
f $zetkezetbe foglalt alapszabdlydt a TaggyUles
Valamint a civil szervezetek mrikdd6s6rol 6s
h,y, illetoleg a Magyar KoztSrsasdg PolgAri

EGYESU LET ALAPSZABALYA

Torv6nykonyverol szolo 1959. evi lV. torveny rendelkezeseire is figyelemmel, a kovetkezo
tartalommal 5llapitja meg:

1.

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1 .

ALLASA:

Meggyfa utca 29. f1ldszint

rt6sa, 6pol6sa, a felhalmozott szellemi ert6kek

b) Szellemi mtlhely l6trehozdsa, amely lehet6v6 teszi a korszerri 6s legsz6lesebb 6rtelembe
vett konnyrizenei kult0ra bemutatds6t.

c) Magya r kdn nytize nei szerzok m rjve i nek meg isrhertet6se.
d) A magyar szinhazi, cirkuszi, tanc 6s komolyzepei kult(tra ertekeinek meg6rzese, fejleszt1se,

0i bemutatok, fesztivdlok, turn6k 1nallo es koptrodukci6s megvalosltasaval, tamogatasaval.
e) A pozitlv magyar orszagimdzs kultur1lis, e/s5$o rban szinhazi projekteken kereszttil t,rtenS

erSsit4se, kAlf)ldi el6addsok, turnek letrehozasaval.
0 A celok 6rdek6ben felv6llalja alkalmi kiadv6nyok kiad6sat, el6ad6sok tar16s5t, produkci6k

l6trehoz6s5t, szervez6s6t.
g) Pitlyazati lehet6segek felkutat6sa, illetve azokqn valo r6szv6tel.
h) Az Egyesulet celjait el6segito szponzori lehet6gegek felkutatdsa.

kdzhasznI tevekenys ralis tevekenyseget folytat, e k1zhaszn1
az el5ad6-mfiveszeti felteteleinek megteremt6se k1zfeladathoz

v6gzi, a 2008, evi XC SQdo-mfiveszeti szeruezetek tamogatasarot es
sa7'dfos foglalkoztatasi szab1lyairol szolo t6rueny 3 S (, bekezdese atapjan.

Az Egyesulet, mint kdzhaszn1 szeruezet mukddEse nyilvanos, szotgattatasait barki megk1tes
nelkiil igenybe veheti.

2.
EGYESULETI TAGSAG KELETKEZESE, MEGSZUNESE

2.1.
Az EgyesUlet tagja lehet az a term6szetes szem6fy, aki ir6sban nyilatkozatot tesz, hogy a jelen
Alapszab6lyban foglaltakat elfogadja, kdtelezetts$get v6llal az egyesUleti c6lok megval6sltAsa
erdekeben torteno kozremrikod6sre valamint a tagdij megfizetes6re.

AZ EGYESULET NEVE, SZEKHELYE ES JOG

Az EgyesUlet neve: StudioArt Egyesiilet
Az EgyesUlet szekhelye: 1033 Budapest, lll. ker.
Az EgyesUlet jogi szem6ly, kozhasznu szervezet.

1.2.
AZ EGYESULET CELJA,

1.2.1.
Az EgyesUlet celjai:
a) A St0di611 Zenekar hagyomdnyainak fennta

megorz6se.

1.2.2.

KOZHASZN U TEVEKEIYSEGE:



2.2.
Az EgyesUletnek p6rtolo tagja lehet minden olyan term6szetes 6s jogi szemely, aki egyet6rt az
EgyesUlet c6ljaival, annak megvalositdsShoz anyagi, szakmai, erkolcsi vagy mds t6mogat6st
ny0jt.

2.2.1
A pdrtolo tags5g az EgyesUletben tags6gi jogokat 6s kotelezetts6geket nem keletkeztet azzal a
kiv6tef,lel, hogy a p6rtolo tag is jogosult a taggyrilesen r6szt venni, felszolalni, v6lem6ny6t az
adott kerd6ssel osszefUgg6sben kinyilv5nitani 6s javaslatot tenni, valamint egyben koteles az
Alapszab6ly rendelkez6seit betartani 6s az EgyesUlet 6rdekeivel osszhangban tevekenykedni.

2.2.2.
A jelen Alapszab6lyban, a tov6bbiakban mindazon rendelkez6seknel, ahol a "tag" kifejezes
szerepel, csupdn az EgyesUlet rendes tagjait kell erteni, a p6rtolo tagokra vonatkoz6 elt6ro
rendelkez6sek mindig pontosan tartalmazz6k a "p6rlolo tag" kifejez6st.

2.3.
A tag felv6tel6vel kapcsolatos dont6s meghozatala az elndkseg hatdskor6be taftozik. A tag
felvetelenek k6rd6s6ben az eln6ks6g a tag k6relme alapj6n, egyszerri szotobbsegi hat6rozattal
ddnt. A tags6gijogviszony a tagfelveteli k6relem elnoks6g Sltal torlen6 elfogad6s6valjon letre.

2.4.
Az egyesUleti tags6g megszrinik a tag hal6l6val, kilepessel vagy kiz1r6ssal.

2.4.1.
A kilepest ir6sban kell kozOlni az EgyesUlet valamelyik tisztsegviseldjevel. A kil6pes a
bejelent6ssel egyezo idopontban hatSlyos.

2.4.2.
A taggytil6s minosltett tobbsegi hatdrozattal - a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok
legaldbb ketharmados szavazat-tobbseg6vel - kizArhatla az EgyesUletnek azt a tagj6t, aki az
alapszab6ly rendelkez6sei vagy az EgyesUlet 6rdekei ellen sulyosan v6t.

2.4.2.'1
A kiz6rasrol szolo hatArozat csak azt kovetoen hozhato meg, hogy a hat6rozattal erintett
szemelyt meghallgattSk, r6sz6re lehetoseget biztositottak v6dekez6s6nek eloterjeszt6s6re 6s
az enyhito vagy ment6 korUlmenyek ismerlet6s6re.

2.5.
Az EgyesUlet elnoksege koteles az egyesUleti tagokrol naprak6sz nyilv6ntart6st vezetni.

3.
A TAGOK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1.
Az EgyesUlet minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik es r6szt vehet az EgyesUlet
mtikodeset erint6 minden kerdesrol rendelkezni jogosult taggyriles d6nt6shozatal6ban. A
szavazali jogdt minden tag szem6lyesen gyakorolhatja. Tiszts6gviseloUl bdrmelyik tag
megvdlaszthato.

3.2.
Az EgyesUlet tagja koteles az EgyesUlet celjdt 6s szellemis6get, ert6krendjet tiszteletben tartani,
az EgyesUlet alapszabdly6t valamint az EgyesUlet szervei 6ltal hozott hat6rozatokat megtarlani.



K6teles tov6bb6 az egyesUleti celok megvalositdsa 6rdekeben tev6kenyen kozremrikodni
valamint a taggytlles 6ltal 6vente meghat6rozott m6rt6kr1 tagdijat hat6rid6ben megfizetni.

4.
AZ EGYESULET SZERVEI

4.1.
A TAGGYUITS
Az EgyesUlet legfobb szerve a taggyril6s, amely a tagok osszess6ge. A taggyrilest 6vente
legaliibb egy alkalommal ossze kell hivni.

4.1.1.
RendkivUli taggyrilest kell tartani, ha azt h6rom tag az elnoksegnel lrdsban k6ri vagy a
tiszts6gviselok bSrmelyike azt szUks6gesnek tartja.

4.1.2.
A taggyrlles hat6sk6r6be tartozik:

a) az alapszab6ly meg6llapit6sa, modoslt6sa,
b) az eves kolts6gvet6s meghatdrozasa,
c) az elnoks6g 6ves besz6mol6j6nak 6s a kozhaszn0sdgijelent6snek az elfogad6sa,
d) az EgyesUlet tagjainak sordbol torleno kizAr6s,
e) az eln6kseg tagjai 6s az elnok megv6laszt6sa,
f) az elndks6g tagjai 6s az elnok visszahiv6sa.
g) a Szervezeti es M1k)desi Szabalyzat (SZMSZ) elfogadasa 6s modosiftisa.

4.1.3.
A taggytilest az alelnok hivja ossze valamennyi regisztrSlt tag elozetes irSsbeli erteslt6sevel. A
meghlvot a tagoknak a tervezett idopontot megel6z6en legalSbb nyolc naptdri nappal meg kell
kUldeni, a napirendi pontok, valamint a hat1rozat-keptelens6g eset6n megtartando esetleges
megism6telt taggytiles helyenek 6s d5tum6nak pontos megjel6l6s6vel. A taggyules nyilvdnos.

4.1.4.
A taggytlles akkor hat6rozatk6pes, ha a szavazlsrajogosult tagok 50 o/o-a + egv fo jelen van. A
hat5rozatk6ptelens6g miatt megismetelt taggyriles az eredeti meghivoban rogzitett napirendi
pontok tekinteteben a jelenlevok szSmdtol fUggetlenUl hatilrozatkepes abban az esetben, ha a
t6volmarad6s jogkdvetkezm6nyeire a tagok figyelmet a meghivoban kifejezetten felhivt6k.

4.1.5.
A taggyules hatask1rebe tartozo ugyekben hatdrozatait a jelenl6vS, szavazatijoggat rendetkez6
tagok egyszerfi szotdbbseg6vel hozza, kiveve az a), d), D es g) pontokat, ahol a jetentev6,
szavazati joggal rendelkezS tagok minSsftett t6bbsege szukseges:

- a) es g) pontok eset6n legalabb negy6t6d6s,
- d) es f) pontok eset6n legalabb ketharmados igent6 szavazattat hozhato d6nt6s.

Tagkizarasra vonatkozo d1ntes meghozatalakor a kizdrni szandekozott tag szavazatijogat nem
gyakorolhatja.

4.1.6.
A taggytiles az 6ves besz6molor6l es a k6zhaszn0s6gi jelentes elfogad6sdrol szolo hatArozatAt
az 6ltal6nos szab6lyok szerint, azaz a jelenl6vo, szavazati joggal rendelkezo tagok egyszeru
szotobbsegevel hozza.

4.1.7.
A levezeto eln6k szemelyenek megv6laszt6sarol a taggyriles az Ul6s megkezd6sekor a
jelenl6vo, szavazatijoggal rendelkezo tagok egyszerui szotobbs6g6vel hatAroz.
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4.1.8.
A taggytiles a tiszts6gviseloket egyenkenti, nyilt szavaz6ssal vSlasztja meg.

4.1.9.
Szavazategyenloseg eset6n nyllt szavaz6skor a taggyriles levezet6 elnOk6nek szavazata dont.

4.1.10.
A taggytll6si hat6rozatot az 6rintettekkel igazolhat6 m6don kozolni kell. A taggyril6s minden
hat{rozatft, donteset jegyz6konyvbe kell rogziteni, oly modon, hogy abbol a taggyriles
dont6s6nek tartalma, idopontja 6s hat6lya, illetve a ddnt6st tdmogatok 6s ellenzok sz6mardnya
(ha lehets6ges szemelye) megSllapithato legyen. A jegyzokonyvet allirja az elnoks6g jelenlevo
minden tagja, a levezeto elnok es a taggyriles 6ltal erre kijelolt k6t hiteleslto tag. Az etn6k
koteles a jegyzokonyveket az EgyesUlet sz6khely6n visszakereshet6 modon nyilvSntartani 6s
tSrolni.

4.2.
AZ ELNOKSEG
Az EgyesUlet vezeto, irdnyit6, Ugyintezo, k6pviselo szerve a hdrom fobol 5116 elnokseg.

4.2.1.
Tagjait a taggytiles nyilt szavazdson egyszeru sz6tobbseggel 1 ev id6tartamra villasztla. Az
elnoks6g tagjai a taggyrlles dltal megv6lasztott:

- elnok,
- alelnok,
- titk6r.

4.2.2.
A k6t taggytiles kdzotti id6ben az elnokseg dont minden olyan k6rd6sben, amely nem tartozik
kizdrolag a taggyUles hatdskor6be. Donteseirol, int6zked6seir6l a kovetkez6 taggytil6sen
koteles beszdmolni. Az elnoks6g jogosult az EgyesUletet terhelo kotelezetts6gek (szerzod6sek)
es illet6 jogok v6llalSsdr6l - beszSmolSsi kotelezetts6g mellett - donteni.

4.2.3.
KUlonosen az elnoks6g hatdsk6r6be tartozik:

a) az EgyesUlet tagjaira kotelezo hat6rozatok meghozatala,
b) az Ugyrend elfogad6sa,
c) az etikai szabdlyok elfogaddsa,
d) tagfelvetel j6vdhagy6sa,
e) az EgyesUlet mUkodesevel kapcsolatban keletkezett iratokba, az 6ves elndki
besz6mol6kba, a kozhaszn0s6gi jelent6sekbe, valamint a kor5bbi taggyUlesi hat1rozatokba
valo betekintes biztositdsa az erdeklodok r6sz6re,

0 a kozhaszn0s6gi jelent6s tervezet6nek elk6szlt6se es jovdhagy5s celj6bol a taggyrll6s
e16 terjeszt6se,
g) ddntes minden olyan egy6b kerd6sben, amely nem tartozik a taggyriles kizdrolagos
hat6sko16be.

4.2.4.
Az elndkseg szUkseg szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal tart Ul6st. Az elnokseg Ules6t
az elnokseg b6rmely tagja osszehivhatja valamennyi elnoks6gi tag elozetes ir6sbeli
6rtesit6s6vel. A meghiv6t az elnoksegi tagoknak a tervezett id6pontot megelozoen legalSbb
nyolc napt6ri nappal meg kell kUldeni, a napirendi pontok pontos megjelol6sevel.
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4.2.5.
Az elnokseg hatlrozatait nyilt szavaz6ssal, szotobbseggel hozza meg. Az elnoks6g mind
h6rom tag jelenlete eset6n hat6rozatk6pes. Az elnoks6g Ugyrendjet egyebekben maga rillapitja
meg. Az Alesek nyilvanosak.

4.2.6.
Az elndks6g hatdrozatait az erintettekkel igazolhato modon kozolni kell. Az elndks6g minden
hatArozatAt, dont6set jegyzokdnyvbe kell rogziteni, oly m6don, hogy abbol az elnokseg
dont6senek tartalma, idopontja es hat6lya, illetve a dont6st t6mogat6k es ellenzok szAmardnya
6s szem6lye meg6llaplthato legyen. A jegyzokonyvet allirja az elnoks6g jelenl6v6 minden tagja.
Az alelnok koteles a jegyzokonyveket az EgyesUlet szekhelyen visszakeresheto m6don
nyilv6ntartani 6s t6rolni.

4.3.
A FELUGYEL1 BIZOTTSAG
Az EgyesUlet felUgyels szerue a ket tagbol allo Fel1gyelo Bizottsag. Fetadata az Egyesi)tet
alapszabalyban r)gzftett tev1kenyseg6nek, gazdalkodasanak folyamatos ellenSz1se 6s a
k6zh a szn 0 teveke n y seg fel U gye lete.

4.3.1.
A Felagyelo Bizottsag tagjait a taggyules nyilt szavazdson egyszer1 szotdbbsegget 1 6v
id6taftamra valasztja.

4.3.2.
A FelilgyelS Bizottsag tagja nem lehet az egyesulet vezetS tisztsegviset6je. A tovabbiakban
vonatkoznak 16 a vezetS tisztsegviselSkre jelen alapszabdtyban reszletezett
6sszef6 rh etetle n seg i sz a b alyok.

4.3.3.
A Felilgyel6 Bizottsag ellenSrz6 munkajdt rendszeresen es 1ndlloan v6gzi, ugyrendjet maga
allapftia meg. Vizsgalja az Egyesillet gazdalkodasat, p6nzkezel6set, ilgyvitelet,
adminisztraciojat valamint jogszabaly- 6s alapszabalyzat szerinti m(ik1deset.

4.3.4.
A FelagyelS Bizottsag tagjait egyenlo jogok 6s azonos k1tetezettsegek ittetik meg, igy
kul1ndsen: az elndkseg ulesein tan1cskozasi joggal r6szt venni, a tisztsegvisetoktotjelent6st, a
szeruezet tagiaitol, munkavallaloitol pedig tajekoztatast vagy felvilagositast kerni, tovabba a
kOzhasznA szeruezet kOnyveibe es irataiba betekinteni, azokat megvizsgalni.

4.3.5.
A FeliigyelS Bizottsag eszreveteleirdl folyamatosan tajekoztatja az eln6ks6get, munkajarot es
megallapitasairol Irasban tartozik beszdmolni a taggyfilesnek.

4.3.5.1.
V6lem6nyezi a taggyules elfogadasa elott az eves beszdmolof es a k1zhasznlsagijetentest.

4.3.5.2.
A FelugyelS Bizottsag klteles az int6zked1sre jogosult vezetd szeruet tajekoztatni, 6s annak
6sszehivasat kezdem6nyezni, ha arrol szerez tudom6st, hogy

a.) a szeruezet mfik1dese sordn olyan jogszabalysertes vagy a szeruezet erdekeit
egyebkent s1lyosan seft6 esem6ny (mulasztits) t1ftent, amelynek megszuntetese vagy
k)vetkezm4nyeinek elharftasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezetSszeru
ddnt6set te szi szu ks6gess6,
b.) a vezetS tisztsegvisel6k felelSsseget megalapozo teny merult fel.
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4.3.6.
Az intezked1sre iogosult vezetS szeruet a Feldgyel6 Bizottsag inditvanyara - annak megtetetetot
szamitott harminc napon beltil - ossze kell hivni. E hataridS eredm1nytelen eltelte eset6n a
vezet6szeru 6sszehivdsdra a Felilgyelo Bizottsag is jogosult.

4.3.7.
Ha az arra iogosult szeru, a t1ruenyes mfik6des helyreallitdsa erdekeben sztiks6ges
intezkedeseket nem teszi meg, a Felagyelo Bizottsag k1teles haladektalanul 1rtesiteni a
t1ru6nyessegi fel(igyeletet ellato szeruet.

5.
A VEZETo TISZTSEGVISEL6K
A taggyules 6ltal 1 ev idStartamra vdlasztott vezeto tisztsegviselok az EgyesUlet vezet6s6t az
ilyen tisztseget betolt6 szemelyekt6l elv6rhat6 fokozott gondoss6ggal, az EgyesUlet erdekeinek
elsodlegess6ge alapj6n kotelesek ellStni.

5.1 .

AZ ELNOK
Az elnok a taggytiles 6ltal egyszerui szotobbseggel 1 6v id6tartamra v6lasztott vezeto
tiszts6gvisel6.

5.1.1.
Az elndk az EgyesUlet szervezet6nek kepviseletre on6lloan jogosult vezetoje.

5.1.2.
Az elndk az EgyesUlet banksz6ml6ja feletti rendelkez6si jog gyakorlds6ra, egy tov6bbi
elndks6gi taggal egyUttesen jogosult.

5.1.3.
Az eln1k kezeli az Egyestilet iratait, beveteli es kiadasi bizonylatait, valamint jogosult az
Egyes}let p6nztaranak kezel6s6re is.

5.2.
AZ ALELNOK
Az alelnok a taggyUles 6ltal egyszertl szotobbseggel 1 6v id6tartamra v5lasztott vezeto
tiszts6gviselo.

5.2.1.
Az alelnOk az EgyesUlet szervezet6nek kepviseletre on6lloan jogosult vezetoje.

5.2.2.
Az alelndk az EgyesUlet banksz6ml6ja feletti rendelkez6si jog gyakorlds6ra, egy tov6bbi
elnoksegi taggal egyUttesen jogosult.

5.2.3.
Az aleln6k jogosult az Egyesillet p6nztaranak kezel6s6re.

5.3.
A TITKAR
A titkdr a taggytiles Sltal egyszerrl szotobbseggel 1 ev id6tartamra valasztott vezet6
tiszts6gviselo.
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5.3.1.
Az EgyesUlet bankszdml6ja feletti rendelkez6sre egy tovdbbi elnoksegi taggal egyUttesen
jogosult.

5.4.
A vezeto tisztsegviselo tisztseg6r6l b6rmikor lemondhat, azonban ha az EgyesUlet
mtikdd6kepess6ge ezt megkiv6nja, a lemondds csak annak bejelentes6tol sz6mitott hatvanadik
napon v6lik hat6lyossS, kiv6ve, ha a legfobb szerv az uj vezeto tisztsegviselo megvSlasztdsdrol
m1r ezt megel6zoen gondoskodott. A lemond6s hat6lyoss6 v6l5s6ig a vezet6 tiszts6gviselo a
halaszthatatlan dont6sek meghozataldban, illetve az ilyen intezked6sek megt6tel6ben koteles
r6szt venni.

5.5.
A vezeto tiszts6gviselo jogviszonydra, ha a tiszts6get nem munkaviszony keret6ben lStja el - a
Ptk. 474-483.S. - megbiz6si szerzod6sre vonatkozo szabillyai megfelel6en ir6nyadoak,
MegszUnik a vezeto tiszts6gvisel6i megbizas;

- a megbizds idotartamdnak lej6rt5val,
- visszahiv6ssal,
- a torv6nyben szab1lyozott kiz6r6 ok bekovetkezt6vel,
- lemond6ssal,
- elhal6lozdssal.

5.6.
A taggytil6s minosltett tobbsegi hat1rozattal - a jelenl6vo, szavazatijoggal rendelkez6 tagok
legal6bb k6tharmados szavazat-tdbbseg6vel - visszahivh atla azt a vezeto tiszts6gviselot, aki az
alapszab5ly rendelkez6sei vagy az Egyesulet 6rdekei ellen sulyosan v6t.

6.
OSSzTTTRH ETETLENSEG I SZABALYoK

6.1 .

Az EgyesUlet Ugyintezo szerv6nek tagja, illetoleg az EgyesUlet kepviseloje olyan magyar
5llampolg6r, Magyarorsz1gon letelepedett, illetoleg magyarorszdgi tart6zkoddsi engedellyel
rendelkezo nem magyar 6llampolg6r lehet, aki nem 6ll a kdz}gyek gyakorldsdtol eltilt6s hatSlya
alatt.

6.2.
A hat1rozathozatalban nem vehet r6szt az a szem6ly, aki vagy akinek a Ptk. 685.5. b) pont
sze ri nti koze I i hozzatarlozoja v agy 6 lett6 rsa a hatar ozat a la pj d n,
a) kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesUl, vagy
b) barmilyen m6s elonyben r6szesUl, illetve a megkotend6 jogUgyletben egyebkent 6rdekelt.
A b) pont eset6ben nem minosUl elonynek a kozhaszn0 egyesUlet cel szerinti juttat6sai
keret6ben a b6rki 6ltal megkotes nelkUl igenybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6s, llletve az
egyesUlet dltal tagjdnak, a tagsagi jogviszony alapjan nyfjtott, letesito okiratnak megfelelo c6l
szerinti juttatds.

6.3.
A k6zhaszn0 szeruezet megszrtneset kdvetS h6rom evig nem lehet mas k1zhaszn1 szeryezet
vezet6 tisztsegviselSje az a szemely, aki korabban olyan kdzhaszn1 szeruezet vezetd
tiszts6gviselSie volt - annak megsz1n6set megelSzo ket 6vben legatabb egy 6vig -,

a) amely iogutod nelkiil sz1nt meg Agy, hogy az altami ado- 6s vamhatosagndl nyilvantartott
ado es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az allami ado- 6s vamhatosag jetent6s dsszegrT adohianyt tart fel,



c) amellyel szemben az 1llami ado- 6s vamhatosag Uzletlezdras intezkedest alkalmazott,
vagy Azletlezarasl helyettesit6 birsagot szabott ki,
d) amelynek adosz1mdt az allami ado- es vdmhatosdg az ad6zas rendjerol szolo t6ru6ny
sze ri nt fe lf1 g g e sztette, i I I et5 leg tO rOlte.

6.4.
A vezet6 tiszts6gviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles az EgyesUletet elozetesen
tAjekoztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg mds kozhasznri szervezetnel is betolt.

7.
AZ EGYESULET KEPVISELETE

7.1.
Az elnok 6s az alelnok on6ll6an jogosultak az EgyesUlet k6pviselet6re, az EgyesUletre
kdtelezetts6geket letesito jogviszonyt tehetnek.

7.2.
Az EgyesUlet bankszaml6ja felett az elnoks6g ket tagja egyUttesen jogosult rendelkezni.

8.
NYILVANOSSAG

8.1.
Az EgyesUlet, mint kozhaszn0 szervezet mrlkod6se nyilv6nos, szolgSltat6sait b5rki megkotes
nelkUl igenybe veheti.

8.2.
Az 6vente kdtelez6 beszdmolot es kozhasznAsagi jelentest a 2011. evi CLXXXI. T1rueny
rendelkez1seinek megfelelSen letetbe kell helyezni, valamint az Egyestilet internetes honlapjan
legalabb ket evig biztosftani kell annak barki 1ltali hozzaferhet6seget, tovabba a betekintes
vagy masolat k6szit6s lehet6seg6t.

8.2.1.
A kozhaszn[s6gi jelentesnek tartalmaznia kell:

a) a szdmviteli beszdmol6t,
b) a kolts6gvet6si t6mogat6s felhaszn6lSs6t,
c) a vagyon felhasznSl6sdval kapcsolatos kimutatdst,
d) a cel szerintijuttat6sok kimutat6sdt,
e) a kozponti kdltsegvet6si szervtol, az elkUlonitett 6llami p6nzalapbol, a helyi
onkormdnyzattol, a kisebbsegi telepUlesi onkorm6nyzattol, a telepUlesi onkorm6nyzatok
t6rsul6s6t6l, az eg6szs6gbiztosit6si 6nkormdnyzattol 6s mindezek szerveit6l kapott
t6mogat6s medek6t,
f) a kozhasznf szervezet vezet6 tiszts6gvisel6inek nyrijtott juttatAsok 6rt6ket, illetve
6sszeg6t,
g) a kozhaszn0 tev6kenysegrol sz6lo rovid tartalm0 besz6mol6t.

8.3
Az Egyesulet elnOke koteles gondoskodni a kozhasznu szervezet mr.ikodesevel kapcsolatosan
keletkezett iratokba val6 betekint6sr6l, illetve azokrol felvililgositSst adni. Az iratokba val6
betekintes ir6nti ig6nyt (kerelmet) ir5sban kell az elnok r6sz6re megkUldeni. Az eln6k koteles
b6rmely jogszab6ly 6ltal felhatalmazott szerv vagy szem6ly 6ltal kert iratbetekintest
haladektalanul, egyeb esetekben az iratbetekint6st k6rovel tort6nt meg6llapod6s szerinti
hat6rid6ben, illetve jogszab6ly vagy hatos6gi hat1rozal5ltal el6irt hatdridoben teljeslteni.



8.4.
Az EgyesUlet mrikod6s6vel, szolg6ltatdsi igenybevetele modj5val, beszdmol6i kozles6vel
kapcsolatosan a nyilv6noss6got, a jogszab6lyokban meghat6rozottk1zzlteteli kotelezetts6geit
az EgyesUlet internetes honlapj6n keresztUl, valamint az alapszabdlyban szabillyozott irat-
betekint6si es felvildgositds-addsi jog rogzitesevel biztositja.

8.5.
A taggytiles 6s az elnoks6g 6ltal meghozott hatilrozatokat valamint az EgyesUlet beszdmol6it
az EgyesUlet internetes honlapj6n nyilv6noss6gra hozza.

9.
AZ EGYESULET GAZDALKODASA

9.1 .

Az EgyesUlet tagdijaibol, r6sz6re juttatott t6mogato befizetesekbol 6s esetleges egyeb
jovedelmekbol gazddlkod ik.

9.2.
A tagdlj osszeg6t, befizet6s6nek modj6t 6vente a taggytiles hat6rozza meg. A tagok tagd'rj-
befizet6seir6l az elnokseg a tagnyilv6ntart6shoz kapcsolodo nyilv6ntart6st vezet. A tagok a
tagdij megfizetesen tril az EgyesUlet tarloz6sai6rt saj6t vagyonukkal nem felelnek.

9.3.
Az EgyesUlet az 6llamh6ztart6s alrendszereitol - a normatlv t6mogatSs kivetel6vel - csak
irSsbeli szerzod6s alapj6n r6szesUlhet t6mogat6sban. A szerzSd6sben meg kell hat6rozni a
t6mogat6ssal va16 elsz6molSs felt6teleit 6s modj6t. Az igenybe vehet6 tSmogatdsi
lehet6segeket, azok m6rteket es felteteleit a sajto utj6n nyilv6noss6gra kell hozni. Az EgyesUlet,
mint kdzhasznI szervezet dltal nyrijtott c6l szerintijuttatdsok biirki 6ltal megismerhetok.

9.4.
Az EgyesUlet a vagyondval 6n6lloan gazd6lkodik, tartoz1sai6rL saj6t vagyondval felel.

9.5.
Az EgyesUletet a tagok elsodlegesen nem gazdas6gi tevekenyseg celjdra alapitottAk, 6s az
EgyesUlet gazdas6gi v6llalkoz6si tevekenyseget kizlrolag m6sodlagos jelleggel, csak
kozhasznf celjainak el6r6s6t elosegitendo es azokat nem veszelyezteto modon folytathat.
GazdSlkod6sa sor6n el6rt eredmeny6t nem osztja fel, azt a l6tesit6 okirat6ban meghatdrozott
tev6kenys6g6re ford itja.

9.6.
Az EgyesUlet befektetesi tevekenyseget nem v6gez, igy befektetesi szab6lyzat-k6szit6si
kotelezetts6ge n incsen.

9.7.
Az EgyesUlet evente dont a celjai k6zott felsorolt feladatok vegrehajtds5hoz felhasznSlhat6
p6nzeszkozdk m5rt6k6r6l, felosztdsuk modj6rol, egy6b t6mogat6s ny0jt6s6rol.

9.8.
Az EgyesUlet a felelos szem6lyt, a t6mogatot, valamint e szemelyek hozzAtartozojitt - a b6rki
6ltal megkotes nelkUl igenybe veheto szolg6ltat6sok, illetve a tSrsadalmi szervezet Sltal
tagj6nak a tagsdgijogviszony alapj6n nyrijtott, leteslt6 okiratnak megfelel6 juttat6sok kivetel6vel
- c6l szerintijuttatasban nem reszesitheti.



9.9.
Az EgyesUlet mfikodeserol a kUlon jogszabSlyok elolr6sai szerinti Uzleti konyveket kell vezetni
6s azokat az izlet6v v6gen le kell z6,rni. Az uzlet6v v6g6vel az EgyesUlet gazddlkod6sdrol a
taggytiles szdmAra m6rleget, a gazd6lkod6s eredm6nyerol vagyonkimutat6st kell k6szlteni. Az
EgyesUlet koteles a c6l szerinti tevekenysegebol, illetve v1llalkozAsi tev6kenysegebol szlrmazo
bev6teleit 6s r6fordit6sait elkUlonitetten nyilv6ntartani. Az EgyesUlet besz6mol6si 6s
nyilv6ntaft6si szab6lyaira a 2011. evi CIJXV. tOrv1ny 6s a 2011. evi CLXXXI. t6ru6ny
rendelkez6sei az i16nyadoak.

9.1 0.
A taggytlles kiz6rolagos hat6skorebe tartozik annak elddnt6se, hogy a keletkezett nyeres6get,
illetve annak mely r6sz6t hogyan haszndlja fel figyelemmel arra, hogy az EgyesUlet
tev6kenysegebol szArmaz6 nyeres6g nem oszthat6 fel, az csak a jelen alapszabillyban rogzitett
tev6kenys6g re ford ithato.

10.
AZ EGYESULET MEGSZUNESE

10.1.
Az EgyesUlet megszunik, ha a taggytiles a feloszl6s6t vagy mds t6rsadalmi szervvel valo
egyesUl6set kimondja.

10.2.
Megsztlnik tovdbb6 az EgyesUlet, amennyiben az arca jogosult szerv feloszlatja, illet6leg
megszu n6s6t meg6llapltja.

10.3.
A kozhasznu szervezet a kozhasznri jog6ll6s6nak megszrin6sekor koteles esedekes
koztartoz6sait rendezni, illetoleg kozszolgSltatds ellSt6s5ra i16nyulo szerzodes6bol eredo
kotelezettsegeit idoa16nyosan teljeslten i.

10.4.
Az EgyesUlet megsztin6se eset6n vagyon6t elsodlegesen a hitelez6k kielegltesere kell forditani.
A hitelez6k kielegit6se utSni vagyon felhaszn6l6sdnak modjdrol a taggyriles dont.

11.
VEGYES RENDELKEZESEK

11 .1.
Az EgyesUlet, mint t6rsadalmi szervezet tev6kenyseg6t a biros6gi nyilvSntart6sba v6telrol sz6lo
hatdrozat joger6re emelked6se napj6tol v6gzi.

11.2.
Az Egyesulet kdzvetlen politikai tevekenys6get nem folytat, szeruezete partoktol filggetlen es
azoknak anyagi tamogatast nem nyAjt.

11.3.
A jelen AlapszabSlyban nem szab6lyozott k6rd6sekben a Magyar Kozt6rsas6g Polg6ri
Torvenykonyv6rol szolo 1959. evi lV. torv6ny, egyesUl6si jogrol, a kozhasznri jog6llSsrol,
valamint a civil szervezetek mrikodeserol 6s t6mogat6sdr6l sz6lo 2011. evi CLXXV. tdrueny,
illet6leg a tov6bbi vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyok rendelkez6sei megfeleloen i16nyad6k.
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11.4.
Az egyesulet az 1989. evi Il. t1rueny alapjan letrehozott, az egyes1lesi jogrol, a k6zhaszn(t
jogallasrol, valamint a civil szervezetek muk1deserol 6s tdmogatasarol szolo 2011. 6vi CLXXV.
tv. (tovabbiakban: Civil tv.) 6s a Polgari T1ruenykOnyv (tovitbbiakban: Ptk.) szabalyai szerint
muk)d6 jogi szem6lyiseggel rendelkez6 t1rsadalmi szeruezet. Az alapszabdlyban nem
szabalyozott k6rd6sekben a Civil tv, a Ptk. szabdlyai, valamint a kdzhasznI jogallitsu
egyes1 letekre vonatkozo mi nden kori h atalyos jog szabalyok az i ra nyadoak.

11 .5.
Az EgyesAlet Alapszabalyat az alapfto tagok a 2009. december 5. napj1n tartott Alapito
Taggyfilese egyhang1 hahrozattal jovahagyta, majd azt a 2010. janu1r 25-en megism1telt
Alapito Taggy1bs a modosit€tsokkal egys6ges keretbe foglalta.
A ielen modositott es egyseges szerkezetbe foglalt alapszabdlyt a taggyfiles 2013. 6v februdr
honap 15. napjan elfogadta, es hatalyba lepteti.

Kelt: Budapest, 2013. febru6r 15.

Az egyseges szerkezetbe foglalt alapszabdly szovege megfelel a modosit6sok alapjdn hatdlyos
tartalomnak.

Budapest, 2013. februdr 15.

Toth Gyula
Levezeto elnok

Csepregi Gyula
Jegyz6kdnyv h itelesito

Vido Tam6s
JegyzokOnyvvezeto

Kapusi Eva
Jegyzokonyv h itelesito
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