokkal együtt érvényes, de
a módosítással nem érintett kérdésekben változatlan tartalommal fennáll.

67.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései
irányadók.

Kelt Budapesten, 2015. március 27. napján.
„Igazolom, hogy jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.”

_________________________
Bartha Katalin
elnök
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