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A ”MŰVÉSZETEKKEL A JÖVŐ EMBERÉÉRT” 
EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben 
 

A ”Művészetekkel a Jövő Emberéért” Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 2013. évi V. törvény alapján és feltételei szerint jött létre. 

1) Az Egyesület neve, székhelye és célja: 

1.1) Az Egyesület neve: „Művészetekkel a Jövő Emberéért.” Egyesület 

1.2) Az Egyesület székhelye: 1173 Budapest Pesti út 80. 

1.3) Az Egyesület célja 

Az Egyesület létrehozásának és működésének célja - elsősorban amatőr - hazai és külföldi 
zeneművészeti és táncművészeti, valamint egyéb előadóművészeti, színházművészeti, 
képzőművészeti, továbbá az azokkal rokon művészeti alkotások és alkotóik, előadóik 
bemutatása, művészeti alkotások, programok létrehozásának támogatása, művészeti oktatás 
és ismeretterjesztés a gyermek, a fiatal és a felnőtt lakosság körében, lehetőség szerint 
bevonva a határainkon túl élő magyarságot és külföldi partnereket is. 

Ezen célok megvalósítása érdekében hangversenyek, fesztiválok, ismeretterjesztő előadások, 
egyéb kulturális programok rendezése, más szervezetek, illetve magánszemélyek által 
szervezett művészeti rendezvények látogatásának megszervezése, lemez-, könyv- és 
ismeretterjesztő kiadványok létrehozása, kiadásuk támogatása, továbbképzés szervezése, 
valamint együttműködés hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi civil és más 
szervezetekkel. 

1.4) Az Egyesület tevékenysége 

Az Egyesület tevékenysége, - céljai elérése érdekében -, az alábbiakra terjed ki: 

a) Gyermek-, ifjúsági- és felnőttképzés az Egyesület céljainak megvalósítása 
tárgykörében, csak a szükséges költségek fedezésének biztosítása mellett. 

b) Kulturális és szabadidős tevékenység szervezése, ide értve cserelátogatások, 
kulturális programok, bemutatók megrendezését, kiállítások, bemutatók tartását. 

c) Oktatást kiegészítő tevékenységek, előadások, továbbképzések tartása. 

d) Alkotóművészet és alkotóművészek támogatása, amely felöleli a zeneművészet, a 
táncművészet és a képzőművészet területét, és magában foglalja - elsősorban nem 
hivatásos - művészek és alkotók, valamint alkotásaik létrehozásának támogatását. 

e) Előadóművészet, előadók és előadóművészek támogatása, zeneművészet, 
táncművészet, előadóművészet támogatása, elsősorban a nem hivatásos művészek 
vonatkozásában, és magasabb fokú zeneiskolai és művészeti iskolai előkészítés, 
tanfolyami és egyéb oktatás szervezése és támogatása. 

f) Az Egyesület a céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, 
csak kiegészítő jelleggel, gazdasági, vállalkozási tevékenységet is végezhet, feltéve, 
hogy az nem veszélyezteti a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérését. Az 

egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 
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g) Kulturális örökségünk megőrzése, hagyományaink felkutatása, megőrzése, ápolása, 

továbbadása. 

h) A népi kultúra, a helyi értékeink megismertetése, megszerettetése, széles körben való 

elterjesztése. 

i) Népzenei koncertek, előadások, hagyományőrző, néptánc, népzenei táborok, 

ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, tehetséggondozó foglalkozások, bemutatók 

szervezése, lebonyolítása. 

j)  Népzenei együttesek, néptánc együttesek munkájának támogatása, fenntartása. 

k) Népviseleteink felkutatása, bemutatása előadásainkon, kiállításainkon keresztül. 

l) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. 

1.5) Az Egyesület hatóköre 
Az Egyesület hatóköre Magyarország és egész Európa területére terjed ki. 
 
2) Az Egyesület rövidített neve és idegen nyelven meghatározott neve: 

Az Egyesület rövidített nevet és idegen nyelven meghatározott nevet nem visel. 
 
3) Tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 

Az Egyesületnek rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek. 

3.1) Rendes tagsági viszony 

Az Egyesület rendes tagjai az alapító tagok. 

Az Egyesület rendes tagjává olyan személy vagy szervezet, (természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely 

a) nyilatkozik a belépési szándékáról; 
b) elfogadja az Egyesület célját; 
c) vállalja a létesítő okiratban meghatározott, az Egyesület tagjait terhelő 

kötelezettségeket; 
d) az Egyesület taggá választja. 

A természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
akkor válhatnak rendes taggá, ha belépési nyilatkozatot töltenek ki, amelyben magukra nézve 
elismerik az alapszabály rendelkezéseit, és vállalják a tagsági-díj fizetési kötelezettséget. 

A belépési nyilatkozatot az elnökség bírálja el, és bírálata eredményéről 30 (harminc) napon 
belül írásban értesíti a belépő tagot. 

Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

A tagok jogaikat személyesen vagy törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják. 

Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek eleget tenni, 
emellett nem veszélyeztetheti az Egyesült céljai megvalósulását, és az Egyesület 
tevékenységét. 

3.2) Különleges jogállású tagok 

Az Egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. 
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3.2.1) Pártoló tag: azon szervezet, illetve természetes személy, aki/amely az Egyesület 
tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja, és az Egyesület pártoló 
taggá választja. A pártoló taggá választásról az elnökség határoz. A pártoló tagot tagdíj-
fizetési kötelezettség nem terheli, és az Egyesület tevékenységében csak vagyoni 
hozzájárulással vesz részt. 

3.2.2) Tiszteletbeli tag: azon szervezet vagy természetes személy, amelyet/akit a taggyűlés e 
tagságra megválaszt, mert az Egyesület céljának elérésében kiemelkedően tevékenykedik. A 
tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, és nem teljesít vagyoni 
hozzájárulást sem. 

3.2.3) Az alapító tagok tagsági jogviszonya az Egyesület bejegyzésével jön létre. A később 
belépő tagok tagsági jogviszonya a 3.1 pontban leírtak bekövetkezésével jön létre. 

 

 

4) A tagsági jogviszony megszűnése: 

Megszűnik a tagsági jogviszony, - ide értve a különleges jogállású tagságot is -, 

a) a tag halálával, illetve jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnésével; 
b) kizárással, (csak a rendes tagok esetben); 
c) a tag kilépésével; 
d) az Egyesület megszűnésével. 

Kizárással abban az esetben szűnik meg a tagsági jogviszony, ha a tag az alapszabályban 
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, tevékenységével, károkozásával hátráltatja az 
Egyesület céljainak megvalósítását, a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi 

határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást folytat, vagy 
felszólítás ellenére három hónapon belül nem fizeti be a tagsági díjat. A felszólításnak 
tartalmazni kell a felhívást a tagsági jogviszony megszüntetésére. 

A kizárásról szóló határozatot a taggyűlésnek el kell fogadni. A kizárást megelőzően a tagot 
előre meghatározott időpontban az elnökségnek meg kell hallgatni, és a védekezését 
mérlegelve kell a kizáró határozatot meghozni, amelyet kézbesíteni a taggyűlés jóváhagyását 
követően lehet. A kizárásról a taggyűlés titkos szavazással dönt. A szavazást megelőzően az 

utolsó szó joga a kizárni kívánt tagot illeti meg. A taggyűlés döntését a kérelem 

előterjesztésétől számított legfeljebb egy hónapon belül, egyszerű többséggel hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén kizárás nem történik. A döntés meghozataláig a kizárandó tag 

tagsági viszonya fennmarad. 

A kizárásról szóló határozat, továbbá az Egyesület szervei által hozott jogsértő határozat 
ellen, vagy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag, - a különleges 
jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomásra jutásától számított 30 
(harminc) napon belül pert indíthat. 

A tag önként dönt mind a belépés, mind a kilépés felől, kilépési szándékáról bejelentési 
kötelezettsége van az elnökséghez írásban. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozat 
kézhezvételének napján szűnik meg. Kilépés esetén a tag a tagsági jogviszonya alatt 
keletkezett tartozásaiért felel az Egyesület felé. 

5) A tag jogai és kötelezettségei: 

5.1) A rendes tag jogai 
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A tag, - a különleges jogállású tag kivételével -, kizárólag személyesen, a nem természetes 
személy tag pedig törvényes képviselője útján -, az alábbiakra jogosult: 

a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, a jelen alapszabályban meghatározott 
módon és feltételekkel; 

b) a döntések meghozatalában szavazati joggal rendelkezik, választó és választható, a 
jelen alapszabályban meghatározott hatásköri rendelkezésekkel összhangban; 

c) javaslatokat terjeszthet a taggyűlés, illetve az elnökség elé a napirendi pontok 
megtárgyalására; 

d) megválaszthatja az Egyesület szerveinek tagjait, a jelen alapszabályban 
meghatározott módon és feltételekkel; 

e) javaslatokat, észrevételeket tehet és véleményt nyilváníthat az Egyesület 
működésével kapcsolatban; 

f) javaslatokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 
g) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az elnökség 30 (harminc) 

napon belül köteles választ adni; 
h) kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét; 
i) jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatását. 

Bármely tag, - ide értve a különleges jogállású tagot is -, részt vehet az Egyesület által 
szervezett programokon, rendezvényeken. 
Az egyesület tagja, vagy az elnökség bármely tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az 

alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a 

határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül 

helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az 

egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról 

tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 

határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 

meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 

fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot az egyesület vezető 

tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, 

aki a jogi személy képviseletét elláthatná, és működik felügyelő bizottság, a perben az 

egyesületet a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha az 

egyesületnek nincs felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja 

felperesként perben áll, a bíróság az egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 
A különleges jogállású tagok az Egyesület szerveibe nem választhatók. 
Döntéshozatalban nem szavazhatnak, de tanácskozási joggal jelen lehetnek. 

6) A rendes tag kötelezettségei: 

Az Egyesület rendes tagja, - a különleges jogállású tag kivételével -, kizárólag személyesen, a 
nem természetes személy tag pedig törvényes képviselői útján 

a) köteles tagdíjat fizetni; 
b) köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit; 
c) köteles betartani a taggyűlés határozatait; 
d) köteles betartani az elnökség határozatait; 
e) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását. 

A tagdíj évi 2000. Ft, melyet minden évben legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig kell az 

egyesület házipénztárába készpénzben befizetni. A tag nem veszélyeztetheti az egyesület 

céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – 

az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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6.1) Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a rendes tag jogai tekintetében: 

a) az elnökség ülésein jelen lehet, és ott 
b) a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat. 

7) Az Egyesület szervezete: 

7.1) Az Egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. 

7.2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b)  az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha 

törvény eltérően nem rendelkezik; 
c) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 
d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy megszűnésének kimondása; 
e) az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása; 
f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
g) az egyesület szétválásának elhatározása; 

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és – amennyiben 

felügyelő bizottság működik – a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; „(Az 

egyesületnél egyelőre nem működik felügyelő bizottság.) 

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása, amennyiben működik felügyelő bizottság; 

l) a végelszámoló kijelölése. 

8) A taggyűlés: 

8.1) A Egyesület legfelső döntéshozó szerve a taggyűlés, a tagok összessége, amelyen 

a) valamennyi tag jogosult részt venni; 
b) valamennyi különleges jogállású tag tanácskozási és javaslattételi joggal 

jogosult részt venni. 

8.2) A taggyűlés 

a) A taggyűlés naptári évente egyszer kötelezően ülésezik, (rendes ülés). 

b) A tagok 15 (tizenöt) %-a, - ide nem értve a különleges jogállású tagokat -, írásban 
kérheti a taggyűlés összehívását az elnöktől, az ok és a cél megjelölésével, (rendkívüli 
taggyűlés). Ilyen kérelem esetén a rendkívüli taggyűlést az elnöknek össze kell hívnia. 

c) Össze kell hívnia az elnöknek a taggyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. 

 

8.3) A taggyűlést az elnök hívja össze írásban, a taggyűlés helyének és időpontjának 
megjelölésével, valamint a tervezett napirend közlésével, legalább a tervezett időpont előtt 
15 (tizenöt) nappal elküldve a meghívót postai úton, vagy kézbesítési ívvel személyes 
átadással, úgy, hogy az átvétel időpontja bizonyítható legyen. 
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A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az egyesület személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet olyan részletességgel kell közölni, hogy a szavazásra jogosultaka tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlések helye az egyesület 

székhelye. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a 

közgyűlés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 

kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Az elnökség 

köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. A 

közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 

kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést 

összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 

közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában.  

A taggyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a 

taggyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a 

napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a taggyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. Ha az Elnök a napirend kiegészítésével egyetért, haladéktalanul, 

igazolható módon a tagoknak azt megküldi. 

A taggyűlés helye rendszrint az Egyesület székhelye, de az Elnök a taggyűlést Budapest 

területén máshová is összehívhatja. 

8.4) A rendkívüli taggyűlés összehívására a 8.3. pontban foglalt rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 

8.5) Az első taggyűlést az Egyesület nyilvántartásba vételét követően 3 (három) hónapon 
belül meg kell tartani. 

8.6) A rendes taggyűlés időpontja: minden naptári év április hónapjában az elnök által kijelölt 
nap, amelyről legalább 5 (öt) héttel az ülés időpontja előtt írásban tájékoztat minden tagot, a 
kézbesítés visszaigazolhatóságával, (tértivevény, írásban átvételi ívvel történő kézbesítés). 

8.7) A taggyűlést a levezető elnök vezeti, akit a taggyűlés megnyitását követően a részt vevő 
tagok választanak meg. A taggyűlés megnyitása az elnök kötelezettsége. A Taggyűlés ülésein 

az ülésen jelenlévő tagok nyílt szavazással egy levezető elnököt, egy jegyzőkönyvvezetőt és 

két jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak. Amennyiben titkos szavazásra kerülne sor, a 

Taggyűlés három szavazatszámlálót is választ. 
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8.8) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 75 
(hetvenöt) %-a jelen van. Ha a taggyűlés nem határozatképes, azt 8 (nyolc) napon belüli 
időpontra ismét össze kell hívni. Az ismételten összehívott taggyűlés a jelenlevők számától 
függetlenül határozatképes. A taggyűlés meghívója tartalmazza az esetleges 
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott taggyűlés időpontját. A megismételt 
taggyűlés csak az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt napirendi pontokat tárgyalhatja. 
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők 

számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor határozatképes,ha erre 

a tagokat a meghívóban előre figyelmeztették. 

8.9) A taggyűlésen minden rendes tagnak egy-egy szavazata van. A különleges jogállású 
tagokat részvételi, tanácskozási és javaslattételi jog illeti meg, a döntéshozatalban nem 
vehetnek részt, nem választhatnak és nem választhatók meg semmiféle tisztségre, illetve az 
Egyesület egyetlen szervébe sem. 

8.10) A taggyűlés a döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők (az elnökség 
tagjai, az elnök és a titkár) megválasztására vonatkozó döntéseket, de bármely tag kérheti a 
titkos szavazást a taggyűlés levezető elnökétől. Ebben az esetben titkos szavazást kell tartani. 
Titkos szavazást kell tartani továbbá mindazon esetekben is, amelyekben azt a jelen 
alapszabály elrendeli. Az alapszabály módosításához minősített többségi szavazat szükséges. 

8.11) Az Egyesület szervezetei egyszerű szótöbbségi szavazattal határoznak, nyílt szavazással. 

A taggyűlés titkos szavazással választja meg az elnököt, az elnökség tagjait és a titkárt. 
Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 75 (hetvenöt) %-
át megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki nem kapja meg az érvényes szavazatok 
több mint 50 (ötven) %-át, a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között 
újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott 
személy lesz. 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 

egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat. A határozat meghozatalakor nem 

szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

8.12) A taggyűlés határozatainak elfogadásával egy időben kerül sor azok kihirdetésére. 

8.13) A határozatképes taggyűlésen részt vevő tagok szavazatainak minősített, 75 (hetvenöt) 
%-os többsége szükséges az alábbiakhoz: 

a) az elnök, az elnökség tagjainak és a titkárnak a megválasztásához; 
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b) a jelen alapszabály módosításához; 
c) az éves beszámoló és a költségvetés jóváhagyásához. 

8.14) - 

8.15) A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök ír alá, 2 (kettő), a 
taggyűlés kezdetekor megválasztott hitelesítővel együtt. A jegyzőkönyvet az irattárban kell 
őrizni, és az érdeklődő tagoknak, - annak tartalma megismerésére -, ki kell adni megtekintés 
végett. 

8.16) Egyebekben a taggyűlés maga határozza meg működésének részletes szabályait, a jelen 
alapszabállyal összhangban. 

8.17) A rendkívüli taggyűlésre a jelen alapszabályban a taggyűlésre meghatározott 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

9) Az elnökség: 

9.1) Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely a jelen alapszabályban 
meghatározott döntéshozói és irányítói feladatokat is ellátja. Az elnökség tagjai vezető 

tisztségviselők. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 

egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 

Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagja ügyvezetési feladatait 

személyesen köteles ellátni. Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az elnökség tagja az, akit e 

foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit az egyesület működésével kapcsolatos bármely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az elnökség tagja nem 

lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az elnökség tagja 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Az elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles a jogi személyre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
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betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség tagja a jogosult 

által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

9.2) Az elnökség 3 (három) tagú, akiket a taggyűlés választ meg 5 (öt) éves időtartamra, 
titkos szavazással, külön-külön szavazva titkos szavazással. Az elnökség három tagja az elnök, 
a titkár és egy harmadik elnökségi tag. 

9.3) Az elnökség tagjainak tisztsége a megválasztásukat követő 5. évben a taggyűlés napján 
szűnik meg, kivéve a 9.5. pontban meghatározott eseteket. 

9.4) Az elnökség bármely tagja, - ide értve az elnököt és az titkárt és elnökségi tagot is -, 
többször is újraválasztható. 

9.5) Megszűnik az elnökségi tagság, - ide értve az elnök és az titkár funkcióját és az elnökségi 
tagot is -, a megválasztott tag halálával, visszahívásával, vagy lemondásával. Az elnökségi 
tagot a Közgyűlés hívhatja vissza akkor, ha a tagsággal járó súlyos kötelezettségszegést követ 
el, illetve ha a taggal szemben a megválasztását kizáró, jogszabályban meghatározott ok áll 
fenn, amelyet felszólításra sem szüntet meg a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon 
belül. Ebben az esetben a visszahívni szándékozott elnökségi tagot a közgyűlési meghívó 
kézbesítésével egyidejűleg értesíteni kell arról, hogy miért indítványozzák a kizárását. A 
döntés előtt az elnökségi tag a Közgyűlésen előadhatja védekezését. A döntés ellen a 
visszahívott elnökségi tag az egyesület határozatainak megtámadására való törvényi 
szabályok szerint a törvényszéken az egyesület ellen indított perben élhet jogorvoslattal, 
mely lehetőségről és annak törvényi határidejéről a határozat rendelkező részében ki kell 
oktatni. 

9.6) Az elnök, az titkár és az elnökségi tag köteles személyesen eljárni, akadályoztatása 
esetén a helyettesítések a következők szerint lehetségesek: 

- az elnököt akadályoztatása esetén az titkár helyettesíti. 
- az elnök helyettesítheti az titkárt, és az elnökségi tagot is. 

9.7) Az elnökség tagjainak díjazásáról, - ide értve az elnök és az titkár díjazását is -, a 
taggyűlés dönt, az Egyesület éves pénzügyi terve által meghatározott keretek között. 

10) Az elnökség feladatai és hatásköre: 

10.1) Az elnökség, - a taggyűlés kizárólagos hatáskörét nem érintve -, a jelen alapszabály 
rendelkezéseivel összhangban jogosult döntéseket hozni, jogosult és köteles irányítani az 
Egyesületet a céljai elérésének érdekében. 

10.2) Feladatai: 

a) a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, ide értve a 
javaslattételt tag kizárására. Az elnökség részére írásban kell benyújtani a tagsági 
viszony létesítésére vonatkozó nyilatkozatot, amelyet az elnökség tagjaival 
megvizsgálnak, és határozatot hoznak a tagsági viszony létesítése ügyében a kérelem 
kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül. A hozott határozatot kézbesítik a 
kérelmezőnek; 

b) tárgyalást folytat a különleges jogállású tagok taggá választásáról, és elkészíti a 
vonatkozó határozatokat; 

c) a taggyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a taggyűlés 
munkáját elősegítő szervező tevékenység; 
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d) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az 
éves programok, a költségvetés és a zárszámadás megvitatása és taggyűlés elé 
terjesztése; 

e) a tisztségviselők beszámoltatása; 

f) a taggyűlés által meghatározott feladatok elvégzése; 

g) kapcsolattartás mindazon gazdasági, államigazgatási, érdekképviseleti és egyéb 
szervezetekkel, illetve személyekkel, akik/amelyek nem tagjai az Egyesületnek, de 
érdeklődnek a tevékenysége iránt, illetve akik/amelyek tevékenysége elősegítheti az 
Egyesület céljainak megvalósítását; 

h) a titkár tevékenységének irányítás és ellenőrzése; 

i) a jelen alapszabályban az elnökség számára meghatározott egyéb feladatok ellátása. 
 
11) Az elnökség működése: 

11.1) Az elnökség döntéseit az üléseken hozza. Elnökségi ülést legalább negyedévenként kell 
tartani, az esedékességet megelőző 15 nappal az ülésre a meghívót ki kell adni az ülés 
napirendjének megfelelő pontok közlésével. A meghívót a titkárnak, és a meghívottaknak is 
meg kell küldeni. 

11.2) Az elnökség ülésein annak tagjai javaslattételi és döntéshozatalai jogkörrel, a titkár, 
valamint az elnök által az ülésre meghívottak tanácskozási és javaslattételi jogkörrel 
vehetnek részt. 

11.3) Az Egyesület bármely tagja, az elnök, az titkár, az elnökségi tag, a titkár, kérheti az 
elnökség döntését bármely, az alapszabály céljában meghatározott kérdésben, illetve 
szervezeti kérdésben. 

11.4) Az elnökség a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
Az elnökség bármely jelenlevő tagjának, illetve a titkárnak az ilyen irányú kérése esetén 
titkos szavazást kell tartani. 

11.5) A döntéshozatalban az elnökség minden tagjának 1 (egy) szavazata van. 

11.6) Az elnökség nem hozhat a különleges jogállású tagokra vonatkozó döntést. 

11.7) Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 (kettő) tagja részt vesz. 
Ezt a szabályt az elnökség megismételt ülésére is alkalmazni kell. 

11.8) Az elnökség köteles szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tartani 
azzal, hogy az elnökség tagjai megbízatásának megszűnését követően a taggyűlés által 
megválasztott tagok kötelesek a megválasztásukat követő 8 (nyolc) napon belül ülést tartani. 

11.9) Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az titkár vezeti. Az ülésen a 
meghívóban feltüntetett napirenden kívül más napirendi pontok is megvitathatók, feltéve, 
hogy az ülésen az elnökség minden tagja jelen van, és hozzájárulnak a téma napirendi 
pontként való megtárgyalásának. Az előzetesen írásban megküldött napirenden kívül más 
témákban döntést csak akkor hozhat az elnökség, ha az ülésen az elnökségnek minden tagja 
jelen van. 

11.10) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülést vezető elnök, 
illetve az titkár ír alá, és 1 (egy), az ülésen részt vevő tag hitelesít. A hitelesítő tagot az 
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elnökség ülésének kezdetén kell megválasztani, és nevét a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az 
ülésen elfogadott határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell 
a határozathozatal módját, a határozat meghozatalában részt vett tagok nevét, nyílt szavazás 
esetén a határozatot támogatók, a határozatot elutasítók és a tartózkodók nevét, titkos 
szavazás esetén pedig a határozatot támogatók, az elutasítók és a tartózkodók számát. 
Aláírása és hitelesítése után a jegyzőkönyv egy másolati példányát az elnökség minden 
tagjának meg kell küldeni elektronikus levélben. 

11.11) Az elnökség jogosult írásbeli szavazással dönteni, a 10) pontban foglalt rendelkezések 
megfelelő alkalmazásával, azzal, hogy az írásbeli szavazás eredményéről az elnök 
haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni az elnökség tagjait. Írásbeli szavazásnak minősül 
az elektronikus levelező rendszerben lebonyolított szavazás is. 

11.12) Egyebekben az elnökség a működési rendjét saját maga határozza meg, a jelen 
alapszabállyal összhangban. 

12) Az elnök: 

12.1) Az Egyesület képviselője az elnök, aki önállóan jogosult az Egyesület képviseletére. 
Az utalványozási jog önállóan illeti meg az elnököt. 

12.2) Az elnököt a taggyűlés választja saját tagjai közül, titkos szavazással, 5 (öt) éves 
időtartamra, azzal, hogy a megbízatása az új elnök személyének bírósági nyilvántartásba 
vételének napjával szűnik meg. 

12.3) Az elnök újraválasztható. 

12.4) Az elnök feladata az Egyesület és az elnökség működésének biztosítása, az ülések 
összehívása és vezetése, a titkár tevékenységének felügyelete, valamint a jelen 
alapszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

12.5) Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 

12.6) Az elnök tisztsége megszűnik: 

a) az elnök halálával; 
b) a határozott időtartam elteltével; 
c) visszahívással, amelyre a taggyűlés jogosult; 
d) az elnök lemondásával. 

12.7) Az elnök halála esetén az titkár köteles a tisztség megszűnését követően 10 (tíz) napon 
belül összehívni a taggyűlést, és új elnök megválasztását kérni. 
 
13) A titkár: 

13.1) Az Egyesület és az elnökség működését a titkár segíti, a jelen alapszabályban 
meghatározott módon. 

13.2) A titkárt a taggyűlés választja, 5 (öt) éves időtartamra, titkos szavazással, azzal, hogy a 
megbízatása az új titkár bírósági nyilvántartásba vételének napjával szűnik meg. 

13.3) A titkár feladatait az alábbiak képezik: 

a) az elnökség üléseinek és a taggyűlésnek az előkészítése, meghívók, kapcsolódó 
anyagok megküldése; 

b) jegyzőkönyv készítése az elnökség üléseiről, és megküldése az elnökség tagjainak, 
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c) az Egyesület működésével összefüggő szervezési és adminisztratív tevékenység 
ellátása, ide értve az irattározást és a levelezést is; 

d) az Egyesület tagjairól tagnyilvántartás vezetése; 
e) az Egyesület gazdálkodásához kapcsolódó operatív pénzügyi tevékenység ellátása a 

taggyűlés és az elnökség határozatai alapján és azokkal összhangban; 
f) kapcsolattartás az Egyesület szerveivel; 
g) a taggyűlés döntéseinek (határozatainak) nyilvántartása, a döntések végrehajtásának 

szervezése; 
h) az elnökség döntéseinek (határozatainak) nyilvántartása, a döntések végrehajtásának 

szervezése; 
i) a belföldi és a nemzetközi és kapcsolattartás szervezése, ideértve a levelezés 

bonyolítását is; 
j) mindazon feladatok elvégzése, amelyet a jelen alapszabály, a taggyűlés, illetve az 

elnökség a titkár hatáskörébe utal. 

13.4) A titkár tisztsége megszűnik 

a) a titkár halálával; 
b) a határozott időtartam elteltével, 
c) visszahívással, amelyre a taggyűlés jogosult, ha a titkár vezetője e tisztségére 

egészségügyi vagy egyéb okból képtelen, vagy arra alkalmatlanná válik, vagy a titkári 
tevékenysége súlyosan sértené vagy veszélyeztetné az Egyesület működését; 

d) a titkár lemondásával. 

13.5) A titkár tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az elnök köteles a 
tisztség megszűnését követően 10 (tíz) munkanapon belül összehívni a taggyűlést, új titkár 
megválasztását kérve. 

14) Egyéb egyesületi szervek: 
 
Egyéb egyesületi szervek létrehozására jelen Alapító okirat módosítása útján van lehetőség. 
Amennyiben az Egyesületnél felügyelőbizottság fog működni, a felügyelőbizottság tagja az a 

nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 

jogi személy vezető tisztségviselője. 
 
15) A döntések végrehajtásának rendje: 

15.1) A taggyűlés és az elnökség döntései a tagok számára kötelező döntések, 
a jelen alapszabályban meghatározott feltételekkel. 

15.2) A végrehajtás szervezése 
A döntések végrehajtásának szervezése az elnökség feladata, a titkár támogatásával, 
a jelen alapszabályban meghatározott módon és feltételekkel. 

15.3) Az ellenőrzés rendje 
A döntések végrehajtása ellenőrzésének rendjét azon szerv eljárási rendje határozza meg, 
amely felelős az ellenőrzés végrehajtásáért. 

15.4) A döntések nem-teljesítésének jogkövetkezményei 
A döntést teljesíteni nem kívánó tag jogosult kilépni az Egyesületből, 
a jelen alapszabály rendelkezései szerint. 
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16) Az Egyesület vagyona, költségvetése és gazdálkodása: 

16.1) Az Egyesület vagyona, illetve annak forrásai a következő részekből tevődnek össze: 

a) induló vagyon, 
b) a befizetett tagdíjak összege, 
c) a teljesített vagyoni hozzájárulások, 
d) adományok, 
e) a működés, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredményeként keletkezett 

vagyon, (feltéve, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenység az Egyesület céljai szerinti 
tevékenységét nem veszélyezteti). 

Induló vagyon: 20.000,- Ft, (Húszezer forint), amelyet az alapító tagok fejenként egyenlő 
összegben fizetnek meg az elnök felhívására, legkésőbb az Egyesület nyilvántartásba vételét 
követő 15 (tizenöt) napon belül. Az induló vagyont mint induló tőkét a jelen alapszabály 17. 
pontjában meghatározott szabályokkal összhangban az éves költségvetés keretei között kell 
kezelni és használni, az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 

Tagdíj: Az Egyesület tagjai által a jelen alapszabályban meghatározott módon és feltételekkel 
fizetett pénzösszeg. 

Vagyoni hozzájárulás: A pártoló tagok által a jelen alapszabályban meghatározott 
feltételekkel teljesített fizetés, vagy egyéb vagyoni hozzájárulás. 

Adomány: Az Egyesület pénzbeli vagy nem pénzbeli adományt elfogad magánszemélyektől 
és szervezetektől is, a mindenkor hatályos számviteli és adójogi jogszabályokkal 
összhangban. Az adományokat a jelen alapszabály 17. pontjában meghatározott szabályokkal 
összhangban az éves költségvetés keretei között kell kezelni és használni, az Egyesület 
céljainak megvalósítása érdekében. Az Egyesület nevében vagy javára adománygyűjtés 
kizárólag az Egyesület képviseletére jogosult személy írásbeli meghatalmazásával végezhető. 

16.2) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 
A tagok, - az induló vagyon és a tagdíj megfizetésén túl -, az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

16.3) - 

16.4) Az Egyesület bevételét növelik az érdekképviseletek által nyújtott támogatások és az 
egyéb pénzügyi források, (pl. a pályázatokkal szerzett pénzösszegek, valamint a vállalkozási-
gazdálkodási tevékenység eredménye). 

16.5) Az Egyesület, - az elnökség döntése alapján és azzal összhangban -, elfogad pénzbeli és 
egyéb támogatást (szponzorálást) is, amelynek felhasználásáról a taggyűlés jogosult dönteni. 

16.6) Az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszközök felett, - ide értve a bankszámlá(ko)n 
nyilvántartott összegeket is -, az elnököt illeti meg a rendelkezés joga. 

16.7.)Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi 

cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
 
17) Az Egyesület kapcsolatai: 
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17.1) Az Egyesület lehetőséget biztosít a csatlakozásra a gazdasági élet szervezetei, 
magánszemélyek, társadalmi és egyéb szervezetek számára, elsősorban különleges jogállású 
tagokként. 

17.2) Érdekvédelmi szervezetek különleges jogállású tagként vehetnek részt az Egyesület 
tevékenységében. 

17.3) Az elnökség jogosult érdekvédelmi szervezeteket megkeresni, állásfoglalásukat vagy 
támogatásukat kérni, a taggyűlés, illetve az elnökség döntése alapján, e döntésekkel 
összhangban. 
 
18. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 

csak egyesületekre válhat szét. Az Egyesület határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén 

a megszűnéskor meglévő Egyesületi vagyonból alapítókat megilleti az általuk az Egyesület 

részére rendelkezésre bocsátott vagyon összege. A vagyon ezt meghaladó részéről a Ptk. 

rendelkezéseinek megfelelően kell dönteni. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

c) a Közgyűlés a megszüntetésről dönt, 

d) az arra jogosult szerv megszünteti, 

feltéve, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Budapest; 2015. május 7. 
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