
AZ ART-MOZI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ART-MOZI Egyesület tagjai az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései szerint - az Egyesület 2015. szeptember 18. napján
tartott közgyűlésén elhatározott módosításokra figyelemmel a 2016. február 5. napján
tartott közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosításnak megfelelően – az alábbiak
szerint állapítják meg. A módosítást félkövér és dőlt betűtípus jelzi.

I. fejezet / Általános rendelkezések

1. §.
Az Egyesület neve: ART-MOZI Egyesület

Az Egyesület székhelye: 1025 Budapest, Baba utca 1.

Az Egyesület működési területe: Az Egyesület működése kiterjed Magyarország egész 
területére.

Az Egyesület kiadásait tagdíjakból és egyéb bevételekből fedezi.

II. fejezet / Az Egyesület célja és tevékenysége

2. § Az Egyesület a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

3. §
Az Egyesület célja:
- az art filmeket vetítő, nemzetközi mozilánctól független mozik érdekeinek szervezett 
képviselete, védelme,
- az art filmeket forgalmazó magyarországi vállalkozások érdekeinek szervezett 
képviselete, védelme,
- a kulturális célú moziüzemeltetést támogató feltételrendszer kialakításának és 
fenntartásának segítése,
- az art mozik törzsközönségének megtartása, bővítése,
- együttműködés kialakítása az art filmeket vetítő mozik, vetítőhelyek között,
- a magyarországi art filmterjesztő szakma nemzetközi képviselete, nemzetközi 
együttműködések kialakítása, a magyar terjesztők nemzetközi továbbképzéseken való 
részvételének segítése,
- a Magyarországon épülő, felújításra ill. korszerűsítésre kerülő art mozik fejlődésének, 
működésének elősegítése.

Az Egyesület együttműködik mindazon személyekkel és szervekkel akik, illetve amelyek
készek az előzőek szerinti célok érdekében tevékenykedni. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.



2

III. fejezet / Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

4. §. Az Egyesületnek csak rendes tagjai lehetnek.

Az Egyesület tagjai természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek.

Tag lehet
a.) bármely olyan, nyilvánosan működő, art filmeket is vetítő jogi személyként működő

mozi vagy egyéb vetítőhely, amely az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, egyben írásban kötelezettséget vállal az
egyesületi célok megvalósítása érdekében tett közreműködésre, és akit ennek
alapján – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Közgyűlése a tagok sorába
felvesz,

b.) bármely olyan, többségében art és magyar filmeket forgalmazó, Magyarország
területén működő jogi személy filmforgalmazó, amely az Egyesület alapszabályának
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, egyben írásban kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében tett közreműködésre, és akit ennek
alapján – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Közgyűlése a tagok sorába
felvesz,
c.) bármely olyan, az art filmek népszerűsítése iránt elkötelezett természetes személy,
aki az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
egyben írásban kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében tett
közreműködésre, és akit ennek alapján – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület
Közgyűlése a tagok sorába felvesz.

A jogi személy írásbeli felvételi kérelmében köteles jelezni és igazolni, hogy összesen
hány mozit és egyéb vetítőhelyet üzemeltet Magyarország területén, és erre való
tekintettel kérheti, hogy az Egyesület Közgyűlése a tagok sorának felvétele során
számára különleges jogállású tagságot és a szavazati jogának mértékét az általa
üzemeltetett mozik és egyéb vetítőhelyek számával egyezően állapítsa meg.

5. §.
A tagság megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tag halálával,
d) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
e) a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

a.) A tag kilépési szándékát az elnöknek írásban tartozik bejelenteni.

b.) Az Elnök javaslatára kizárható a tagok sorából, aki jogszabályt, az egyesület
alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást
tanúsít. Az Elnök köteles kizárási indítványát indokolni, arról a tagot és az Elnökség
minden tagját írásban értesíteni. A kizárási indítvánnyal érintett tag és az Elnökség tagjai
8 napon belül a kizárási indítványra észrevételt tehetnek.

A tag kizárásáról, illetőleg - kilépési kérelem esetén - törléséről az elnök javaslata
alapján a Közgyűlés határoz, titkos szavazással. A tag kizárását kimondó határozatot
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írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

c.) Amennyiben az Egyesület tudomására jut, hogy az Egyesület valamely természetes
személy tagja elhunyt, úgy az Elnök a halál időpontjával egyezően rögzíti a tagsági
jogviszony megszűnését.

d.) Az Elnök javaslatára a Közgyűlés harmincnapos határidővel írásban felmondhatja a
tagsági jogviszonyát annak a tagnak, aki tagdíjfizetési kötelezettségének két hónapi
elmaradást követően sem tesz eleget, vagy a tagság Alapszabályban foglalt feltételeinek
a továbbiakban nem felel meg. A tagsági jogviszony felmondásáról az elnök javaslata
alapján a Közgyűlés határoz, titkos szavazással.

e.) Amennyiben az Egyesület tudomására jut, hogy az Egyesület valamely jogi személy
tagja jogutód nélkül megszűnt, úgy az Elnök a megszűnés időpontjával egyezően rögzíti
a tagsági jogviszony megszűnését.

IV. fejezet / A tagok jogai és kötelezettségei

6. §. Jogok
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen, a jogi személyiséggel
rendelkező tag jogait megbízottja útján gyakorolja. Az Egyesület munkájában a tagok
egyformán vehetnek részt és a tagsággal járó előnyök és kedvezmények igénybevételére
egyformán jogosultak.

Az Egyesület art és magyar filmeket forgalmazó jogi személy, valamint természetes
tagjai egy szavazattal rendelkeznek, az art filmeket is vetítő mozi vagy egyéb vetítőhely
jogi személy tagjai pedig annyi szavazattal, amennyit az Egyesület Közgyűlése – a jogi
személy tag által Magyarország területén üzemeltetett mozik és egyéb vetítőhelyek
száma alapján – tagfelvételi határozatában meghatározott.  A természetes személy tag,
ill. a jogi személy tag bármely tisztségre megválasztható. 

Az Egyesület tagjának jogai:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt
nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,

b) jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni,

c) ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; indítványt
tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira,

d) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről a testületi szervek vezetőitől
és a tisztségviselőktől,

e) választhat, illetve választható az Egyesület elnökségébe, illetve tisztségeire;
f) betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba,
g) a tagok egytizede írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és

rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,
h) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.

7. §. Kötelezettségek
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Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
minden év május 31. napjáig átutalással az Egyesület bankszámlájára megfizetni,
továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása valamint a
Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az Egyesület
tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét.

A Magyarország területén több mozit és egyéb vetítőhelyet üzemeltető, különleges
jogállású tagságot nyert jogi személy tagok esetében a tagdíj összege a megállapított
szavazati jog mértékének megfelelően a tagdíj és a szavazati jog számának szorzatával
egyenlő.

V. Fejezet / Az Egyesület szervei és tisztségviselői

8. §.

Az Egyesület szervezeti felépítése:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség.

Az Egyesület tisztségviselői:
a) az elnök,
b) a négy alelnök.

VI. Fejezet / Közgyűlés

9. §
Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, és
az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

10. §
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és díjazásának

megállapítása,
c) az Egyesületbe új tagok felvétele,a tagok kizárása és a tagsági jogviszony 

felmondása,
d) az Egyesület éves tervezett költségvetésének elfogadása,
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének –megtárgyalása és elfogadása,
f) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
g) a Közgyűlést követő, a következő Közgyűlésig tartó időszak legfontosabb 

feladatainak megállapítása,
h) a tagdíj mértékének megállapítása, valamint
i) döntés mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabály, vagy az alapszabály 

kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utal.

 Az Egyesület választott szervei a Közgyűlésnek felelősséggel taroznak.
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11. §.
A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést évenként,
vezetőségválasztással egybekötött rendes Közgyűlést pedig 3 évenként kell tartani.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata, a Közgyűlés helyszíne a meghívóban
feltüntetett helyszín. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni
úgy, hogy a meghívók igazolható módon történő elküldése és a Közgyűlés napja között
legalább 15 nap időköznek kell lennie. Igazolható módnak kell tekinteni, amennyiben a
meghívó a tag által megadott e-mail címre elektronikus úton kerül megküldésre és arról
kézbesítési visszaigazolás érkezik. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5
napon belül a tagok és az Elnökség az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult
dönteni; ha a napirend kiegészítéséről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor
az új napirendi pontokról a tagokat igazolható módon értesíteni kell. A Közgyűlés
napirendje, annak elfogadását megelőzően - a tagok által a Közgyűlésen javasolt
napirendi pontokkal kiegészíthető. Az Alapszabállyal, a szervezeti változásokkal és a
gazdálkodással kapcsolatos kérdések csak előzetes írásos tájékoztatás után tárgyalhatók.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés
megtartásához.

Az elnök, vagy két alelnök együttesen szükség szerint bármikor összehívhat rendkívüli
Közgyűlést. A tagok egyharmadának írásbeli kívánságára - amennyiben a Közgyűlés
célját megjelölik -, vagy a felügyelő szerv írásbeli indítványára 30 napon belül rendkívüli
Közgyűlést kell összehívni. 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.

12. §.
Az Egyesület art és magyar filmeket forgalmazó jogi személy, valamint természetes
tagjai egy szavazattal rendelkeznek, az art filmeket is vetítő mozi vagy egyéb vetítőhely
jogi személy tagjai pedig annyi szavazattal, amennyit az Egyesület Közgyűlése – a jogi
személy tag által Magyarország területén üzemeltetett mozik és egyéb vetítőhelyek
száma alapján – tagfelvételi határozatában meghatározott. A tag szavazati jogával akkor
élhet, ha tagdíjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A Közgyűlésen
megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.

Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a
szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghatározott kezdési időpontot követő fél óra
elteltével sem határozatképes, a közgyűlés határozatképtelenségét meg kell állapítani. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely
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ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 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.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell
halasztani, a 15 napon belül ugyanezen napirenddel összehívott Közgyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetén megismételt
közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűlési meghívóban is megjelölhető.

A Közgyűlés határozatait, eltérő rendelkezés hiányában - a Közgyűlésen jelenlévő tagok
szavazatának többségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Alapszabállyal, valamint a szervezeti
változásokkal kapcsolatos napirendi pontokban a jelenlevő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel döntenek. Az egyesület céljának módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A tisztújító közgyűlést megelőzi a jelölőbizottság munkája. A jelölőbizottság tagjait az
Elnökség kéri fel, a jelölőbizottság a teljes tagsággal folytatott konzultáció alapján a
tisztújító közgyűlés előtt írásban javaslatot tesz az egyesületi tagoknak a
megválasztandó tisztségviselők személyére. A tisztújításon minden tag az előzőek szerint
meghatározott számú szavazatra jogosult. A tisztújító közgyűlés elején a jelölőbizottság
ismerteti a jelölőbizottság javaslatait, ezek után a jelenlevő tagok is javasolhatnak az
egyes tisztségekre jelölteket. A jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról a jelöltnek
minden esetben nyilatkoznia kell, ez történhet a tisztújító közgyűlésen szóban, vagy
amennyiben akadályoztatása miatt a jelölt személyesen nem tud résztvenni a tisztújító
közgyűlésen, írásban is elfogadhatja a jelölést. Amennyiben egy jelölt nem nyilatkozik
szabályosan a jelölés elfogadásáról vagy nem fogadja el a jelölést, nem kerülhet fel a
választási listára.

A tisztújító közgyűlésen a jelöltlista összeállítása után szavazócédulákat kell készíteni,
amelyen külön kategóriában szerepelnek az elnökjelöltek, az alelnökjelöltek és a
pénzügyi ellenőrző bizottsági tagjelöltek. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos
szavazással választja meg, az elnököt kétharmados szótöbbséggel, az alelnököket pedig
szavazati sorrend alapján. Amennyiben egyik elnökjelölt sem kap kétharmados
szótöbbséget a szavazáson, a két legtöbb szavazatot kapott elnökjelölt közül választ a
közgyűlés egy megismételt, szintén titkos szavazáson. Amennyiben az alelnökök vagy a
pénzügyi ellenőrző bizottsági tagok személye nem dönthető el a választás első fordulója
után szavazategyezés miatt, az egyező számú szavazatot kapott jelöltek közül kell
választania a közgyűlésnek egy megismételt, szintén titkos szavazáson. 
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VII. fejezet / Az Elnökség

13. §.
Az Egyesület Elnökségét a Közgyűlés által az Egyesület tagjai sorából 3 éves időtartamra
megválasztott elnök és négy alelnök alkotja. Egy elnökségi tag választható az Egyesület
tagjain kívüli személyekből. Az elnökségi tagság megszűnése esetén az új tagot a
Közgyűlés a tagság megszűnésétől számított 30 napon belül választja meg.

Az Elnökség két Közgyűlés között vezeti az Egyesület munkáját, a Közgyűlés határozatai
alapján elkészíti az Egyesület munkatervét és gondoskodik annak végrehajtásáról, illetve
előkészíti a Közgyűlést. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a
Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az Elnökség szükség szerint - de legalább évente egyszer – tart ülést, melyet az elnök
hív össze.

Az elnök az elnökségi ülésről legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően igazolható
módon, írásban (levél vagy fax, illetve email) értesíti a tagokat, az ülés napirendjének
közlésével. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az öt elnökségi tagból
legalább három jelen van. Az Elnökség határozatát nyílt szavazással egyszerű
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekintetni.
Egyebekben az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg.

Az Elnökség döntéseiről, intézkedéseiről az Egyesület tagjainak köteles beszámolni, az
elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet 14 napon belül köteles valamennyi tag részére
megküldeni.

Az Elnökség feladatai: 
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a saját 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) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
h) a tagság nyilvántartása
i) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
j) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
k) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

14 .§.
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A Közgyűlés 3 éves időtartamra elnököt választ, aki képviseli az Egyesületet más
szervezetekkel való kapcsolatában, ill. a nyilvánosság előtt. Az elnök egyben rendes tagja
az Egyesület Elnökségének, és az operatív munka irányítója.

15. §
Az elnök feladata és hatásköre:

a) az Egyesület tevékenységének irányítása,
b) a Közgyűlés összehívása,
c) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtása, végrehajtatása 

és a végrehajtás ellenőrzése,
d) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
e) az Elnökség munkájának előkészítése, megszervezése és koordinálása,
f) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
g) az Egyesület önálló képviselete,
h) intézkedés és döntéshozatal a hatáskörébe tartozó ügyekben,
i) az Egyesület gazdálkodásának irányítása, utalványozási jog gyakorlása, a 

számviteli és a pénzügyi belső ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése,
j) az Egyesület munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása,
k) minden olyan feladat ellátása, amelyet a Közgyűlés döntése, illetve jogszabály az 

Elnök hatáskörébe utal.

VIII. Fejezet / Alelnökök

16. §
Az Egyesület 3 éves időtartamra négy alelnököt választ. Az alelnökök rendes tagjai az 
Egyesület Elnökségének.

Az alelnökök közül: 
- egy alelnöknek vidéki art mozi képviselőjének kell lennie,
- egy alelnöknek budapesti art mozi képviselőjének kell lennie,
- egy alelnöknek art filmforgalmazó képviselőjének kell lennie.

Az elnök távollétében, felhatalmazása alapján az alelnökök gyakorolják az elnök
alapszabályban meghatározott jogait és kötelességeit. Két alelnök együttesen jogosult az
Egyesületet képviselni. A Közgyűlés a megválasztott alelnökök egyikét 3 éves
időtartamra a pénzügyi ellenőrzés feladatának ellátásával bízza meg.

A pénzügyi ellenőrzés feladatával megbízott alelnök feladata és hatásköre:
a) az Egyesületet teljes gazdasági pénzügyi tevékenységének a megszervezése és

ellenőrzése, gazdasági, gazdálkodási tervek készítése,
b) a gazdasági események bizonylatainak nyilvántartása és nyilvántartatása,
c) az Egyesület kötelezettségvállalásainak végrehajtásban közreműködés, a

kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése,
d) az Egyesület pénzügyi helyzetét bemutató beszámolók elkészítése,
e) a számviteli és a pénzügyi belső ellenőrzési feladatok ellátásának segítése, ennek

kapcsán az Elnök által megbízott személyekkel együttműködés.

IX. Fejezet / Ügyviteli szabályok

17. § 
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Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az Elnök, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két jegyzőkönyv
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. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az Elnök
köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni.

X. Fejezet / Az Egyesület képviselete

18. §
Az Egyesület képviseletére az elnök és az alelnökök jogosultak olyan módon, hogy az
Egyesület elnöke önállóan, teljes körűen jogosult az Egyesület képviseletére, míg az
elnök akadályoztatása esetén az Egyesület két alelnöke együttesen jogosult az Egyesület
képviseletére.

19. §
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök vagy együttesen két alelnök
jogosult. 

XI. Fejezet / Az Egyesület gazdálkodása

20.§.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség készít el és a
Közgyűlésfogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet
elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a
tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott
összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A
tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az
Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület tisztségviselőit, támogatóit és az önkénteseit, valamint e személyek
hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán, illetve házipénztárban kezeli.

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani, nyilvántartására a
rá irányadó könyvelési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület működéséről a külön
jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le
kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára
mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít, illetve készíttet.
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A költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű, és a mindenkori pénzügyi
előírásoknak megfelelő felhasználásáért az Elnökség felelős.

XII. Fejezet / Az Egyesület megszűnése

21. §. Az Egyesület megszűnik, ha
a) feloszlását a Közgyűlésen a tagok kétharmada kimondja,

ha más egyesülettel egyesül,
b) ha az Egyesület szétválik,
c) ha feloszlatják,
d) ha megszűnését megállapítják,
e) az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak

meg,
f) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Az Egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül
megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt
módon kell nyilvánosságra hozni.

Az Egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt
egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek
támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A
vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

XIII. Fejezet / Záró rendelkezések

22. §
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

23. §
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb
jogszabályok és a közgyűlési határozatok az irányadóak. 

Budapest, 2016. február 5.

Bakos Istvánné
az Egyesület elnöke

Záradék: Alulírott, dr. Békés Ádám ügyvéd, igazolom, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály - a 1. pontját érintő - módosítások
alapján hatályos tartalmának.

Jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:
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Budapest, 2016. február 5.

dr. Békés Ádám
ügyvéd
Békés Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Báthory utca 7. II. em.
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