Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLY
amely létrejött az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. törvény alapján, társadalmi szervezet
(a továbbiakban: egyesület) önkéntes létrehozatala céljából, valamint módosításra került a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései
alapján az alábbiak szerint (változások félkövér, dőlt betűvel jelezve):
1. Az egyesület alapítása

1.1

Az egyesület neve: Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület

1.2

Az egyesület székhelye: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. tetőtér 1. ajtó

1.3

Az egyesület honlapja: www.magyarteatrum.hu

1.4

Az egyesület e-mail címe: info@magyarteatrumitarsasag.hu

1.5

Az egyesület első vezető tisztségviselője: Vidnyánszky Attila, elnök (4030 Debrecen, Várad u. 35.)

1.6

Az egyesület célja:

Az egyesület célja hogy a színjátszás területén szervezett keretet biztosítson a szakmai együttműködésre és
ellássa az érdekképviselettel összefüggő feladatokat.
Az egyesületi célok mind teljesebb megvalósítása érdekében színházművészeti, előadóművészeti
tevékenység végzése a színház- és előadóművészet területén, így az egyesület színvonalas színházi
produkciók, fesztiválok létrehozásáról, szervezéséről is gondoskodik.
Az egyesület céljai érdekében - mindenkori lehetőségei szerint - az alábbi tevékenységeket folytatja:

•

Országos működési területen, az állam és az önkormányzatok által fenntartott, továbbá a más
modell szerint működtetett színházak összefogása, munkájuk szakmai segítése, ezáltal a
magyarországi és a magyar nyelvű színjátszás fejlődésének elősegítése.

•

Szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és
állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

•

A színházak közötti szakmai együttműködés és információáramlás biztosítása, az államigazgatási,
önkormányzati és a színházművészeti területet érintő vállalkozói szférával való kapcsolatrendszer
bővítése, erősítése.

•

A tagok színházművészeti szakmai érdekeinek védelme,részvétel az országgyűlési, kormányzati és
önkormányzati döntések szakmai előkészítésében.

•

Kölcsönös tájékoztatás nyújtása az egyesület tagjaként működő színházakban folyó szakmai
munkáról.

•

A színházművészek és a színházi dolgozók szociális és jóléti igényei kielégítésének támogatása.

•

A határon túli magyarok szellemi, kulturális támogatásával kapcsolatok kezdeményezések
támogatása. A határon túli magyarsággal történő kapcsolattartás előremozdítása és ápolása
színházi, kulturális, és egyéb szakmai programokon keresztül.

•

Nemzetközi színházi kapcsolatok építése.

•

A magyar népi és a magyarországi nemzetiségi nyelvű színjátszás hagyományainak ápolása és
védelme.

•

Szakmai képzések, továbbképzések koordinálása, lebonyolítása.

•

A Társaság ellátja tagjai munkáltatói érdek-képviseleti feladatait.

1.7

Az egyesület jogi személy, működési területe kiteljed Magyarország egész területére.

1.8

Az egyesület az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján a kulturális tevékenység elnevezésű közfeladat teljesítésére
irányuló, kulturális közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő
társadalmi támogatottsága kimutatható.

1.9

Az egyesület elősegíti a magyar színházi hagyományok és a színházi kultúra, valamint az anyanyelv
ápolását és egyenrangú partnerként kezeli az összes magyar nyelven játszó színházat, valamint ösztönzi
azok együttműködését.

1.10 Az egyesületet létesítő tagok a jelen alapszabály 1. számú és elválaszthatatlan mellékletében felsorolt
tagok.

1.11 Az egyesületnek bevétele elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, valamint harmadik személyek
adományaiból, továbbá vállalkozási tevékenységének eredményéből, valamint
támogatásokból képződik. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

költségvetési

1.12 Az egyesület alapvető tevékenysége az egyesület céljainak megvalósítását szolgálja, továbbá
tevékenységével összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként
folytathat.

1.13 Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabály 1.6 pontjában

rögzített egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve
végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységére fordítja,
a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az egyesület gazdasági társaságot akkor alapíthat, illetve
gazdasági társaságban akkor létesíthet tagsági jogviszonyt, ha nem veszélyezteti a közhasznú és az
egyesület céljainak megvalósítását. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.14 A tagok által fizetendő tagdíj mértékét, a befizetés módját és határidejét a közgyűlés állapítja meg. A már

teljesített tagdíj nem követelhető vissza. Az alapító közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározottak szerint
a tagdíj összegét az alapítók évi 100.000,- Ft, azaz százezer forint összegben állapították meg. Az összeget
évente két részletben, az első részletet folyó év február 28. napjáig, a második részletet folyó év
szeptember 30. napjáig kell az egyesület bankszámlájára - az egyesület által kiállított számla ellenében átutalással megfizetni. Az év közben csatlakozók az adott töredék évre - a felvételt követően - a hátralévő
hónapok figyelembevételével időarányos díjat fizetnek. Az egyesület tagjai - önkéntes felajánlás alapján a megállapítottnál magasabb összegű tagdíjat is fizethetnek.

1.15 Alapítók kötelezik magukat, hogy a tagdíjukat az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről és a
pénzintézeti folyószámla megnyitásáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül, majd azt
követően a közgyűlés által meghatározott módon és értékben az egyesület által nyitott bankszámlára
vagy az egyesület pénztárába befizetik.

2.

Az egyesület szervezete

2.1

A tagság

2.1.1 Az egyesület tagja lehet minden, az egyesület alapszabályát elfogadó és az egyesületi tagdíjat befizető
előadó-művészeti, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó gazdasági, oktatási tevékenységet végző, jogi

személyiséggel rendelkező szervezet, továbbá előadó-művészeti tevékenységhez
érdekképviseleti tevékenységet végző, jogi személyiségű szakmai szervezet.

kapcsolódó

2.1.2 Az egyesület tagjává az alapító tagokon kívül az a 2.1.1. pont szerinti tagjelölt válhat, aki azt az elnökségnél
írásban kérelmezi. A tagfelvételi kérelmet az elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti. A felvételi
kérelemről a közgyűlés határoz, az új tag felvételéhez a közgyűlésen jelenlevő tagok kétharmadának
támogató szavazata szükséges.
2.1.3 A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem közgyűlés által történő elfogadásával jön létre, és határozatlan időre szól.
2.1.4 Az egyesület elnöksége tagnyilvántartást vezet, amelyben az elnökség köteles a tagokat nevük és címük
feltüntetésével nyilvántartani. A tagokat a felvételüket kimondó közgyűlési határozatot követően
haladéktalanul fel kell venni a tagnyilvántartásba, illetve tagsági viszonyuk megszűnését követően
haladéktalanul törölni kell a tagnyilvántartásból.
2.1.5 A tag a tagsági jogviszonyból eredő jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére képviselője
útján tesz eleget. A tag képviselője csak olyan természetes személy lehet, aki nagykorú,
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták; a közügyek, illetve e
foglalkozásának gyakorlásától nincs eltiltva; magyar állampolgár, vagy 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. A tag képviselője nem lehet olyan személy, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője (az egyesület tagjának
képviselője) nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő (az egyesület tagjának képviselője) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői (az egyesület
tagjának képviselői) tevékenységtől.
2.1.6 Az egyesületi tagságból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése tekintetében a tag
képviselőjének kell tekinteni azt a természetes személyt, akit a tag - a 2.1.5 pontban foglaltakra is
figyelemmel - a képviseletre kijelöl. A tag a képviselő személyét a tagsági jogviszony keletkezését
követően köteles bejelenteni az egyesület elnökségének. A tag képviselője lehet bármely olyan személy,
aki a taggal állandó munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
2.1.7 Ha a tag létesítő okirata, vagy más - a tag szervezetére és működésére vonatkozó - szabályzat képviselő
kijelölését nem teszi lehetővé, illetőleg a kijelölt képviselő személyét a tag az egyesület részére nem jelöli
meg, úgy a tag képviselőjének azt a személyt kell tekinteni, akit a létesítő okirat, illetve más szabályzat
képviselőként megjelöl (törvényes képviselő). A tag képviselője feladatait személyesen köteles ellátni, a
közgyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát, a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazásban meg kell határozni a képviselő képviseleti jogának terjedelmét.
2.1.8 A tag joga, hogy az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vegyen, a közgyűlésen felszólaljon
és többi taggal egyenlő szavazati joggal szavazzon, kérdéseket, javaslatokat és észrevételeket tegyen,
továbbá választó és választható legyen az egyesület szerveibe. A tag joga továbbá, hogy az egyesület
bármely szervének törvénysértő határozatát a bíróság előtt megtámadja. A tagok képviselőik útján
választhatják meg az egyesület vezető tisztségviselőit.
2.1.9 A tag kötelezettsége, hogy az egyesületi tagdíjat megfizesse és az egyesület alapszabályában foglaltakat
tiszteletben tartsa. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét. A tag az egyesület tartozásaiért - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonával
nem felel, azokért kizárólag az egyesület felel a saját vagyonával. A tag kötelezettsége továbbá az
elnökség és a közgyűlés által hozott határozatokat megtartani, azok szerint eljárni.

2.1.10 A tagsági viszony megszűnik:

a)

a tag kilépését az elnökségnek írásban bejelentő nyilatkozatának kézbesítésével;

b)

a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c)

a tag kizárását kimondó közgyűlési határozattal;

d)

a tag jogutód nélküli megszűnésével;

e)

az egyesület megszűnésével.

2.1.11 A tagsági jogviszony egyesület általi felmondására bármely másik tag vagy az elnökség tehet - indokolással
ellátott - javaslatot a közgyűlés számára, amennyiben a tag a 2.1.1. pontban foglalt, a szervezet
tevékenységére vonatkozó feltételeinek már nem felel meg. Az eljárás megindulásáról igazolható módon
kell tájékoztatni a tagot. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy az eljárás tárgyában, az eljárás
ideje alatt a tag bizonyítékot terjeszthet elő. A közgyűlés a tagsági jogviszony harminc napos határidővel
történő felmondásáról dönthet a közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával azzal, hogy
amennyiben a tag ezen határidő alatt a felmondásra okot adó indokot megszünteti úgy a felmondás
hatálytalan. A tag a felmondásra okot adó indok 30 napon belüli megszűnését a soron következő
közgyűlésen igazolni köteles. Az eljárásban az alapszabály 2.1.14-2.1.15 pontjai megfelelően
alkalmazandóak azzal, hogy amennyiben a közgyűlés az igazolást elfogadja, úgy a tag jogviszonya
folyamatosnak tekintendő, amennyiben azt elutasítja, úgy a tagsági jogviszony a felmondásról szóló
közgyűlési határozat kézbesítésétől számított 30. napon szűnik meg. A tagsági viszony megszűnésével a
tag az egyesületi tagsága által szerzett összes jogát elveszti.
2.1.12 A tag kizárására bármely másik tag vagy az elnökség tehet - indokolással ellátott - javaslatot a közgyűlés
számára. A kizárási eljárás megindulásáról igazolható módon kell tájékoztatni a tagot. A tájékoztatásnak
ki kell terjednie arra is, hogy az eljárás tárgyában, az eljárás ideje alatt a tag bizonyítékot terjeszthet elő.
A javaslatról a soron következő közgyűlés dönt, a közgyűlésen jelenlevő tagok kétharmadának
szavazatával.
2.1.13 Kizárási oknak minősül különösen:

a,

a tag részvétele az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytató más civil szervezetben vagy
gazdasági társaságban;

b,

ha az egyesületi tagdíj megfizetésével 30 napon túli késedelembe esett tag az elnökség írásbeli
felhívása ellenére az abban megszabott határidőn belül a tagdíjat nem fizeti meg; vagy

c,

ha a tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.

2.1.14 A tag kizárására vonatkozó javaslat közgyűlési megtárgyalása során biztosítani kell a kizárásra javasolt tag
részére a védekezés lehetőségét. A kizárási eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló
határozat, amennyiben a határozattal érintett részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő, valamint a mentő körülmények ismertetésére.
2.1.15 A kizárásról rendelkező határozatot írásban kell közölni az eljárás alá vont taggal. A határozatot
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A jogorvoslati lehetőségről szóló
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a Ptk. 3:35. § - 3:36. §-ában foglaltakat is. A kizárásról rendelkező
határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az egyesület székhelye szerint illetékes
bíróságtól kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. A kizárt tag tagsági viszonya a közgyűlés általi
kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a
bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja - a közgyűlés általi kizáró határozathozatal
napján szűnik meg.

2.2

A tagozatok

2.2.1 Az Egyesület tagsága az Egyesületen belül - a színházművészet hagyományaira és az eltérő művészeti
ágakra, valamint ezeknek az Egyesületen belüli önálló érdekképviseleti és szakmai együttműködési
igényére - a következő tagozatokat alakítja:

•

Nemzeti és Kiemelt Színházak Tagozata: állami és önkormányzati fenntartású szervezetek

•

Befogadó és Produkciós Színházak Tagozata: az előadó-művészeti törvény szerint ilyennek minősülő
szervezetek

•

Szakmai Szervezetek Tagozata: szakmai és érdekképviseleti szervezetek

•

Szabadtéri Színházak Tagozata: az előadó-művészeti törvény szerint ilyennek minősülő szervezetek

2.2.2 A tagozatok tevékenységei:
-

szakmai működéssel, érdekérvényesítéssel kapcsolatos vélemények egyeztetése

-

tagozatspecifikus problémák egyeztetése, megoldási javaslatok kidolgozása

-

tagozatspecifikus szakmai kérdések megvitatása

-

tagozatspecifikus szakmai döntések előkészítése, közgyűlés elé terjesztése

-

a tagozat által kialakított vélemények moderálása, önálló napirendi javaslatként közgyűlés elé terjesztése

-

a tagozat képviselőjének meghívottként való részvétele a kibővített elnökségi üléseken

-

a tagozatok önálló döntéshozási jogkörrel nem rendelkeznek, csak javaslattételi, véleményezési feladatokat
töltenek be

-

a tagozatok belső munkája nem sajtónyilvános, az egyesület hivatalos álláspontját továbbra is a Magyar
Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület elnöksége képviseli

2.2.3 Az egyes tagozatok az Egyesület tagságának szakmai tevékenységét, valamint döntéseinek előkészítését segítik az
Alapszabály 1.6 pontjában megfogalmazott célok elérése érdekében.

2.2.4 A tagozatokhoz az Egyesület tagjai szabadon csatlakozhatnak, abban az esetben, ha a tagozat sajátosságainak
megfelelnek. Egy egyesületi tag egyidejűleg csak egy tagozat munkájában vehet részt.

2.2.5 A tagozatok a résztvevő tagok tevékenységének összehangolása és megkönnyítése céljából adott tagozatban részt
vevő tagokra nézve kötelező szabályzatot fogadnak el. A szabályzatot az elnökség határozattal hagyja jóvá.

2.2.6 A tagozatok nem szűnnek meg azzal, ha a munkájukban részt vevő egyesületi tagok száma egyre, vagy nullára csökken.
Ezekben az esetekben a tagozat működése szünetel. A szünetelés alatt a tagozatot nem illeti meg a közgyűlés előtti
javaslattétel joga. Amennyiben a tagozat munkája bármely fent megjelölt okból egy évnél tovább szünetel, a soron
következő közgyűlésen az Egyesület a tagozatot megszünteti.

2.3

Az Egyesület szervezete, közgyűlés

2.3.1 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.
2.3.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)

az alapszabály megállapítása és módosítása;

b)

az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c)

más civil vagy gazdasági szervezet alapításáról, illetve működő szervezetbe tagként való belépésről történő
döntés;

d)

az egyesület végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámoló kijelölése;

d)

döntéshozatal tag kizárásáról;

e)

döntéshozatal tagsági jogviszony felmondásáról;

f)

döntéshozatal tagozat létrehozásáról, megszüntetéséről;

g)

döntés a 2.2.6 alá tartozó ügyben;

h)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével,
a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
i)
a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
j)
az elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá az elnökség tagjai eseti tiszteletdíjának és
költségeinek megállapítása;
k)
az egyesület vezető tisztségviselője feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
l)
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk; továbbá a felügyelőbizottság tagjai díjazásának
megállapítása;
m)

döntéshozatal tagfelvételi kérelemről;

n)
az éves költségvetés megállapítása, továbbá az éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló elnökségi számviteli (vagy
csak elnökségi beszámoló) beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
o)

a tagdíj mértékének évenkénti meghatározása;

p)

mindazon az ügyekben való döntés, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

2.3.3 A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, az éves költségvetés és az előző évi pénzügyi terv

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása,
valamint az előző évről szóló elnökségi beszámoló megtárgyalása céljából össze kell hívni. A közgyűlést harminc napon
belül össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri.

2.3.4 A közgyűlést az elnök, illetve akadályoztatása esetén bármelyik alelnök a közgyűlés napját legalább nyolc nappal

megelőzően valamennyi tag részére írásban megküldött meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az
egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetére
kitűzött megismételt közgyűlés időpontját. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

2.3.5 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől, illetve

akadályoztatása esetén a közgyűlést Összehívó alelnöktől, illetve a 4.6 pontban meghatározott esetben a
felügyelőbizottságtól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az elnök, akadályoztatása esetén a közgyűlést összehívó alelnök, illetve a 4.6 pontban meghatározott
esetben a felügyelőbizottság jogosult dönteni. Az ilyen módon kiegészített napirendet az elnök a közgyűlés napját
megelőző legalább kettő nappal köteles a tagok részére megküldeni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az
elnök, akadályoztatása esetén a közgyűlést összehívó alelnök, illetve a 4.6 pontban meghatározott esetben a
felügyelőbizottság nem dönt vagy elutasítja azt, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, amely döntésénél figyelemmel van a 2.3.12. pontban
foglaltak teljesülésére.

2.3.6 Az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik alelnök köteles a közgyűlést 30 napon belül 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 céljának elérése veszélybe került.

A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

2.3.7 A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés megtartásának helye az egyesület székhelye, vagy a meghívóban
megjelölt egyéb helyszín.

2.3.8 A közgyűlés az ülés megnyitását követően tagjai közül a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok

egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással levezető elnököt, tisztújítás esetén három szavazatszámlálót,
valamint egy jegyzőkönyvvezetőt és kettő jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak. A közgyűlést a levezető
elnök vezeti, és azon valamennyi tag jogosult részt venni, felszólalni, felvilágosítást kérni és indítványt
tenni, valamint szavazni. A szavazás során valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A tag közgyűlési
jogait más tagra, illetve más tag képviselőjére nem ruházhatja át.

2.3.9 A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.
2.3.10 A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint

felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet a Közgyűlés teljes időtartama alatt
biztosítani kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

2.3.11 Ha a szabályszerűen Összehívott közgyűlés a meghatározott kezdési időpontot követő 30 perc elteltével

sem határozatképes, a közgyűlés határozatképtelenségét meg kell állapítani. A határozatképtelen
közgyűlést a meghívóban meghatározott időpontban meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a
tényről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

2.3.12 A közzétett napirenden nem szereplő ügyben, vagy a nem szabályszerűen összehívott közgyűlés csak akkor hozhat
döntést, ha azon valamennyi tag jelen van és az ügy tárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

2.3.13 A közgyűlés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével
meghozott határozatával dönt. Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról szóló
közgyűlési döntéshez az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes szótöbbségével hozott határozata
szükséges. A közgyűlés az alapszabály 2.3.2. c)-j) alpontjaiban foglalt döntése során a jelen levő tagok szavazatainak
legalább kétharmados többségével, más ügyekben a jelen levő tagok szavazatainak egyszerű többségével (50%+1 fő)
határoz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazáskor is
szavazategyenlőség áll fenn, abban az esetben a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő alkalommal kell
ismét szavazásra bocsátani. A közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról - ahol az alapszabály eltérően nem
rendelkezik - titkos szavazással, minden más esetben nyílt szavazással hozza meg határozatát. Abban az esetben,
amennyiben a betölthető pozíciók száma megegyezik a jelöltek számával, a Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt
szavazással is megválaszthatja.

2.3.14 Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatok egyszerű többségét megszerezte. Több
jelölt esetén, ha az első választási fordulóban nem a betöltendő tisztségek számával megegyező jelölt kapta meg az
érvényes szavazatok egyszerű többségét, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a két
legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az érvényes szavazatok 10%-át sem kapta meg, már nem
vesz részt.

2.3.15 A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól

mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan
hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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, létesítő okiratnak

megfelelő cél szerinti juttatás.

2.3.16 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés

helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyvet hitelesítő két - és a
szavazatot számláló három tagnak a nevét, a közgyűlés fontos eseményeit, az előterjesztett javaslatokat, a szavazás
nyílt vagy titkos módon történő lefolytatását, a határozatokat, az azokra mindenkor leadott elfogadó- és
ellenszavazatokat, valamint a tartózkodók számát és a határozatok hatályát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőnek
és a két hitelesítő tagnak kell aláírnia.

2.3.17 Tisztújításra vonatkozó titkos szavazás esetén a szavazás lefolytatásának segítésére három főből álló szavazatszámláló

bizottság kerül megválasztásra. A szavazatszámláló bizottság elnökét tagjai sorából maga választja meg. A
szavazatszámláló bizottság biztosítja

a titkos szavazás feltételeit, valamint a leadott érvényes és érvénytelen szavazatokat összeszámolja és a
szavazás eredményét megállapítja. Titkos szavazás esetében a szavazásra jogosultak regisztráció ellenében
kapják kézhez az anonim szavazólapot, amelyet a szavazást követően a szavazatszámláló bizottság elnökének
kell átadni. A titkos szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke a közgyűlésen ismerteti.

2.3.18 Az egyesület titkára a közgyűlés által hozott határozatokat - a határozathozatal időpontjának; a határozat

hatályának; a döntést támogatók és ellenzők számarányának és ha a döntéshozóknak kifejezetten
ellenkező tartalmú többségi kérelme nincs, a személyének a feltüntetésével - köteles haladéktalanul
bejegyezni a Határozatok Könyvébe, amelyet a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesít. A Határozatok
Könyve vezetési kötelezettségének a titkár oly módon is eleget tehet, hogy az ülésről készült és a
határozatot is tartalmazó jegyzőkönyvet - amely a fenti adatokat tartalmazza - csatolja a Határozatok
Könyvébe.

2.3.19 A közgyűlés döntéseit elektronikus úton, a tagok által megjelölt e-mail címre történő megküldéssel kell

közölni az Egyesület tagjaival. A közlésről a titkárnak kell gondoskodnia. A közgyűlés valamennyi
határozatát nyilvánosságra is kell hozni, melyről szintén a titkár köteles gondoskodni oly módon, hogy a
közgyűlés határozatait a határozatok meghozatalától számított 15 napon belül az egyesület honlapján
közzéteszi.

2.3.20 A közgyűlés jegyzőkönyveiből álló teljes körű nyilvántartás vezetése és a Határozatok Könyve őrzése az

elnökség feladata. Az elnökség köteles a közgyűlés jegyzőkönyveibe bárki számára, az erre vonatkozó
kérelem előterjesztésétől számított öt munkanapon belül az egyesület székhelyén betekintést nyújtani, a
tagok számára ingyenesen, kívülállók számára pedig a költségek megtérítése ellenében másolatot illetve
kivonatot rendelkezésre bocsátani. A közlések és a betekintés biztosítása a titkár feladata.

2.4

Az elnökség

2.4.1 Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség irányítja és
látja el.
2.4.2 Az egyesület elnöksége Öt főből áll, azaz az elnökből és négy alelnökből.
2.4.3 Elnökség tagjává az választható, aki nagykorú, cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták; a közügyek, illetve e foglalkozásának gyakorlásától nincs eltiltva; magyar
állampolgár, vagy 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. Összhangban a 2.1.5-2.1.7 pontokkal elnökségi tagnak a tag képviseletében eljáró személy
választható, így az Elnökség tagjává választható bármely olyan személy, aki a társaság valamely tagjával
állandó, folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik.
2.4.4 A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa az elnökség tisztségviselőjévé nem
választható meg. Nem lehet az elnökség tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, illetve akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem választható az
elnökség tagjának más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy
évig-,

-

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,

-

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

-

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

-

melynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.

2.4.5 Az elnökség tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezetői tisztségviselői tisztet egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
2.4.6 Az elnökség az egyesület tagjainak, - jogi személy tagok esetében a - a tagok képviseletére jogosult
személyek sorából a közgyűlés választja. Az elnökség tagjává az elnökség legfeljebb egyharmada
választható az egyesület tagján kívüli személyekből.
2.4.7 Az elnökség tagjainak tisztsége megszűnik:

a)

a megbízatásuk időtartamának elteltével, az azt követő első munkanapon;

b)

a megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;

c)

a kizáró vagy Összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;

d)

a cselekvőképességük a tevékenységük ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

e)

a tisztségükről való lemondással, amely lemondás a közgyűléshez intézett nyilatkozattal
gyakorolható. A lemondás az új elnök vagy alelnök megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb
a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá;

f)

az egyesületi tagságuk megszűnésével;

g)

a tisztségből történő közgyűlési visszahívás esetén az új elnökségi tag közgyűlési megválasztásával
egyidejűleg. A közgyűlés az elnökségi tagot visszahívhatja, ha az elnökségi tag két egymást követő
elnökségi ülésről igazolás nélkül távol marad, továbbá ha a közgyűlés döntése alapján az elnökség
tagjaként az egyesület céljaival ellentétes magatartást folytat;

h)

valamint elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának a napján.

2.4.8 Az elnökség feladata az alapszabály és a közgyűlés határozatainak keretei között az egyesület szakmai és
érdekképviseleti tevékenységének összefogása, továbbá gazdálkodási politikájának meghatározása és
munkaszervezetének kialakítása. Az elnökség feladata továbbá a működőképesség fenntartása, és a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
2.4.9 Az elnökség feladatainak ellátása során dönt mindazon ügyekben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy
a közgyűlés határozata nem utal más szerv hatáskörébe. Az elnökség hatáskörébe tartozik a tagokra
vonatkozó etikai szabályok elfogadása.

2.4.10 Az elnökség adminisztratív munkáját az elnök szervezi. A jogszabályok, az alapszabály rendelkezései,
valamint a közgyűlés és az elnökség határozatai keretében közvetlenül irányítja az egyesület
tevékenységét és munkaszervezetét. Az elnök hatáskörébe tartozik a munkáltatói jogok gyakorlása az
egyesület munkavállalói felett, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, az elnökségi
ülések előkészítése és levezetése, az egyesület képviselete harmadik személlyel szemben és a hatóságok,
illetőleg a bíróság előtt.
2.4.11 Az elnökség feladatkörébe tartozik az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, az egyesület szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, a közgyűlésen való részvétel és
válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, az egyesület működésével kapcsolatos iratok
megőrzése, az egyesület megszűnése esetén a megszűnési ok fennállásának vizsgálata és a törvényben
előírt intézkedések megtétele.
2.4.12 Az elnök köteles gondoskodni az egyesület üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a közgyűlés
szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a bírósági bejelentésekről és a kőtelező
államigazgatási adatszolgáltatásról.
2.4.13 Az elnökség döntéseit a nyilvános ülésein elfogadott határozataival hozza.
2.4.14 Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az elnökségi ülést harminc
napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt bármely elnökségi tag az ok és cél megjelölésével írásban kéri.
2.4.15 Az elnökség üléseit az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően az elnökség valamennyi
tagja részére írásban megküldött meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület
nevét, székhelyét, az elnökségi ülés időpontját, helyét és napirendjét.
2.4.16 Az elnökség üléseit az elnök vezeti, amelyen az elnökség valamennyi tagja jogosult részt venni,
felvilágosítást kérni és indítványt tenni, valamint szavazni. Valamennyi elnökségi tagnak egy szavazata
van. Az elnökség tagja az elnökség ülésén kizárólag személyesen vehet részt, ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni.
2.4.17 Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A szabályszerűen összehívott elnökségi ülés
akkor határozatképes, ha azon az elnök mellett legalább kettő alelnök jelen van.
2.4.18 Az elnökség a jelenlevő elnökségi tagok szavazatainak egyszerű többségével, nyílt szavazással határoz.
Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell elrendelni. Amennyiben a megismételt szavazás is
szavazategyenlőséget eredményez, abban az esetben a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
2.4.19 A közzétett napirenden nem szereplő ügyben, vagy a nem szabályszerűen összehívott elnökségi ülésen az elnökség
csak akkor hozhat döntést, ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van és az ügy tárgyalásához egyhangúlag
hozzájárulnak.
2.4.20 Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól
mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan
hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet 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.
2.4.21 Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, az
elnökségi ülés helyét és idejét, a jelenlévő elnökségi tagok aláírását, a határozatokat és azok hatályát, a döntést
támogatók és ellenzők számarányát . Az elnökség döntéseit az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 15
napon belül, elektronikus úton, a tagok által megjelölt e-mail címre történő megküldéssel közölni kell, a közlésről az
egyesület titkárának kell gondoskodnia. Az elnökség valamennyi határozatát nyilvánosságra is kell hozni, melyről

szintén a titkár köteles gondoskodni oly módon, hogy az elnökség határozatait a határozatok meghozatalától számított
15 napon belül az egyesület honlapján közzéteszi.
2.4.22 Az elnökség köteles az elnökségi ülések jegyzőkönyveiből, továbbá az egyesület egyéb irataiból álló teljes körű
nyilvántartást vezetni és azokba - a fegyelmi felelősséget és a személyi döntéseket érintő határozatok kivételével - bárki
számára, az erre vonatkozó kérelem előterjesztésétől számított öt munkanapon belül az egyesület székhelyén
betekintést nyújtani és felvilágosítást adni, a tagok számára ingyenesen, kívülállók számára pedig a költségek
megtérítése ellenében másolatot illetve kivonatot rendelkezésre bocsátani. A közlések és a betekintés biztosítása a
titkár feladata.
2.4.23 A titkár köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat
megnevezése és teljesítésének ideje.
2.4.24 Az elnökségi tagok eseti tiszteletdíjáról és költségeik megállapításáról a közgyűlés dönt.
2.4.25 Az elnökség az egyesület folyamatos működésével Összefüggő ügyviteli, adminisztratív és kommunikációs
feladatok ellátására titkárt jelöl ki.
3.

Pártoló Tagság

3.1

Az egyesület pártoló tagja – mint az egyesület, Ptk. 3:65. § (2) bekezdése szerinti különleges jogállású
tagja – lehet minden, természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki az egyesület
Alapszabályát elfogadja, erkölcsileg és vagyoni hozzájárulás útján támogatja az egyesület működését, és
nem kíván az egyesület rendes tagjává válni, vagy az egyesület rendes tagjai tekintetében meghatározott
feltételeknek nem felel meg.

3.2

Az egyesület pártoló tagjává az a tagjelölt válhat, aki azt az elnökségnél, az ilyen jogállással történő
felvételét írásban kérelmezi. A kérelmet az elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti. A felvételi
kérelemről a közgyűlés határoz, az pártoló tag felvételéhez a közgyűlésen jelenlevő tagok felének
támogató szavazata szükséges.

3.3

A pártoló tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem közgyűlés által történő elfogadásával jön létre, és
határozatlan időre szól.

3.4

A pártoló tag jogosult az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, az egyesület
közgyűlésén megjelenni, felszólalni, tanácskozási joggal részt venni, kérdéseket, javaslatokat és
észrevételeket intézni az egyesület tagjaihoz, vezető tisztségviselőihez.

3.5

Amennyiben a pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolhatja. A pártoló tag képviselőjére a rendes
tagok képviselőire vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

3.6

A pártoló tag az egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, vezető tisztségviselő,
felügyelőbizottsági tag vagy az egyesület egyéb tisztségviselője megválasztásában nem vehet részt (ide
nem értve tanácskozási jogát) és e tisztségekre nem választható.

3.7

A pártoló tag a belépéssel vállalja, hogy legalább az egyesület mindenkori minimális tagdíját teljesít az
egyesület részére. E vagyoni hozzájárulás teljesítésének módjára és határidejére jelen alapszabály tagdíjra
vonatkozó rendelkezései irányadók. Jelen pont szerinti kötelezettségen felül, a pártoló tagot tevőleges
kötelezettség nem terheli.

3.8

A pártoló tag köteles az egyesület alapszabályában foglaltakat tiszteletben tartani. A pártoló tagköteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, ami egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét akadályozná vagy ellehetetlenítené.

3.9

A pártoló tag az egyesület tartozásaiért - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonával nem felel, azokért
kizárólag az egyesület felel a saját vagyonával.

3.10 A pártoló tagokat az egyesület tagjainak nyilvántartásában nevük és címük és pártoló tagi jogállásuk
feltüntetésével kell nyilvántartani. A pártoló tagokat a felvételüket kimondó közgyűlési határozatot
követően haladéktalanul fel kell venni a tagnyilvántartásba, illetve pártoló tagsági viszonyuk megszűnését

követően haladéktalanul törölni kell a tagnyilvántartásból.
3.11 A pártoló tagság megszűnésére jelen alapszabály tagság megszűnésére vonatkozó rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak.
4.

A működés nyilvánosságának biztosítása
Az egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának (e körben a cél szerinti juttatások
lehetőségeit és a pályázatok kiírását), a beszámolói közlésének nyilvánosságát a titkár az egyesület
honlapján történő közzététel útján biztosítja, és az elnyert juttatásokat is ilyen módon hozza
nyilvánosságra. A juttatások elnyeréséről a titkár az érintetteket ajánlott levélpostai küldeményben vagy
egyéb elektronikus úton (telefax, e-mail) is értesíti. Pályázat esetén az egyesület ünnepélyes
eredményhirdetést is tarthat.

5. A felügyelőbizottság
5.1

A felügyelőbizottság tagjait az egyesület közgyűlése egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év
határozott időtartamra választja meg. Felügyelőbizottság tagjává kizárólag az egyesület tagja választható.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Összhangban a 2.1.5-2.1.7 pontokkal felügyelőbizottsági
tagnak a tag képviseletében eljáró személy választható. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.

5.2

A társaság felügyelőbizottsága három tagból áll:

1.

Kovács Balázs, Művészetek Háza Gödöllő (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)

2.

Bonecz Ervin, 90 decibel ügyvezető (1149 Bp., Kövér Lajos u. 13.)

3.

Szűcs Gábor, Mozaik Művészegyesület (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 57.)
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnöki tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.

5.3

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja

-

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,

-

a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

-

aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,

-

aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást illetve

-

ezen személyek közeli hozzátartozója.

5.4

A felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
közgyűlés Ülésén ismertetni.

5.5

A felügyelőbizottság köteles az elnökséget haladéktalanul tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan szabálysértés vagy az
egyesületérdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé;
továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

5.6

A közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés
céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására
a felügyelőbizottság is jogosult.

5.7

Ha a közgyűlés, illetve az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.

5.8

A felügyelőbizottság ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, továbbá feladata az egyesületi szervek,
valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése. Ennek során a felügyelőbizottság tagjai az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőitől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és a közgyűlés hozzájárulásával szakértővel indokolt esetben megvizsgáltathatja, amely
esetben költségtérítésre is igényt tarthat.

5.9

A felügyelőbizottság független testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi
tagja jelen van; a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

5.10 A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével
- a felügyelő szerv bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez vételétől számított
nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
5.11 A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági
tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója
nem utasíthatja.
5.12 A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a
felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
5.13 A felügyelőbizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg.
5.14 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
6.

Az egyesület képviselete
Az elnök önállóan képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt.
Az egyesület titkára az elnökség által átruházott jogkörben ellátja az egyesület képviseletével összefüggő
feladatokat.

7.

Az egyesület létrejötte és megszűnése

7.1

Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesületekről vezetett bírósági
nyilvántartásban a Magyar Teátrum Társaság Egyesület egyesületi jellegét kifejezetten fel kell tüntetni.

7.2

Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés elhatározza feloszlását vagy átalakulását, illetve ha a bíróság
feloszlatja, megszünteti vagy megszűnését megállapítja. Az egyesület jogutód nélkül szűnik meg akkor is,
ha

a)

az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg; vagy

b)

az egyesület tagjainak a száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Az egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
7.3.

7.4.

Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a hitelezői igények kielégítését követően a
közgyűlés jogosult rendelkezni. Ha az egyesület megszűnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezett, vagy az egyesület feloszlatással szűnt meg, úgy az
egyesületi vagyon a hitelezők kielégítését követően a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg, amely
köteles azt civil szervezetek támogatására használni.
Az egyesületre a jelen alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekre az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezései irányadóak. Az egyesületre - törvény eltérő rendelkezése hiányában - megfelelően
alkalmazni kell a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályait.
Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület

Zalaegerszeg, 2018. május 28.
_________________________________
Vidnyánszky Attila
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:

1.

_______________________

2.

_______________________

név:

név:

lakcím:

lakcím:
Záradék

Alulírott dr. Farkas Attila Erik (Farkas Ügyvédi Iroda, 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.) jogi képviselő tanúsítom,
hogy jelen alapszabály készült a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület, 2018. május 28. napján
megtartott közgyűlésén, az ott elfogadott szöveggel mindenben megegyezően. Ezen változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályban a 2018. május 28 . napján kelt módosításokat vastagon és dőlten szedett
betű jelzi azzal, hogy a számozások a változásokat követik.
_________________________________
dr. Farkas Attila Erik
ügyvéd
Farkas Ügyvédi Iroda

Az egyesületet alapító tagok neve és székhelye:
1. Békéscsabai Jókai Színház (5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.)
2. Cervinus Teátrum Szarvas (5540 Szarvas, Kossuth tér. 3.)
3. Csokonai Nemzeti Színház Debrecen (4024 Debrecen, Kossuth u. 10.)
4. Győri Nemzeti Színház (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.)
5. Kecskeméti Katona József Színház (6000 Kecskemét, Katona József tér 5.)
6. Kvártélyház Szabadtéri Színház (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.)
7. Soproni Petőfi Színház (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)
8. Székesfehérvári Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.)
9. Szolnoki Szigligeti Színház (5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 20.)
10. Turay Ida Színház (2040 Budaörs Szabadság út 143.)
11. Veszprémi Petőfi Színház (8201 Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.)
12. Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 3.)
13. Mozaik Művészegyesület (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 57.)
14. Mandala Dalszínház Egyesület (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.)
15. Balaton Kongresszusi Központ és Színház (8360 Keszthely, Kossuth u.28.)
Az egyesületet létesítő további tagok neve és székhelye:
16. Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház (90202 Ukrajna Beregszász, Munkácsi út. 1.)
17. Agria Nyári Játékok (3300 Eger, Szeszfőzde u. 1.)
18. Klebelsberg Kuno Művelődési Kulturális és Művészeti Központ (1028 Budapest, Templom u. 210.)
19. Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház (1084 Budapest, József u. 10.)
20. Pécsi Horvát Színház (7621 Pécs, Anna u. 17.)
21. Egri Gárdonyi Géza Színház (3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.)
22. Szegedi Szabadtéri Játékok (6720 szeged, Tisza Lajos krt. 56.)
23. Magyarországi Szerb Színház (1149 Budapest, Nagymező u. 49.)
24. Budaörsi Latinovits Színház (2040 Budaörs, Szabadság u. 26.)
25. Tatabányai Jászai Mari Színház (2800 Tatabánya, Népház u. 5.)
26. Gózon Gyula Kamaraszínház (1172 Budapest, XV. u. 23.)
27. Deutsches Theater Budapest (1074 Budapest, Rákóczi út 62.)
28. Barátság Kulturális Központ (2440 Százhalombatta, Ifjúság út 7.)
29. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.)
30. Szentendrei Kulturális Központ (2000 Szentendre, Duna-korzó 18.)
31. Kőszegi Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.)
32. Pécsi Nemzeti Színház (7621 Pécs, Perczel Miklós u. 17.)
33. József Attila Színház (1134 Budapest, Váci út 63.)
34. MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté (1062 Budapest, Lendvay u. 23.)
35. Malom Színház (5100 Jászberény, Fürdő u. 3.)
36. Esztergomi Várszínház (2500 Esztergom, Szt. István tér 1.)
37. Magyar SzínházTechnikai Szövetség (1011 Budapest, Corvin tér 8.)
38. Rivalda Stúdió Kft.-Experidance (1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c.)
39. Művészetek Háza Gödöllő (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
40. Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.)
41. Thália Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.)
42. Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség (1053 Bp., Királyi Pál. u. 18.)
43. Játékszín Terézkörúti Színház (1066 Budapest, Teréz krt. 48.)
44. Szegedi Pinceszínház (6720 Szeged, Dugonics tér 2.)
45. Nemzeti Színház (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.)

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Újvidéki Színház (21000 Növi Sad, Jovana Subotica 3-5., Srbija)
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Városmajor hrsz: 6835/17.)
90 decibel Project (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13.)
Honvéd Táncegyüttes (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B)
Magyar Népmese Színház (1221 Budapest, Jáku. 7.)
Váci Dunakanyar Színház (2600 Vác, Március 15 tér 11.)
Új Színház (1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.)
Zenthe Ferenc Színház (3100 Salgótarján, Fő tér 5.)
Kaposvári Csiky Gergely Színház (7400 Kaposvár, Rákóczi tér)
Szabadtéri Színházak Szövetsége (5700 Gyula, Kossuth u. 13.)
Zentai Magyar Kamaraszínház (24400 Zenta Serbia Vajdaság, Fő tér 2.)
Nemzeti Táncszínház (1024 Bp., Kis Rókus u, 16-20.)
Táncpedagógusok Szövetsége (1087 Bp., Kerepesi út. 29/b.)
Soltis Lajos Színház (9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.)
Csavar Színház (Sport utca 406, Hetény 946 31 Szlovákia)
Csűrszínház (DC27, Călugăreni 547211, Románia)
Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.)
Pesti Magyar Színház (Budapest, 1077, Hevesi Sándor tér 4.)
Spectrum Színház (Piața Trandafirilor 13, Târgu Mureș, Románia)

