
                       A SZÓFIA MŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

                        A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

                                  

A 2007-04-27-i alakuló közgyűlésen, valamint a 2012-05-20-i Rendkívüli Közgyűlésen 

részt vett alapító tagok az Egyesület Alapszabályát a 2012-05-20-i módosításokkal 

egységes szerkezetben a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2011. 

évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadjuk el:   

Ellenjegyző jogi képviselő, a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a hatályos létesítő okirat tartalmának. 

Elkészítésére a létesítő okirat II. fejezetének 9. fekete ponttal jelölt mondata, IV. fejezetének 

3. pontja, valamint V. fejezetének 1. pontja változásai adtak okot. A módosítások a jelen 

okiratban vastagítva, dőlt betűkkel kerültek megjelölésre. 

 

I. 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1./ Az Egyesület neve: SZÓFIA MŰVÉSZETI EGYESÜLET 

2./ Az Egyesület székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis u. 26. I/9. 

3./ Az Egyesület működési területe: Magyarország és külföld 

4./ Az alapítás éve: 2007 

5./ Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. 

                                                                            

                                                                        II.  

                                 AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

 Az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának elősegítése művészeti eszközökkel 

speciális mozgással - Eurhythmiával; énekkel – zenével, színészettel és egyéb 

kapcsolódó művészeti ágak által 

 Művészeti szellemiség, arculat kialakítása; művészeti értékek, hagyományok 

teremtése, megőrzése, átadása; művészeti jellegű közművelődési munka  

 Alkotó tevékenység megszervezése, megvalósítása, valamint művészi alkotó munka 

sokirányú támogatása 

 Kulturális tevékenységek, előmozdítása és támogatása (kulturális örökség megőrzése) 

 Önképzések, képzések, továbbképzések, előadások szervezése és lebonyolítása  

 A természetes életmód, egészséges táplálkozás és mozgás ismertetése, népszerűsítése, 

támogatása, ennek kapcsán környezettudatosságra, természetvédelemre nevelés 

Célunk minden korosztály számára elérhetővé tenni tevékenységeinket  

 Családok egészséges működésének segítése 

 Kiemelten foglalkozunk felnőttek képzésével 

 Fejlődésre törekvés önmagunk, a világ és e kettő kapcsolatának megismerése által 

 Közösségekhez, önmagunkhoz való harmonikus, egészséges viszony elősegítése 

 Tehetségeink egyesítése a művészet megmentéséért 

 Szociális impulzus ápolása 

 A mindennapi élet és a művészet összekapcsolása interaktív tanfolyamok és 

tevékenységek által 



 2 

 Betegségmegelőzés és egészségmegőrzés művészettel és egyéb terápiás eszközökkel  

 Gazdasági, szociális és szabad szellemi tevékenység egyensúlyba hozására való 

törekvés  

 Az Egyesület céljaival összefüggően kapcsolatok kialakítása magyarországi és 

külföldi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel 

 Szakmai összejövetelek szervezése 

 Fellépéseken való bemutatkozás; előadóművészi tevékenység 

 Alkotások megismertetése érdekében kiállítási, értékesítési lehetőségek megteremtése 

 Közösségi és kulturális programok szervezése 

 A tagok munkájához kapcsolódó szolgáltatás és tanácsadás 

 A tagság képességei, adottságai és érdeklődési iránya szerint támogatni a kialakuló 

kisebb alkotó közösségeket, csoportokat 

 Táborok, kiállítások, gyakorlati bemutatók, tanfolyamok szervezése 

 Szakmai kiadványok előkészítése, terjesztése 

 Kutatási eredmények ismertetése 

 Szakmai utak szervezése, szakmai kapcsolatok ápolása  

 Készségfejlesztő, kézműves és egyéb foglalkozások szervezése 

 Szerzői jogok érvényesítése 

 Kulturális értékek feltárása, védelme 

 Nemzetközi kulturális jellegű cserekapcsolatok 

 Szakirodalom gyűjtése 

 Külföldi szakanyagok fordítása, publikálása 

 Tanulmányok, könyvek, tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása 

 Pályázatok megírása, megvalósítása 

 Szponzorok, támogatók felkutatása 

 Népi hagyományok ápolása 

 Saját székhely kialakítása 

 Nevelő jellegű tevékenységek szervezése és lebonyolítása 

 Kulturális és szociális rendezvények és kezdeményezések szervezése és megvalósítása 

 Mozgásművészeti bemutatók 

 Magyar és külföldi képzőművészetről, zenéről, irodalomról és színházról szóló 

ismeretek feltárása és terjesztése 

 Kisebb koncertek 

 Színpadi kellékek, kosztümök készítése, szülői estek 

 Bábjáték, játékkészítés 

 Ünnepi színpadi előadások, Művészeti eszközeink: szobrászat, építőművészet, 

zeneművészet, mozgásművészet, beszédművészet, közösségépítés művészete, az 

évkör ritmusával való együttélés művészete; növénytan, anatómia, geometria, magyar 

művészet és kultúra, stb.   

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 

országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem 

támogat. 

 

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is 

részesülhessen. 
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Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő 

tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért 

eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre 

használja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 

 

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 

olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok 

mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 

foglalkoztathat. 

 

Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 

 

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység: 

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

8. természetvédelem 

9. környezetvédelem,  

 

III. 

A TAGSÁGI VISZONY 

 

1./ Az Egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes, illetőleg – 

tiszteletbeli tagként – azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az 

Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik. 

 

Az Egyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság,  

b) tiszteletbeli tagság.  

 

Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás 

útján gyakorolják. 

 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 

b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 

c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók (18 év alatti tag csak   

      életkorához igazodó teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választható); 
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d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, az Egyesület tulajdonában,  

      valamint kezelésében lévő létesítményeket, eszközöket használhatják; 

f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak; 

g) az Egyesület valamely törvénysértő határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 30  

      napon belül bírósághoz fordulhatnak. 

 

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,  

      illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait; 

b) kötelesek tevékenyen részt venni az Egyesület munkájában, teljesíteni az  

      Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható  

      módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni, amelyet az Egyesület közgyűlése évente  

      határoz meg. 

 

3./ Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő művészeti, oktatási vagy 

tudományos eredményeket elért büntetlen előéletű személy, aki a művészet, illetőleg az 

Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit 

kiemelkedően támogatja.  

 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehetnek, javaslatot 

tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az Egyesület működésével kapcsolatban. A tiszteletbeli 

tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. 

 

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek 

tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök). 

 

4./ Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó 

szervezet (Ptk. 685. §), amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és 

folyamatos támogatására. 

 

A jogi személy tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés 

dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja. 

 

A jogi személy tiszteletbeli tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, 

nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható. 

 

Mind a természetes, mind a jogi személy tiszteletbeli tagok kötelesek az Egyesület 

Alapszabályának betartására, célkitűzéseinek erkölcsi és/vagy anyagi támogatására. 

 

5./A tagsági viszonnyal összefüggő további kérdések:  

a.) A tag az Egyesület tartozásaiért – a tagdíj megfizetés túl – saját vagyonával nem felel.  

b.) A tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet.   

c.) Az Elnökség – a tagsági viszonnyal összefüggő – döntése ellen a Közgyűléshez lehet 

fellebbezni.  

  

6./ A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; 



 5 

b) a tagdíjbefizetés három havi elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 15 napos 

határidő eredmény nélküli eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) 

az Elnökség törölheti; ez ellen a tag 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet; 

c) a tag halálával. 

 

IV. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

1. Az Egyesület szervei 

 

Az Egyesület testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Ellenőrző Bizottság. 

 

Az Egyesület tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) alelnök, 

c) titkár, 

d) ellenőrző bizottsági tagok, 

e)   elnökségi tagok. 

 

2. A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a 

természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek 

részt. 

 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább 

egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A 

Közgyűlést össze kell hívni, ha a felügyeletet ellátó szerv – Fővárosi Bíróság – elrendeli. 

 

A Közgyűlést az elnök, az elnöki tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén az 

alelnök, az Elnök visszahívására irányuló indítvány esetén,  

- ha az indítványt a tagok legalább egyharmada terjesztette elő, és az Elnök ennek 8 napon 

belül nem tesz eleget, akkor bármelyik Elnökségi tag, ha egyik Elnökségi tag sem hajlandó a 

Közgyűlés összehívására 8 napon belül, akkor az Ellenőrző Bizottság, ha az Ellenőrző 

Bizottság sem hajlandó erre 8 napon belül, akkor az indítványt előterjesztő tagok közvetlenül; 

- ha az indítvány az Elnökségtől származik, akkor az Elnökön kívüli Elnökségi Tagok együtt; 

- ha az indítvány az Ellenőrző Bizottságtól származik erre irányuló egyhangú döntésük után, 

és az Elnök ennek 8 napon belül nem tenne eleget, akkor az Ellenőrző Bizottság, 

 írásban hívhatja össze.  

 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A 

Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az 

egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál 
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alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra 

ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára 

tekintet nélkül – határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét a meghívóban előre 

felhívják. 

A Közgyűlés levezetésére az Elnökség bármely tagja jogosult. 

 

A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy 

nappal az Egyesület elnökségéhez beérkeztek. Ha a Közgyűlésen minden tag megjelenik a 

résztvevők egyhangú szavazattal további indítványok napirendre tűzését határozhatják el. A 

napirendnek mindenképpen tartalmaznia kell az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, 

az ellenőrző bizottság jelentését és a tagok által határidőben beterjesztett javaslatokat.  

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés levezető elnöke és az általa 

felkért tagok hitelesítenek. 

 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve 

az Egyesület feloszlásáról, más szervezettel való egyesüléséről, az Alapszabály elfogadásáról, 

illetve módosításáról és a tisztségviselők esetleges visszahívásáról szóló döntést, amelyhez 

kétharmados többség szükséges. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 

elfogadásához viszont egyhangú szavazás szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat 

elvetettnek tekintendő. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére 

vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden 

esetben titkosan történik. 

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 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, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

A Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és 

nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A 

jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, 

lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az 

Egyesület titkára látja el.  
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A Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság döntéseit a döntés időpontját követő két 

héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, az Egyesület székhelyén 

kifüggeszti és közzéteszi saját honlapján.  

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 

Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját 

költségre másolatot készíthet. 

 

A Közgyűlés saját honlapján és a Közzétételi Értesítő című lapban hozza nyilvánosságra az 

Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés 

módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi 

beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, az Ellenőrző Bizottságot, 

valamint tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököt, az elnökségi tagokat, és az ellenőrző 

bizottsági tagokat; 

b) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és 

kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles 

képviselni; 

c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; 

d) az Elnökség előterjesztése alapján dönt a jogi személy tiszteletbeli tagok felvételi  

      kérelmeiről; 

e) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; 

f) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; 

g) dönt az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról,  

      amelyeket az Egyesület köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig elkészíteni. 

h) megállapítja az Egyesület éves költségvetését; 

i) dönt más társadalmi szervezettel való egyesülésről, valamint az Egyesület feloszlásáról, 

j) dönt a tisztségviselők esetleges visszahívásáról a IV/4. pontban írt okok bekövetkeztekor. 

 

 

3. Az Elnökség 

 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú Elnökség látja el. 

Az Elnökség tagjai az elnök és két fő elnökségi tag, akik közül az egyik az alelnök, a másik 

pedig a titkár. 

 

Az Elnökség tagjai:  

 

Az Egyesület elnöke:   Gergely Atilla 

  Sz. hely, idő: Budapest, 1977.04.09. 

  an.: Bujdosó Eszter,  

  címe: 2100 Gödöllő, Címer u. 13. 

Az Egyesület alelnöke: Lóránt László 

  Sz. hely, idő: Szombathely, 1977.01.22. 

  an.: Somosdi Mária, 

  címe: 1173 Budapest, Pesti út 83. 

 

Az Egyesület titkára:   Hrabovszky Mónika Mária 
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 Sz. hely, idő: Szeged, 1967.04.23. 

 an.: Fehér Márta,  

 címe: 1023 Budapest, Török u. 8. fszt.6. 

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 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, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki más egyesületnél is elnökségi tag. 

 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az 

Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, 

ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek róla, és az 

ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az összes elnökségi 

tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség 

ülései nyilvánosak. 

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belülre a határozatképtelen üléstől – az 

Elnökséget ismételten össze kell hívni. Ebben az esetben az értesítési idő 5 napra rövidülhet. 

Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 

azokon az Elnökség összes tagja jelen van. 

 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett 

tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 

4. Az Egyesület tisztségviselői 

 

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség tagjai, azaz az elnök, az alelnök, a titkár és az 

Ellenőrző Bizottság tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja. 

 

A tisztségviselők megbízatása a megválasztás napjától számított 3 évre szól. A mandátum 

lejárta után az adott tisztségre újra megválaszthatóak. 

 

Az elnök feladatai: 

a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése; 
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b) konferenciák és más rendezvények szervezése; 

c) az Egyesület működésének irányítása; 

d) az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; 

e) munkáltatói jogkör gyakorlása a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. 

 

Az alelnök az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén, a titkár, pedig az elnök és az 

alelnök távollétében és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az 

elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az Egyesületet. Az Egyesület bankszámlája 

felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök, az alelnök és a titkár közül kettő együttes 

aláírása szükséges.   

 

5. Megszűnik a tisztségviselői megbízatás:  

a./ a megbízatás időtartamának lejártával,  

b./ visszahívással,  

c./ törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,  

d./ lemondással,  

e./ ha a tisztségviselő meghal. 

 

A tisztségviselő megbízatásáról az Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozatával 30 napos 

lemondási határidővel lemondhat. Az Elnökség a lemondást határozatával tudomásul veszi. 

 

Amennyiben a lemondás révén az adott szerv működésképtelenné válna, akkor az arra 

jogosultak 8 napon belül rendkívüli Közgyűlést kötelesek összehívni a tisztség újra betöltése 

érdekében.  

 

A tisztségviselők a Közgyűlés 2/3-os többséggel meghozott határozatával visszahívhatók a 

mandátum lejárta előtt is, ha tevékenységük jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a 

Közgyűlés határozatába ütközik, vagy az Egyesület működését, érdekeit, tevékenységét 

magatartásuk vagy hosszú távú akadályoztatásuk sérti, vagy veszélyezteti. 

 

A visszahívást a Közgyűlési meghívóban meg kell indokolni és meg kell jelölni azt a 

személyt, aki a visszahívandó tisztségviselő helyett a tisztség ellátására a visszahívást 

kezdeményező javasol, amennyiben a visszahívás révén az Egyesület adott szerve 

működésképtelenné válna. 

 

A Közgyűlés a visszahívásról szóló döntését megelőzően a visszahívást kezdeményezőt, a 

visszahívandó tisztségviselőt és a tisztségére jelölt személyt meghallgatja.  

 

Amennyiben a Közgyűlés a meghallgatás után a tisztségviselőt visszahívja, de a tisztségére 

jelölt új tisztségviselő megválasztása, akár a tisztség betöltésére való alkalmatlansága miatt, 

akár bármilyen más okból sikertelen lenne, és egyébként új tisztségviselő választása 

kötelezővé válik az adott szerv működésképtelenné válása miatt, akkor a Közgyűlésen, a 

tisztségviselők választására irányadó szabályok szerint, egészen addig kell új jelöltet állítani, 

amíg a tisztség betöltésre nem kerül.    

 

Az Elnöki poszt megüresedése esetén minden esetben az Elnökség rendkívüli Közgyűlést 

köteles összehívni. 
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V. 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 

1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely elnökből és két tagból áll. Az 

Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Egyesület 

Alapszabályával. 

 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Turcsik Zita Ágnes 

   Sz. hely, idő: Szeged, 1979.12.01. 

   an.: Süli Mária Erzsébet,  

   címe: 1114 Budapest, Bartók B. út. 25.  II/7. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Mufics István 

  Sz. hely, idő: Kazincbarcika 1978.04.21. 

  an.: Misley Erzsébet 

  címe: 3700 Kazincbarcika, Csók István u. 30. 

 

  Kocsis Ágnes 

  Sz. hely, idő:  Budapest, 1967.12.07. 

  an.: Fay Mária,  

  címe: 2083 Solymár, Kápolna u. 31. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve az Egyesület könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 

b) a közhasznú szervezettel – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 

e) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá 

esik. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz kapcsolt nyilatkozatuk 

értelmében vállalják. 

 

2. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 

működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 

különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 

tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, Elnökségétől, illetve 

munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A 

Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás 

esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

 

4. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 
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A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és 

a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 

hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult 

jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A 

jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 

 

5. Az 2011. évi CLXXV. törvény 41. §-a alapján: 

a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja; 

b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal 

részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik; 

c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 

d) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen 

eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult; 

e) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

VI. 

A BIZOTTSÁGOK 

 

Az elnökség az Egyesület működésének eredményessége érdekében állandó vagy ideiglenes 

bizottságokat hozhat létre.  

VIII. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

 

Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíjak, 

b) magán és jogi személyek támogatásai, 

c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, 

d) állami támogatás,  

e) gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 

 

Az Egyesület rendes tagjai havonta tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja 

meg. 

 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 
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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. 

 

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok 

– a befizetett tagdíjon felül – saját vagyonukkal nem felelnek.  

         

                                                                        IX.  

                                          AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást 

vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik, ha az ügyészség 

által indított perben a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.  

Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonáról a közgyűlés, vagy a megbízásából 

működő felszámoló rendelkezik.  

X. 

 AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 

 

XI. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak, a 2011. évi CLXXV. 

törvénynek, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvénynek a rendelkezései alkalmazandók.  

 

Kelt Budapesten, 2012. május hó 20. napján                     

 

 

 

                                                   --------------------------------------------- 

                                                                 Gergely Atilla Elnök  

 

 

Készítette és ellenjegyezte: 

Dr. Rózsa Attila ügyvéd  

 

 

 

 


