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ALAPSZABÁLY  
 
 
 
 

Az Ars Omnis Kulturális Egyesület 2012. június 10-én elfogadott 
Alapszabálya.  

 
 
 

Jelen okirat a 2011. évi CLXXV. törvény „az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról”, valamint a 2011.  
évi CLXXXI. törvény „a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról” alapján jogi személyiséggel rendelkező nyitott Egyesület létrehozását 
határozza el.  

Az Egyesület célja, hogy szakmai, tudományos műhelyként működjön. Az Egyesület 
tevékenysége során mindvégig magas szakmai színvonal elérésére törekszik.  

 
 
 
 

1. pont  
 
 

Az Egyesület neve:  
 
ARS OMNIS KULTURÁLIS EGYESÜLET  
 

 

2. pont  
 
 

Az Egyesület székhelye:  
 
Szeged, 6729 Katica utca 14.  

 
 

3. pont 
 

Az Egyesület működési területe: Magyarország . 
 

4. pont 
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Az Egyesület jogi személy. 
 

  

5. pont 
 

5.1 Az Egyesület általános céljai:  
 

1. Az Egyesület célja, hogy támogatást nyújtson, megnyilvánulási lehetőséget biztosítson 
a fiatal alkotó- és előadóművészek számára szem előtt tartva a kulturális, szociális, 
nemi, vallási és nyelvi sokszínűség népszerűsítését. Az Egyesület nem zárja ki, hogy a 
tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 

2. Az Egyesület célja az művészetért tenni akarók (zenészek, táncosok, képzőművészek, 
irodalmárok, egyének és közösségek, iskolák, pedagógusok, stb.) támogatása és 
segítése munkájukban, feladataik ellátásában és érdekeik védelmében. 

3. Az Egyesület célja a különböző művészeti- és tudományágak képviselői közötti 
együttműködés erősítése, más külső intézményekkel (önkormányzatokkal, klubokkal, 
tanügyi intézményekkel, mozikkal, külföldi és belföldi partnerekkel, stb.) való 
kapcsolatok fejlesztése. 

4. A civil szféra aktivizálása, bevonása a különböző projektek és rendezvények 
szervezésébe, lebonyolításába. A részvételközpontú szemlélet széleskörű 
megismertetése és terjesztése, ezzel a különböző vélemények, látásmódok 
párbeszédének elősegítése, gyakorlati példáinak megismertetése. 

5. Az Egyesület szakmai közösségként működve mindvégig törekszik arra, hogy 
művészeti és tudományos tevékenysége a legmagasabb szakmai elvárásoknak is 
megfeleljen.  

6. Az Egyesület célja, hogy olyan fiatal művészek tevékenységének adjon intézményes 
keretet, akik szakmai, vagy tudományos téren kimagasló eredményekkel 
rendelkeznek.  

7. Az Egyesület törekszik arra, hogy tevékenységét a szélesebb szakmai közönséggel is 
megismertesse.  

8. Az Egyesület munkája során együtt kíván működni hasonló célokat követő hazai és 
külföldi szervezetekkel.  

 
 

5.2 Közhasznú céljai   
 

 Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdése szerinti 
közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: 

1. tudományos tevékenység, kutatás,  
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
3. kulturális tevékenység,  
4. kulturális örökség megóvása, 
5. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,  
6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,  
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7. emberi és állampolgári jogok védelme,  
8. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység, 
9. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - 
szolgáltatások; 

 

5.3 Szakmai célok 
 

1. Az Egyesületet mindvégig vezérli szakmai tevékenysége során, hogy objektív 
maradjon, és pártatlanul foglaljon állást minden szakmai kérdésben.  

2. Az Egyesület olyan szakmai programok megvalósításában vesz részt, amelyek 
közelebb viszik céljai eléréséhez.  

3. Az Egyesület célja szakmai utak és konferenciák szervezése, illetve azokon való 
részvétel. 

4. Képzőművészeti kiállításokat, művészeti workshopokat, projekteket, tanfolyamokat, 
képzéseket, helyi és nemzetközi konferenciákat, találkozókat, fesztiválokat, 
versenyeket szervez és rendez, 

5. Különösen a nem-formális tanulás lehetőségeire támaszkodva szakköröket, 
csereprogramokat, alkotótáborokat és szabadidős képzéseket szervez és vezet a 
gyermekek és az ifjúság fejlődési igényeit szem előtt tartva, 

6. Megbízást ad kutatásra, illetve a kutatással nyert ismereteket terjeszti, 
7. Rendezvényein támogatja a nem szakmabeliek aktív részvételét, 
8. Él a nyilvánosság és a média eszközeivel, 
9. Pályázatokon vesz részt és pályázatokat ír ki, 
10. Gyűjtéseket szervez, 
11. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület végezhet egyéb tevékenységeket is, mint: 

• információfeldolgozás és -szolgáltatás; 
• papír, elektronikus és audiovizuális kiadványok (könyv, DVD, tájékoztató füzet, 

egyéb kiadványok) szerkesztése, kiadása, terjesztése; 
• saját rendezvények dokumentálása és archiválása; 
• szellemi termékek és promóciós tárgyak értékesítése; 

12. Konferenciák, szakértői fórumok, vitafórumok, szakmai tapasztalat- és eszmecserék, s 
más egyéb rendszeres összejövetelek szervezésével segítséget nyújt tagjai 
önképzéséhez, szakmai fejlődéséhez, 

13. Tagjai tanulmányokkal, oktatással, kutatással és más munkavégzéssel kapcsolatos 
érdekeit előmozdítja és megvédi, tagjai erkölcsi és jogi védelmét biztosítja, 

14. Összehangolt sajtónyilvánosságot teremt, illetve saját kiadványok közreadása révén 
tagjai széleskörű publikációs lehetőségeit biztosítja, 

15. Hozzájárul tagjai kutatási tevékenységéhez, illetve eredményeik népszerűsítéséhez, 
elismeréséhez, támogatói körük bővítéséhez, mecenatúrájuk szélesítéséhez, 

16. Lehetőséget biztosít tagjai nemzetközi művészeti életbe történő bekapcsolódására, 
17. Kapcsolatokat ápol a hazai és külföldi művészeti klubokkal, és szakmai 

szervezetekkel, 
18. Kreatív, kortárs kommunikációt alkotva a magyar kultúra elemeit prezentálja, 

népszerűsíti, imázsát gondozza bel- és külföldön egyaránt, 
19. Pr és projektmenedzsment tanácsadást végez civil szervezetek, önkormányzatok, 

kulturális intézmények számára, 
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20. Kulturális export-import program. A magyar művészeti produkciók nemzetközi 
bemutatkozásának segítése, nemzetközi produkciók meghívása, bemutatása 
hazánkban, 

21. Támogatja a kistérségi kezdeményezéseket, kulturális tevékenységeket, 
22. Célja a gyermekek és az ifjúság attitűdjének formálása művészetek segítségével, 
23. Előadói tevékenységet végez, közreműködik színpadi produkciókban, 
24. Keresi a régiók közti, és nemzetközi kapcsolatokat, kiépíti és fenntartja azokat. 

Szakmai ismereteket, tapasztalatokat ad át, részt vesz országhatáron átnyúló projektek 
megvalósításában, 

25. Biztosítja a nyilvánosságot, valamint az interaktivitást, az információáramlás és 
kapcsolatépítés segítése érdekében saját honlapot hoz létre, kiadványokat működtet. 

 
 

6. pont  
 
 

6.1 Az Egyesület tagsága, csatlakozás az Egyesülethez:  
 

1. Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
2. A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a ’tag’ 

kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra 
vonatkozóan eltérő rendelkezések mindig pontosan alkalmazzák a ’tiszteletbeli tag’ 
kifejezést. 

3. Az Egyesület tagjai az alapító tagok, illetve akik az Alapszabályban lefektetett 
szabályok szerint az Egyesület tagjaivá válnak.  

4. Az alapító tagok mindazok, akik az alakuló ülésen részt vettek és a jegyzőkönyvben 
foglalt határozatokat hoztak.  

5. Az Egyesület tagja csak az lehet, aki az Egyesület által vallott szellemiséget képviseli, 
az Egyesület céljaival maradéktalanul egyetért, azok megvalósulásáért 
elkötelezettséget érez.  

6. Az Egyesület tagja csak az lehet, aki az Egyesület alapszabályát ismeri, és azt magára 
nézve kötelezőnek elfogadja.  

7. Az Egyesület tagja csak az lehet, aki rendszeresen fizeti a közgyűlés által 
meghatározott éves tagdíjat. 

8. Az Egyesület tevékenységében való részvételnek nem kizárólagos feltétele az 
Egyesületi tagság, de csak teljes jogú tag részesülhet az Egyesületi tagságból fakadó 
előnyökből és kiváltságokból.  

9. Aki az Egyesület tagja kíván lenni, annak ezen szándékát jeleznie kell írásban az 
Elnökség felé. A kérelmet írásban kell benyújtani az Elnökséghez, az elnökség 
határoz, elutasító határozata ellen 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fordulni 
jogorvoslati kérelemmel. 

10. Kollektív tagfelvétel tilos, minden tagjelöltnek személyes kérelmet kell benyújtania.  
11. A tagság megszűnik:  

• a tag önkéntes kilépésével.  
• a tag kizárásával.  
• az Egyesület megszűnésével.  
• a tag halálával.  

12. A tag és a tiszteletbeli tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A 
kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. 
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13. A tag kizárásáról az Elnökség dönt.  
14. A tag kizárását az Elnökség csak a következő okok miatt kezdeményezheti:  

•  ha a tag az Elnökség felszólítása ellenére sem szünteti meg az Egyesület céljaival, 
vagy szellemiségével összeegyeztethetetlen tevékenységét.  

•  ha a tag az Elnökség felszólítása ellenére sem hajlandó teljesíteni az Alapszabályban 
lefektetett kötelezettségeit.  

•  ha a tag cselekedete veszélybe sodorja az Egyesület céljainak megvalósulását.  
• ha a tag cselekedete tartósan összeegyeztethetetlen az Egyesület által vallott 

szellemiséggel.  
15. A kizárás előtt a tagnak biztosítani kell a védekezési jogot. 
16. A kizáró határozat ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslati 

kérelemmel. 
 
 

 
6.2 Az Egyesület tagjainak jogai:  

 
1. A tagsági jog személyhez kötött, átruházni semmilyen körülmények között nem lehet.  
2. Az Egyesület tagjainak joga van az Egyesületet érintő fontos ügyekben szavazás útján 

véleményt nyilvánítani. Minden tagnak egy szavazata van. A tagság a szavazati 
jogával a Közgyűlésen élhet.  

3. Az Egyesület tagjainak joga van az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában 
való részvételhez.  

4. Kizárólag az Egyesület tagjai választhatók az Egyesület tisztségviselőivé. Minden tag 
választható.  

5. Az Egyesület tagjainak joga van az Egyesület zártkörű rendezvényein való 
részvételhez, illetve részesülhetnek az Egyesület által nyújtott előnyökből.  

 
 

6.3 Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:  
 

1. Az Egyesület tagjainak kötelessége az Egyesület szabályait betartani, céljai 
megvalósulását segíteni.  

2. Az Egyesület tagjainak kötelessége az Egyesület munkáját és jövőjét érintő fontos 
kérdésekről szóló szavazáson való részvétel.  

3. Az Egyesület éves tagdíjának befizetése.  
 
 

6.4 Tiszteletbeli Tagság 
 
1. Tiszteletbeli tagok azon természetes személyek lehetnek, akik egyetértenek az 

Egyesület céljaival, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.  
2. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tiszteletbeli tagjának kérheti fel a szellemi 

közélet prominens személyiségeit.  
3. A tiszteletbeli tagok személye garancia az Egyesület szakmai tevékenységének magas 

színvonalára.  
4. A tiszteletbeli tagok nem kötelezhetőek semmilyen tevékenységre az Egyesülettel 

kapcsolatban, így semmilyen anyagi segítségnyújtásra sem. A tiszteletbeli tagok nem 
kötelezhetőek az éves tagdíj befizetésére.  
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5. A tiszteletbeli tagok jogai:  
• az Egyesület tevékenységének véleményezése.  
• az Egyesület szakmai terveinek felülbírálata, és az Elnökség felszólítása azok 

újragondolására.  
• az Egyesület éves beszámolójának a véleményezése.  

 

6. pont  
7. pont 

 
 

Az Egyesület vagyona:  
 

1. A tagdíj:  
a. Az Egyesületi tag éves tagdíja 2000.- Ft, azaz kettőezer forint, melyet a tag jogosult 

és köteles évente teljesíteni.  
b. Az Elnökség a tagdíj mértékét az Egyesület igényeinek megfelelően 

megváltoztathatja, de arról ki kell kérnie a tagság véleményét is.  
c. A tagdíjat készpénzes vagy elektronikus úton, évente kell befizetni. 
d. Az Egyesület induló vagyona az alapítók által befizetett első évi tagdíj. 
e. Az Egyesület működéséhez az induló vagyon teljes egészében felhasználható.  
f. A tagdíj nem fizetése a tagsági viszony megszűnéséhez vezet. A tagdíj nem fizetése 

esetén az Elnökség törli a tagságot, határozata ellen 15 napon belül fellebbezni 
lehet a Közgyűléshez.  

g. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 
 

2. Az Egyesület anyagi forrásai:  
h. A tagok által fizetendő tagdíjak.  
i. Pályázat útján elnyert támogatások.  
j. Támogatások, adományok.  
k. Egyéb bevételek.  

 
 

8. pont  
 
 

Az Egyesület gazdálkodása:  
 

1. A bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök és egy az Elnök által meghatalmazott 
személy aláírása szükséges.  

2. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az 
Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja.  

3. Az Egyesület alapvetően non-profit szervezet, ezért gazdálkodási tevékenysége 
minden esetben az Egyesület céljainak megvalósulását segíti. Amennyiben az 
Egyesület befektetési tevékenységet végez, befektetési szabályzatot kell készíteni, 
amelynek elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.  

4. Az Egyesület, működési költségeinek fedezésére, illetve, hogy a céljait finanszírozni 
tudja, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az ebből származó jövedelmet csak a 
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működésre, vagy a célok megvalósítására használhatja. Az Egyesület gazdasági-
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve 
végez. Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az évi ötmillió forintot, az 
Egyesület az 2011. évi CLXXV. tv. 40. § szerint az Elnökségtől elkülönülő felügyelő 
szervet hoz létre. A felügyelő szerv létrehozásáról, és annak tagjairól a Közgyűlés dönt 
nyílt szavazással, 2/3-os többséggel. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.  

 
 

9. pont  
 
 

Az Egyesület működése:  
 

9.1 A Közgyűlés:  
 

1. A Közgyűlés a tagok összességéből áll.  
2. A Közgyűlést az Elnök hívja össze.  
3. Az Elnök köteles összehívni a Közgyűlést évenként legalább egyszer, legkésőbb az év 

decemberéig, írásbeli meghívóval, amelyben közli a napirendet. 
4. Különleges esetben ok és cél megjelölésével a tagok kétharmada kezdeményezheti a 

Közgyűlés összehívását, amiről az Elnökség dönt.  
5. A Közgyűlést írásban vagy elektronikusan kell összehívni, a tervezett napirend 

megjelölésével, a tervezett időpont előtt 7 nappal. 
6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 

5O %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott 
közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 5. napon túlra kell összehívni, 
azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez 
esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen. A 
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés csak akkor lehet határozatképes a 
megjelentek számától függetlenül, ha erre előzetesen a tagok figyelmét felhívták. 

7. A tiszteletbeli tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 
8. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az – Alapszabály 
megállapítása, módosítása. 

9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó tárgyak:  
• Az Alapszabály módosításához az Egyesület tagjai kétharmadának támogatása 

szükséges.  
• Az Egyesület feloszlásának, vagy más Egyesülettel való egyesülésnek a 

kimondásához az Egyesület tagjainak egyhangú egyetértése szükséges.  
• Mindazok a tárgyak, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, vagy az Alapszabály a 

Közgyűlés hatáskörébe rendel.  
• A tisztségviselők és az Elnökség megválasztása a Közgyűlés feladata.  
• A Közgyűlés határozatképes, ha az összes tag több mint fele személyesen jelen van.  
• Az Egyesület éves beszámolójának, és azzal egyidejűleg a 2011.évi CLXXV.tv. 29. 

§ (6)-(7) bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági melléklet 
elfogadása, amelyet a Közgyűlés kétharmados többséggel, nyílt szavazással hagy 
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jóvá. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére 
fénymásolatot készíthet.  

• Az esetleges alapítványrendelés elhatározása. 
 

 
9.2 A Közgyűlés napirendje:  

 
1. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a tagok legalább 50%-a és egy tag jelen 

van. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
Közgyűlés határozathozatalának a módjára minden esetben az Alapszabály az 
irányadó. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés időpontja és helyszíne minden esetben 
előzetesen az Egyesület honlapján kerül közzétételre. 

2. Az 2011. évi CLXXV. tv. 38. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) a kötelezettség, vagy felelősség alól 
mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Továbbá a 2011. évi CLXXV. tv. 
39. § alapján a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- 
és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel 
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel 
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és 
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
 

9.3 A nyilvántartások vezetése: 
 

1. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnökség hitelesít. A jegyzőkönyv 
szigorú melléklete a Közgyűlés jelenléti íve.  

2. A nyilvántartásokat a Jegyző vezeti és annak írásos anyagát az Elnöknek adja át, 
amelyet az Egyesület székhelyén megőriznek. A Jegyző feladata a jegyzőkönyv 
elkészítése, a Jegyző személyét minden Közgyűlés kezdetekor az Elnök javasolja, és 
arról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. A Jegyző megbízatása csak az adott 
Közgyűlésre szól.  

3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát, a 
Közgyűlés és az Elnökség határozatait szórólapokon és internetes honlapján való 
közzététel útján biztosítja.  

4. Az Egyesület az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének határozatairól olyan 
nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye 
megállapítható.  

5. Az Egyesület a Közgyűlés és az Elnökség határozatait ajánlott postai küldemény 
formájában vagy elektronikus úton közli az érintettekkel.  



Ars Omnis Kulturális Egyesület - Alapszabály   2012.06.10. 

9 

 

6. Az Egyesület Elnöke biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett 
iratokba, az éves beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe való, felügyelet melletti 
betekintést az érdeklődők részére az Egyesület székhelyén előre egyeztetett 
időpontban.  

 
 

9.4 Az Elnökség  
 

1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.  
2. Az Elnökség felel az Egyesület operatív működéséért.  
3. Az Elnökség mindvégig az Egyesületi célok megvalósulását biztosítja.  
4. Az Egyesület képviseletét az Elnök látja el, aki a nyilvántartásba bejegyzésre kerül.  
5. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg.  
6. Az Elnökség mandátuma 2 évre szól a megválasztás napjától számítva.  
7. Az Elnökséget a Közgyűlés választja. Az eljárás menete: a Közgyűlés 2/3-os 

többséggel, nyílt szavazással megválasztja az Elnököt, aki személyi javaslatokat tesz 
az Elnökség tagjaira. A teljes Elnökségről a Közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással dönt. Amennyiben a szavazás nem volt sikeres, az Elnök új jelölteket állít. 
A szavazásokon tartózkodásnak helye nincs, mind az Elnök, mind az Elnökség 
megválasztásának procedúráját addig kell folytatni, amíg valamely jelölt, illetve 
jelöltek el nem érik a szükséges szavazati arányt.  

8. Az Elnökség az Elnökből, az Alelnökből és egy Elnökségi tagból, tehát három tagból 
áll. Az Elnök kivételével az Elnökség tagjai egy-egy speciális terület feladataiért 
felelősek. A felelősségi köröket az Elnökség saját hatáskörében felosztja a tagjai 
között, az Elnök javaslatait figyelembe véve.  

9. Az Elnökség tagjai csak az Egyesület tagjai közül kerülhetnek ki.  
10. Bizalmatlansági indítvány az Elnök, vagy az Elnökség ellen:  

• Ha az összes tag több, mint egyharmada bizalmatlansági indítványt nyújt be az 
Elnökkel, vagy az Elnökséggel szemben, akkor az Elnök köteles két héten belül 
összehívni a Közgyűlést, és a témát napirendre tűzni.  

• Az Elnök ellen benyújtott indítványnak tartalmaznia kell az indoklást, valamint az 
új elnökjelölt megjelölését. Az elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány 
elfogadása esetén egyúttal az új jelöltről is dönteni kell.  

• A Közgyűlésen először az indítványt benyújtók ismertetik észrevételeiket, 
amelyekre az indítvány címzettje reagál. Ezt követően kerül sor a nyílt szavazásra. 
Az indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha az összes tagnak több, mint 
kétharmada egyetért vele.  

• Ha az Elnökség ellen kezdeményezett, de az Elnök személyét nem érintő, 
bizalmatlansági indítványt a Közgyűlés elfogadja, akkor az Elnök köteles új 
jelölteket állítani. Az Elnökségről a Közgyűlés az Alapszabályban lefektetett 
szabályok szerint dönt.  

11. Az új tagok felvételét az Elnök hagyja jóvá, a tagfelvételi eljárást az Elnökség alakítja 
ki az Egyesület igényeinek megfelelően.  

12. Az Elnökség felelős a Közgyűlések szabályszerű lefolyásáért és a jegyzőkönyv 
hitelességéért.  

13. Tiszteletbeli tagságra az Elnök kéri fel a szakmai élet prominens személyiségeit. 
14. Az Elnökségi tagság megszűnik a megbízási idő lejártával, lemondással, az egyesületi 

tagság megszűnésével, vagy egyéb előre nem látható okok miatt.  
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15. Az Elnökség döntési hatásköre kiterjed az Egyesület működését érintő minden olyan 
kérdésre, amelyről a Közgyűlés nem rendelkezett.  

16. Az Elnökség üléseinek napirendje:  
• Az Elnökség üléseit az Elnök legalább évente 3 alkalommal, írásbeli meghívóval 

hívja össze, melyben közli az ülés napirendjét. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az 
Elnökség üléseinek időpontja és helyszíne minden esetben előzetesen az Egyesület 
honlapján kerül közzétételre.  

• Az Elnökség ülése határozatképes, ha az Elnökség minden tagja jelen van.  
• Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti, a szavazásokat levezényli. Az ülésen hozott 

döntések egyhangúan, nyílt szavazás útján szavazással születnek.  
• Ha a kérdéses ügyekben döntés született, az Elnök berekeszti az Elnökség ülését.  
• Az 2011. évi CLXXV. tv. 38. § (1) bekezdése alapján az Elnökség 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) a kötelezettség, vagy felelősség alól 
mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

17. Az Elnökség tagjaira vonatkoznak a közhasznú szervezetek vezető tisztségviselőire 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

18. Az Elnökség tagja, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha más közhasznú szervezetnél is 
betölt ilyen tisztséget.  

 
 

9.5 Az Elnök feladatai  
 

1. Az Elnök az Egyesület hivatalos képviselője, aki a Bírósági nyilvántartásban mint az 
Egyesület képviselője szerepel.  

2. Az Elnök vezeti az Egyesületet, a Közgyűlést és az Elnökséget.  
3. Az Elnökségi ülés mindhárom elnökségi tag részvételével döntésképes.  
4. Az Egyesület Elnöke csak az Egyesület tagja lehet.  
5. Csak az Elnök jogosult, hogy az Egyesület működését érintő ügyekben külső 

személyekkel szerződést aláírjon.  
6. Az Elnök az Elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája 

feletti aláírási, utalványozási jogot. 
7. Az Elnök az Egyesület céljai megvalósulásának felelőse, munkája során mindvégig 

céljának tekinti, hogy az Egyesület minden tevékenysége összhangban legyen az 
Egyesület által vallott szellemiséggel. 

8.   
 

9.6 Az Alelnök feladatai  
 

1. Az Alelnök teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt annak akadályoztatása esetén.  
2. Az Alelnök ellátja valamelyik speciális terület feladatait is. 
 
  

9.7 A speciális területek  
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1. A speciális feladatok ellátásáért az Elnökség felelős.  
2. A feladatok konkrét kiosztása és leírása az Elnökség hatáskörébe tartozik, aki az 

Egyesület igényeinek megfelelően alakítja ki azokat.  
 

9.  pont 
10.  pont 

 
 

Szekciók létrehozása  
 

1. A szekciók nem jogi személyek. 
2. A szekció létrehozásához minimum 5 egyesületi tag az elnökséghez benyújtott írásos 

kérelme szükséges 
3. A szekciók csak az Egyesületen belül létrehozott szervezeti egységként működhetnek. 
4. A szekcióknak külön tagfelvétele nincs, az Egyesület tagjai automatikusan tagjai mind 

annak a szekciónak, amelynek tevékenységében és rendezvényein, bármi módon részt 
vesznek. 
A szekciók tagsága nyílt szavazással, legalább 2/3-os többséggel választja meg az 
egyes szekciók elnökét és háromtagú elnökségét. 
A szekció tisztségviselőit (elnök, elnökségi tagok) a szekció tagjai négy év időtartamra 
választják. 
Előnyös és javasolt, hogy minden szekció rendelkezzen rövid működési szabályzattal. 

5. A szekciók tevékenységére, működésére az Egyesület alapszabályában foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 
A szekciók határozatainak és tevékenységének összhangban kell állnia az Egyesület 
alapszabályával és az Egyesület közgyűlése által hozott határozatokkal. 

6. A szekciók szakmai önállósággal bírnak. Két közgyűlés között végzett munkájukról a 
közgyűlésnek tartoznak felelősséggel, amelyről a szekció vezetősége a közgyűlésen 
beszámolót tart. 
A szekciók kötelesek szakmai programjaikat és rendezvényeiket az Egyesületi 
programokhoz igazítani, és azoknak mindenkor alárendelni. Szakmai programjaik 
időpontjait az Egyesület Elnökével előzetesen egyeztetniük kell. 

7. A Szekciók nem használhatják változtatás nélkül az Egyesület fejlécét és pecsétjét. 
Saját fejlécük kialakításakor kötelesek jelezni az Egyesülethez való tartozásukat. 

8. Az Egyesület elnöksége elősegíti a szekció híreinek, információinak áramlását mind az 
Egyesületen belül, mind azon kívül. 

9. A szekciókat azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. 
10. Ha a szekció külső szervként kíván működni, úgy az Egyesület együttműködési 

megállapodást köt vele. 

 
 
 

11. pont  
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
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1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a politikai 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai 
tevékenység a pártpolitikai tevékenység, valamint országgyűlési képviselői, megyei, 
fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.  

2. Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.  

3. Az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2012. február 19-én elfogadta, módosította 
2012. június 10-én. 

4. Az Egyesület 2012. február 19-én összehívott Közgyűlésének jelenléti íve az 
Alapszabály szigorú kiegészítője.  

 
 
 
 

Budapest, 2012. június 10.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 

    Elnök 
 
 
 

Tanú 1: 
 
 
Név:…………………………………. 
Szül.:…………………………………. 
Lakcím:……………………………….. 
Sz.ig. szám:………………………….. 
 

Tanú 2: 
 
 
Név:…………………………………. 
Szül.:…………………………………. 
Lakcím:……………………………….. 
Sz.ig. szám:………………………….. 

 


