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A Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete Közhasznú Egyesület alakuló
közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:
I.
Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete Közhasznú
Egyesület
Székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
Működése kiterjed az ország egész területére. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
Az Egyesület célja:
 Az egyesület alapvető feladata a könnyűzenei szerzők általános érdekképviselete,
tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése. A könnyűzeneszerzők összefogása, az
egyéni érdekeken túlmutató szakmai kommunikáció elősegítése. Az egyesület e célok
elérésének érdekében dolgozik a könnyűzenei szerzők jogainak szélesítéséért, illetve e
jogok maradéktalan érvényesüléséért.
 Folyamatos kapcsolatot tart fenn a zenével foglalkozó egyéb egyesületekkel, a többi
művészi szövetséggel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, mindenekelőtt az Artisjus, az
EJI, a Pro-Art, a Magyar Zenei Tanács, a Magyarországon működő zeneműkiadók, illetve
hangfelvétel előállítók szervezeteivel, illetve az időközben létrejövő, a könnyűzenéhez
kapcsolható tevékenységek bármely területét jelentősen reprezentáló szervezetekkel.
 Az egyesület célja többek között a magyar könnyűzenei művek szerzőit érintő döntéshozó
testületek tevékenységével kapcsolatos információk kommunikálása a tagság felé oly
módon, hogy a tájékoztatás a döntéshozó testületek működését a hazai szerzők számára
előnyösen segítse.
 Feladatának tekinti a magyar zenei kultúra terjesztését az audiovizuális médiában,
könnyűzenei rendezvények, akciók szervezését, szakmai kapcsolatok, fórumok
létrehozását és az együttműködés lehetőségeinek megteremtését.
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 Támogatni kívánja a tehetségek felkarolását és a hazai zenék médiajelenlétének
elősegítését. Elősegítve ezzel a magyar könnyűzene színvonalának emelkedését, az
értékes művészi alkotó munka kibontakozását.
 Az Egyesület szakmai találkozókat kíván szervezni, ahol a könnyűzeneszerzők
találkozhatnak más művészeti tevékenységet folytató alkotókkal, így előadókkal,
hangszeres zenészekkel, producerekkel, hanglemez kiadókkal, színházak képviselőivel és
egyéb felhasználókkal is.
 Az egyesület rendszeresen tájékoztatást tart tagjai számára az aktuális őket érintő szakmai
kérdésekben, rendszeres időközönként jogi fórumot létesít, ahova többek között szerzői
jogi tanácsadásért is fordulhatnak tagjai.
 Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi
és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, természetes személlyel,
amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. C. pontban foglalt
5. kulturális tevékenység közhasznú tevékenységet végzi. Ennek megfelelően az Egyesület
tevékenysége arra irányul, hogy minél többen részesülhessenek az általuk nyújtott
szolgáltatásokból, tehát az Egyesület által végzett tevékenység nemcsak a tagokra, hanem a
társadalom minden ezen műfajú tevékenység iránt érdeklődő tagjára kiterjed.
II.
Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
Az Egyesület állandó tagja lehet minden olyan szerzői tevékenységet végző természetes
személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt
aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesülethez való csatlakozást az Elnökségnek
kell bejelenteni, melyről az Elnökség dönt, és jelzi azt a Közgyűlés felé.
A tagokról a Titkár nyilvántartást vezet, név, lakcím és foglalkozás szerint.
Az Egyesület alapító tagjai:
1. Balanyi Szilárd
2. Baráth Gyula Tibor
3. Benkő László
4. Berta András
5. Bíró Zsolt
6. Bolyki Balázs
7. Brunner Zsolt
8. Czifra Sándor
9. Czutor Zoltán
10. Dobrády Ákos
11. Dr. Varga László
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12. Éliás Gyula Jr.
13. Hamza Zoltán
14. Hodosi Enikő
15. Kardos-Horváth János
16. Kecskés Tibor
17. Kovács Levente
18. Lányi Lajos
19. Lombos Márton
20. Lovasi András
21. Major Eszter
22. Mester Tamás
23. Mits Gergely
24. Náksi Attila
25. Oláh Szabolcs
26. Pély Barnabás
27. Pityinger László
28. Pityinger Péter
29. Presser Gábor
30. Romhányi Áron
31. Schrank Domokos Attila
32. Som Krisztián
33. Szabó Ágnes Zsuzsanna
34. Szabó András Bálint
35. Szabó László
36. Szabó Tamás
37. Szűcs Norbert
38. Tóth Szabolcs
39. Victor Máté
40. Závodi Gábor
41. Zolnai András
Az egyesületi tagság megszűnik:
•
•
•
•

a tag halálával,
kilépésével, amelyet írásban az Elnökségnek bejelent
kizárással, ha a tag bűncselekmény elkövetésével vagy az Egyesület céljával ellentétes
magatartást tanúsít, a kizárásról az Elnökség egyhangú határozatban dönt, a határozat ellen a
közgyűlésnél lehet fellebbezni,
törléssel, ha a tag a tagsági díjat tárgyév végéig kétszeri írásbeli felszólítás után nem fizeti be,
a törlésről az Elnökség egyhangú határozatban dönt, a határozat ellen a közgyűlésnél lehet
fellebbezni.
A tagok jogai és kötelezettségei
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Az Egyesület minden állandó tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület működését
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult, és részt vehet közgyűlés döntéshozatalában. A
szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag
megválasztható.
Az Egyesület tagja köteles minden év november 18. napjáig az Elnökség által évente
megállapított tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok
megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása
érdekében.
A később belépő jogi személy tag egyesületi jogait és kötelezettségeit bejegyzett képviselője
útján gyakorolhatja.
Az Egyesület állandó tagja:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható az Egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól
számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
Az állandó tagokon kívül pártoló tagok is részt vehetnek az egyesület céljának megvalósításának
érdekében az Egyesület tevékenységében. A pártoló tag - lehet természetes és jogi személy is anyagilag és erkölcsileg támogatja az Egyesületet, ám tagdíjat nem fizet.
A Pártoló tagok Egyesületbe történő felvételére és tagsági viszonyuk megszűnésére az állandó
tagokra vonatkozó rendelkezések irányadók. A Pártoló tagok jogaira és kötelezettségeire az
állandó tagok jogai és kötelezettségei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen
tanácskozási joggal vehetnek részt, valamint tisztségre nem választhatók és nem választanak.
Elmaradt tagdíj meg nem fizetése esetén a tagot 30 napos határidő tűzésével a fizetési
kötelezettségére fel kell hívni, és ezek utáni fizetési kötelezettség elmulszatása esetén a tag
törlésre kerül.
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
III.
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés és tisztségviselők
1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
2. AZ Egyesület legfőbb szerve, végső fokon dönt az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
•
•

a tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
az alapszabály elfogadása, módosítása,
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•

•

•
•

Egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása,
a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása, az
Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával
egyidejűleg, a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
meghozott határozata alapján történik.
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása
az Egyesület éves költségvetésének az elfogadása

Az alapszabály módosításához, beszámoló elfogadásához, és az Egyesület feloszlásának és
egyesülésének kimondásához a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazata (minősített
többség) szükséges.
A közgyűlés a szavazásra jogosult tagok felének és még egy fő jelenléte esetében
határozatképes. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend
közlésével, időpont és helyszín megjelölésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és
a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést
kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a
tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű
többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes-ha a fentiekről a tagokat
az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra
kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától
nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
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A közgyűlés 11 főből álló Elnökséget választ titkos szavazással. Az Elnökség tagjai között van az
ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök.
A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket 2 évre választja. Az Elnökség
tagjai:
Elnök: Czutor Zoltán
Alelnök: Bíró Zsolt
Titkár: Lányi Lajos
Benkő László
Szabó Ágnes
Victor Máté
Som Krisztián
Kardos-Horváth János
Mits Gergő
Hamza Zoltán
Szabó András Bálint

(„A tehetségkutatásért” tagozat elnöke)
(Szövegírói tagozat elnöke)
(Színházi zeneszerzői tagozat elnöke)
(Filmzeneszerzői tagozat elnöke)
(„Underground” zeneszerzői tagozat titkára)
(Oktatási tagozat elnöke)
(Popzenei tagozat elnöke)
(Rockzenei tagozat elnöke)

Az Egyesület Elnökségének tagjai kijelentik, hogy magyar állampolgárok és nincsenek eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
Az Elnökség tagjainak visszahívását a tagság egyszerű szótöbbséggel kérheti a mandátuma
lejárta előtt akkor, ha az Elnökség tagját bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik,
jogerős bírói ítélettel vezetői tisztség gyakorlásától eltiltották vagy az Egyesület érdekeivel
ellentétes gazdálkodást folytat.
Az Elnökség tagjai a mandátum lejártával azonos funkcióra egymást követő ciklusban egyszer
újra választhatók. A közhasznú szervezetek megszűnését követő két évig nem lehet más
közhasznú szervezet 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 megjelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
Az Elnökség tagjai továbbá nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban. Közeli
hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat az egyeneságbeli rokont, örökbefogadott-, mostohaés nevelt gyermeket, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülőt valamint a testvért, és az
élettársat.
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az
Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és jogok vállalásáról - beszámolási
kötelezettség és a könyvvizsgáló tájékoztatása mellett - dönteni.
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Az Elnökség feladata különösen az Egyesület éves munkatervének elkészítése, az egyesületi
tagokkal közösen tevékenykedve. Az Elnökség készíti el az Egyesület éves beszámolóját és a
közhasznúsági jelentést. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•

a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét,
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az Elnökség a testület tagjainak több, mint fele jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség
szükséghez képest - de évente legalább négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az
Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése, és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség
határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol
jogszabály minősített többséget ír elő.
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
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely
nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban
rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait
értelemszerűen alkalmazni kell.
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a
közgyűlés által erre kijelölt hitelesítő tag.
A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.
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Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt
(beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban,
ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy
köteles ennek tudomásra jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely országos
sajtó útján is nyilvánosságra hozni.
Az Elnökség a saját és a Közgyűlés határozatait az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető
táblán, valamint az Egysület honlapján és elektronikus levél formájában hozza nyilvánosságra.
Az érintettekkel való közlésen kívül az Egyesület határozatait nyilvánosságra kell hozni.
Az Egyesület a működésével keletkezett iratokba bárki betekinthet az Egyesület Elnökével előre
egyeztet időpontban az Egyesület székhelyén.
Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléséiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
A Tisztségviselők hatásköre és feladatai különösen:
Elnök:
•
•
•
•
•
•

felelős az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
koordinálja a Elnökség munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedései a Közgyűlés és
az Elnökség határozataival összhangban legyenek,
elnököl a közgyűléseken,
képviseli az Egyesületet a hatóságok és más szervek előtt,
előkészíti és összehívja az Elnökségi üléseket,
gondoskodik a vezetőségi határozatok megvalósításáról.

Alelnök
•
•
•

helyettesítik az Elnököt távollétében, (az Elnök választása szerint)
saját hatáskörükben szervezési teendőket látják el,
kezelik és ellenőrzik az Egyesület tartalmi munkájával kapcsolatos iratokat.

Titkár
• intézi az Egyesület minden gazdasági-pénzügyi tevékenységét,
• teljes felelősséggel vezeti a tagnyilvántartást,
• őrzi a pénzügyi bizonylatokat,
• rendelkezik az Elnökkel együttesen az Egyesület bankszámlája felett, a Közgyűlés által
meghatározott keretek között
• vezeti a tagnyilvántartást
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A felügyelő bizottság
Az Egyesület éves bevétele előreláthatólag nem haladja meg az ötmillió forintot, így felügyelő
bizottság létrehozása nem kötelező ugyan, de a tagok, mint ellenőrző szervet kívánják létrehozni
a felügyelő bizottságot.
Az Egyesületnél 5 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság megbízatása
két évre szól, tagjai:
Hodosi Enikő
Major Eszter
Balanyi Szilárd
Náksi Attila
Oláh Szabolcs
A felügyelő bizottság tagjai közül Elnököt választ.
A felügyelő bizottság Elnöke:
Oláh Szabolcs
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban
tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga
állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
- Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az
Egyesület vagy a tagok érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb
szerv részére.
- Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület
munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem
hívták össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő bizottság is
jogosult.
Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti
a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő
bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottság működése
A felügyelő bizottság testületként jár el.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő
bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél
megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének
harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.
Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.
Összeférhetetlenségi- és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyéb szabályok
Az Egyesület tisztségviselője a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
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A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 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 Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a
szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli 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, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az Egyesület alapításakor a vezető tisztségviselőket az alapítók az alakuló közgyűlésen titkos
szavazás útján választják meg. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit Egyesület
legfőbb szerve választja meg.
A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A
jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik
vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
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e) elhalálozással.
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról
már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt
venni.
IV.
Az Egyesület képviselete
Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan jogosult.
A Elnök és a Titkár önállóan rendelkezik az Egyesület számlája felett is.
A közgyűlés által 2 évre megválasztott képviselő neve:
Czutor Zoltán
V.
Közhasznúsági nyilatkozatok
1. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény
26. § c) szerint): 5. kulturális tevékenység
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Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásaiból.

3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez, a vállalkozási tevékenységéből befolyt összeget a tagok között nem
osztják föl, azt a céljainak megvalósítására fordítja.
5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja a
létesítő okiratban foglalt tevékenységre.
6. Az Egyesület éves árbevétele előreláthatólag nem haladja meg az 5 millió forintot bár a
közgyűlés az esetleges törvényi előírásnak megfelelően felügyelő bizottságot hozott létre.
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7. Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb
támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb
tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak.
8. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
9. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységre fordítható.
10. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és
felvilágosításadási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nyilvánosságát úgy biztosítja,
hogy az Egyesület székhelyén azt bárki megtekintheti az Elnök részére küldött ilyen irányú
kérelem esetén. ( Saját költségére másolat készíthet).
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett egyéb iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
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Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kért
irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
VI.
Vegyes rendelkezések
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, és működésének megkezdése az 1989.
évi II. tv. – Etv.- 15. § (4) bek. foglaltak szerint történik.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. – a továbbiakban Ptk.-, a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI.. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.

Kelt: Budapesten, 2008. november 18. napján.
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