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A Művészetbarátok Egyesületének 

A l a p s z a b á l y a 

 
A Művészetbarátok Egyesülete Alapszabályát a 2016. május 23-án tartott közgyűlésen elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján 
a következők szerint állapítja meg: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. 
 

Az egyesület elnevezése, székhelye, működési területe, bélyegző leírása 

 

 
/1/ Az egyesület neve: Művészetbarátok Egyesülete 

/2/ Székhelye: 1078 Budapest, VII. kerület István utca 42. 
/3/ Működése kiterjed az egész ország területére. 
/4/ Bélyegző körirata: „Művészetbarátok Egyesülete, Budapest 1973” 
Az egyesület jogi személy. 

Emblémája: a fentiek szerint (tervezte: Budai Tibor grafikusművész) 
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes – és jogi személyek adományaiból, és egyéb bevételei- 
ből fedezi. 

 

2. 
 

Az egyesület célja 
 

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló – az egyesülési jogról, a köz- 
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 2. § 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységnek megfelelő kul- 
turális tevékenység, a magyar kultúra és művészet ápolása. 

mailto:muvbaratok@gmail.com
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Ennek érdekében a művészeti céloknak megfelelően: 

 

 a művészet valamennyi ágának, műfajának és technikájának ismertetése, népszerűsítése 
révén művészetet szerető műbarátok nevelése. amely a 1991. évi XX. tv. a helyi önkor- 
mányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelt- 
ségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)-ba foglalt feladatok megvalósítását 
szolgálja (Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szer- 
veződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális 
célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kez- 
deményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek ja- 
vítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése); 

 

 a művészetbarátok érdekeinek képviselete a muzeális és közgyűjteményi, illetve a kép- 
zőművészeti kultúrát terjesztő intézmények szolgáltatásaival kapcsolatban; 

 az egyesületi tagok, és az érdeklődők szakismeretének, képzőművészeti kulturáltságá- 
nak fejlesztése, és általános kulturális ismereteinek gyarapítása; amely a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)-ban meghatározott felnőttoktatás, alap- 
fokú művészetoktatás feladatok megvalósítását szolgálja; 

 alkotóművészekkel és rokon célú szervezetekkel rendszeres kapcsolat kiépítése, és 
ápolása; 

 

Céljait az egyesület a következő eszközökkel valósítja meg: 

 összejöveteleket, előadásokat, általános művészeti ismereteket közvetítő tanfolyamokat 
szervez, vitaüléseket, múzeum- és tárlatlátogatásokat, alkotótáborokat rendez; 

 elsősorban az Egyesület tagjainak alkotásaiból bemutatókat, kiállításokat rendez bel- és 
külföldön továbbá közérdekű felajánlás céljából aukciót szervez; 

 a múlt és jelen művészeinek életművét könyv- és folyóirat-kiadás útján, illetve emlékbi- 
zottságok működtetése révén megőrzi, illetve népszerűsíti; 

 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

 kulturális tevékenység; 

 kulturális örökség megóvása. 
 

Az egyesület biztosítja, hogy a közhasznú tevékenységeiből – tagjai körén kívül is – bárki részesül- 
hessen. 
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azok- 
nak anyagi támogatást nem nyújt, és az országgyűlési képviselői választáson, a megyei, fővárosi 
önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlament tagjának, a megyei jogú város képvise- 
lő-testületébe, valamint a polgármester jelöltet nem állít. 

 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 

3. 

Az egyesület rendes tagja 

 

Az egyesület rendes tagja lehet minden művészetet szerető, nagykorú magyar, illetve külföldi ál- 
lampolgár, aki az egyesület Alapszabályában foglalt célokkal egyetért. 
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Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi jogi személy is, melynek alapszabályszerű 
tevékenységi köre alkalmas az egyesület céljainak támogatására, feladatainak teljesítésében való 
közreműködésre. A jogi személy a tagsági jogait kijelölt képviselőjének nyilatkozatai révén gyako- 
rolja. 
A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik (kiskorú tagok felvételéhez a törvényes kép- 
viselő hozzájárulása is szükséges). A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre 
álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. Az Egyesület tagjainak felvételéről, 
megfelelő tagsági kategóriába sorolásáról az elnökség dönt. A felvételhez tagfelvételi kérelem (be- 
lépési nyilatkozat) és két tag írásbeli ajánlása szükséges. (A tagok jegyzéke az Alapszabály része.) 

 

Az egyesület tiszteletbeli tagja 

A közgyűlés – az elnökség javaslatára – az egyesületet anyagilag, vagy erkölcsileg támogató, illetve 
céljainak megvalósításában, a magyar kultúra pártolásában kimagasló érdemeket szerzett szemé- 
lyeket az egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja. 

 

A tiszteletbeli tag mentes a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 
A tiszteletbeli tag a rendes tagság jogait élvezi, azzal a különbséggel, hogy egyesületi tisztségre – a 
teljes jogú művészeti tanácstagi funkció kivételével – nem választható, és a közgyűlésen csak ta- 
nácskozási joggal vehet részt, tisztségviselővé nem választhatók. A Művészeti Tanács tagjaként 
szavazati joggal is rendelkezik. 

 

Elismerések 

 

Az egyesületi tagságot az elnökség emlékplakettel ismeri el: 

 a/ 15 éveset Búza Barna plakettjével; 

 b/ 20 éveset Kelemen Kristóf plakettjével; 

 c/ 25 éveset Búza Barna plakettjével; 
Az 1980 óta megrendezett Nemzetközi Poszter Kupa néven ismertté vált kispályás labdarúgótor- 
na szervezőit az elnökség döntése alapján – 1996-tól Cséri Lajos emlékplakettjével jutalmaztuk. 
Béres Ferenc emlékére 1997-től – évente – a népzene ápolásában végzett kimagasló teljesítmé- 
nyért egy személyt Cséri Lajos plakettjével díjazunk. 
Obersovszky Gyula író, költő, 1956 Hőse emlékére a szellemiségét ápolók elismerésére évente 
egy személy részére Búza Barna szobrászművész emlékplakettjét adományozzuk. 

 

4. 

A tagsági jogviszony megszűnik 

 

 Kilépéssel. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. Az Elnökség 
ezt tudomásul veszi, és erről a legközelebbi alkalommal a közgyűlést tájékoztatja. A ki- 
lépés esetén a jogviszony az Egyesület Elnökségével való írásbeli közléssel egyidejűleg 
szűnik meg. 

 Kizárással. A közgyűlés – bármely tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – ki- 
zárási eljárást folytathat le, és az összes egyesületi tag háromnegyedének szavazatával 
kizárja azt a tagot, aki tevékenységével az egyesület Alapszabályát, vagy közgyűlési ha- 
tározatát súlyosan, vagy ismételten megsérti. A kizárást kezdeményező tag, vagy szerv 
a kizárást megalapozó tényeket a közgyűlés elé tárja. A kizárási eljárással érintett tagot 
megilleti a magatartásával szemben felhozott kifogásokkal szembeni védekezés, vala- 
mint a bizonyítás joga. Az elnökség a kizárás alá vont tagot a kizárást és annak indo- 
kolását tartalmazó határozat egy példányának tértivevényes levél útján történő 
megküldésével értesíti, amely értesítés tartalmazza a jogorvoslati lehetőségekről való 
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tájékoztatást is. A határozat indoklásának tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló té- 
nyeket és bizonyítékokat. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 
napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó 
hatálya van. 
Az elnökség a kizárás alá vont tagot a meghívó ajánlott levél útján történő megküldésével 
hívja meg a fellebbezést tárgyaló közgyűlésre. A kizárás alá vont tag az ügyet tárgyaló 
közgyűlésen jogosult védekezését előterjeszteni. A közgyűlésről való távolmaradás az ügy 
tárgyalását nem akadályozza. A közgyűlés a kizárást helyben hagyó vagy megváltoztató 
határozatát ajánlott levél útján kézbesíti, ezzel értesítve az érintett tagot annak tartalmáról 

 A tag halálával, jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével. 

 A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. A közgyűlés a tagsági jogviszonyt 
30 napos határidővel, írásban felmondhatja, ha a tag nem felel meg a tagsági feltételek- 
nek. 

 A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Elnökség törli a tagot a nyilvántartásból az 
írásbeli nyilatkozat kézhezvételének napjával. 

 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

5. 

Az Egyesület minden tagja jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében, azonos szavazati 
joggal rendelkezik, és tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület működését érintő minden kér- 
désről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában, javaslatot tehet a Közgyűlés összehívá- 
sára, és napirendjére. A szavazati jogát minden tag személyesen – a jogi személyiséggel bíró – il- 
letve jogi személyiség nélküli szervezet képviselője útján gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik 
tag megválasztható. 

 

Minden tagnak joga van betekinteni az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba. 
Erre vonatkozó igényét írásban kell bejelentenie az indok megjelölésével. Minden tagnak joga van 
a Fővárosi Törvényszék előtt megtámadni az Egyesület bármely szervének törvénysértő határoza- 
tát a tudomására jutástól számított 30 napon belül. 

 

Minden tagnak joga van az Egyesület nevében, és javára adományokat gyűjteni az Egyesület elnö- 
kének írásbeli felhatalmazása alapján. Az Egyesület nevében, vagy javára történő adománygyűjtés 
nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok, és 
az emberi méltóság sérelmével. 

 

Az Egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni, és tevékenyen közreműködni az egyesületi célok meg- 
valósítása érdekében. A tagdíjat minden év december 31. napjáig kell megfizetni készpénz átutalá- 
si megbízás útján a következő évre, melynek mértéke nyugdíjas és tanulói jogviszonnyal rendelke- 
ző tag esetén évi 2.500,- forint, aktív korú tagoknak évi 4.000,- forint. Köteles az Alapszabályt be- 
tartani, és az egyesületi határozatokat végrehajtani a Közgyűlés által meghatározott konkrét prog- 
ramok megvalósítása érdekében. Köteles az egyesületi tagsághoz, illetve választott tisztségéhez 
méltó magatartást tanúsítani. Az Egyesület által bérelt helyiségek, termek házirendjét köteles be- 
tartani. A tagokat az egyesülettel szemben fegyelmi és anyagi felelősség terheli; 

 

A pártoló tagok a Közgyűlésen hozzászólási joggal, szavazattal nem vehetnek részt, a Közgyű- 
lést és az elnökséget javaslataikkal, kezdeményezéseikkel megkereshetik, az Egyesület információ- 
it, szolgáltatásait igénybe vehetik, de tisztségre nem választhatók. 2011:175. tv. 4. § (5) 
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Kötelesek az Egyesület célja érdekében végzett munkához szükséges információkat megadni, az 
Egyesület, és a közgyűlés határozatait betartani, az éves pártoló tagsági adományt befizetni. 
Jogi személy tagok a jogaikat, és kötelezettségeiket bejegyzett képviselők útján gyakorolhatják, il- 
letve teljesíthetik. 

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

6. 

Az Egyesület működéséhez szükséges költségek fedezésére a tagdíjak, a pártoló tagok, és más 
szervezetek adományai és hozzájárulásai, és egyéb bevételek (például egyesületi kiadványok, pályá- 
zat), állami és társadalmi szervek, magánszemélyek által – esetenként az egyesületi rendezvények 
keretében – juttatott támogatás szolgálnak. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, és 
csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azo- 
kat nem veszélyeztetve végez gazdasági, vállalkozási tevékenységet. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére for- 
dítja. 

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjat kötelesek befizetni, az egyesü- 
let tartozásaiért nem felelnek. 

 

Az Egyesület gazdálkodása során köteles betartani az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a 
közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó különös szabályait. 

 

Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 
 

 

7. 
 

Közgyűlés 

Elnökség 

Művészeti Tanács 

Felügyelő Bizottság 

Emlékbizottságok 
Eseti Bizottságok (elnökségi díjak, emlékérmék odaítélésére, vagy egyéb feladatra javaslattételi 
joggal felruházott) bizottságok. 

 

A KÖZGYŰLÉS 

 
 

Az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll, évenként legalább egyszer ülé- 
sezik. A közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden egyesületi tagot meg kell hívni. 
Minden rendes tagnak egy szavazati joga van. 

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50 % + 1 fő 
(több, mint fele) létszámban vannak jelen. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetle- 
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nül határozatképes, ha erről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Köz- 
gyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően 15 na 
pon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megje- 
lölhető. 

 

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével írás- 
ban, igazolható módon kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése, és a Közgyűlés napja kö- 
zött legalább 15 nap időköznek kell lennie. A közgyűlés összehívásáról az értesítést 30 nappal az 
esemény előtt a Művészet és Barátai című lapban kell közzé tenni. Évente egyszer rendes Köz- 
gyűlést kell tartani. A Közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és 
székhelyét, a Közgyűlés idejének, és helyszínének megjelölését, valamint a Közgyűlés napirendjét. 
A tagok és az Egyesület szervei a meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 3 napon 
belül a napirend kiegészítését kérhetik. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult 
dönteni, amely döntéséről a tagokat még a közgyűlést megelőzően megfelelő időben (de legalább 
3 nappal korábban) értesíteni szükséges a meghívóra vonatkozó szabályokkal azonos módon. 
Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt ok, és cél megjelölésével igényli, 
vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, 
ha azt a bíróság elrendeli. 

 

Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik 
 

a) az Alapszabály hatályos szövegének meghatározása, elfogadása, és módosítása; 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) költségvetés; közhasznúsági melléklet; Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása; 
e) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottsági t 

tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

i) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása; 
k) a végelszámoló kijelölése; 
l) a tagdíj megállapítása; 
m) alapítvány és művészeti díj alapítására, publikációk készítésére, támogatások odaítélésére 

előterjesztett javaslat elfogadása; 

n) az Egyesület megszűnése esetén a vagyon felhasználásával kapcsolatban döntéshozatal; 
 

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülésre az Elnökség és a Felügyelő 
Bizottság tagjait meg kell hívni. Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés akkor 
határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselői szavazásra jogosult tag teszi. 
A Közgyűlés a napirend tárgyalását megelőzően megválasztja a Közgyűlés levezető elnökét, a sza- 
vazatszámlálókat, és a jegyzőkönyvvezetőt. A Közgyűlés határozatát a határozatképesség megálla- 
pításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az 
Alapszabály másként rendelkezik. A Közgyűlés a vezető tisztségviselőket nyílt szavazással választ- 
ja meg. A Közgyűlés: 

a) kétharmados minősített többséggel, nyílt szavazással dönt: a kizárásról, a tisztségviselők 
megválasztásáról és visszahívásáról; 
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b) kétharmados minősített többséggel, nyílt szavazással dönt: a tiszteletbeli és a pártoló tagok 
felvételéről, az Alapszabály módosításáról, az éves közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 
valamint az Egyesület feloszlásának kimondásáról; 

c) a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségével hozott határozata 
szükséges az egyesület céljának módosításához, és az egyesület megszűnéséről szóló köz- 
gyűlési döntéshez; 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület 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 az egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben; 
 

Az a) pont esetében 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. 

 

A Közgyűlés jogosult bármely kérdésben titkos szavazást elrendelni, illetve bármely kizárólagos 
hatáskörbe nem tartozó kérdést hatáskörbe vonni. 

 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 
8:1. §(1) bekezdés 1.pont), élettársa a határozat alapján; 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül; vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjá- 
nak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A szavazati jog gyakorlásának feltétele: a tárgyévben érvényes tagsági igazolvány megléte. 

 

 

 
AZ ELNÖKSÉG 

8. 

Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű választott testületi szerve, mely az Egyesület ügyve- 
zetését látja el. A Közgyűlés 11 főből álló elnökséget választ tagjai sorából. (Az egy naptári évvel 
korábban megtartott rendes évi közgyűlésen elfogadott háromtagú Jelölő Bizottság írásba foglalt, 
és élő szóval kiegészített javaslata alapján.) Az Elnökség tagjai között van az ugyancsak Közgyűlés 
által 3 évre megválasztott elnök. (Az elnököt – akadályoztatása esetén – a közgyűlés által három 
évre választott egyik alelnök helyettesíti, aki egyben a Művészeti Tanács vezetője is.) két alelnök a 
főtitkár, valamint hét fő választott tag. (Az elnökség névsora az Alapszabály része.) 

 

A Közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 3 évre választja. 
Kizáró okok meghatározása (Civil tv. 38§ (3), Ptk. 22§) 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
 

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

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló mun- 
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály más- 
képp nem rendelkezik; 
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nél- 
kül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti jutta- 
tást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellá- 
tásához szükséges körben nem korlátozták. 
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó sza- 
bályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglal- 
kozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenysé- 
get folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. §) 

 

Az Elnökségen belül a tagok száma időközben bármely okból csökken, jelen Alapszabály szerint 
30 napon belül új tagot kell választani, a kooptálás nem megengedett. 

Az Elnökség munkáját az elnök irányítja, amelyről a közgyűlésnek évente köteles beszámolni. 
 

Az Elnökség feladata az Egyesületi tevékenység irányítása, a közgyűlés előkészítése, a költségve- 
tés, az éves beszámoló, az éves közhasznúsági melléklet kidolgozása, és a tagfelvételi kérelmek el- 
bírálása. A két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem 
tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen 
az Elnökség köteles beszámolni. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról egyszerű szó- 
többséggel határoz. 

 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal 
kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról dönteni. 
Az Elnökség szükséghez képest – de évente legalább négyszer – tart ülést, melyet az elnök hív 
össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghí- 
vók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség határo- 
zatképes, ha az elnökön kívül legalább két elnökségi tag jelen van. 

 

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely érdekelt egyéb személyt, 
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többsé- 
get ír elő. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, vagy a döntést elvetettnek kell 
tekinteni. 

 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 
8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 
 

A b.) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely 
nyílvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 
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Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen Alapszabályban 
rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait alkal- 
mazni kell. 

 

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet, és jelenléti ívet kell felvenni. 
 

A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén a levezető elnök és 
a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét, 
az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját, az egyes határozatokat, a szavazatok szá- 
mát és a tagok esetleges tiltakozását a döntés ellen. 

 

A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul beje- 
gyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. 

 

Az Elnökség elnöke köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását nap- 
ra készen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is) 

 

Az Elnökség elnöke köteles a Közgyűlés az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettséget állapítanak meg, illetve harmadik személyt 
(beleértve a hatóságokat is érinthet) a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül, írásban, 
ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a kézbesítés a 
hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutá- 
sától számított nyolc napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra 
hozni. 
A közgyűlésen a jogi személyű tagok képviselőik útján gyakorolják szavazati jogukat, akik megbí- 
zó levéllel igazolják szavazati jogukat. A közgyűlés nyilvános. 
A főtitkár, az Egyesület ügyvitelének felelős vezetője. A főtitkárt a közgyűlés az elnökségi tagok 
sorából háromévi időtartamra választja. 

 

Az elnökség munkáját – tanácskozási joggal az egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló – 
mérlegképes könyvelő segíti, aki az Egyesület pénzgazdálkodásának, valamint számviteli rendjé- 
nek végrehajtója. A könyvelővel a főtitkár előterjesztésére az elnök köt szerződést. A főtitkár irá- 
nyítása mellett, személyes felelősséggel, a törvényekben meghatározottak szerint látja el feladatát. 
A könyvvitelre vonatkozó előírások megtartásáért, a mérleg szabályszerűségéért, az éves költség- 
vetési előirányzatokban, a zárómérlegben, és a mérlegbeszámolóban foglalt adatok valódiságáért 
az elnök, a főtitkár és a könyvelő együttesen felelős. 

 
 

Az egyesület lapjának szerkesztőjére a főtitkár tesz javaslatot, személyéről az elnökség dönt. A 
fontosabb határozatokat, az éves pénzügyi beszámolót, közhasznúsági mellékletet a Művészet és 
Barátai című lap közzéteszi. 

 

Az Egyesület elnöksége biztosítja a folyamatos működést a közgyűlések közötti időben, testületi 
jelleggel hozott határozattal dönt mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe, gondoskodik továbbá a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az el- 
nökség üléseit az elnök háromhavonként köteles összehívni. Két elnökségi tag írásbeli indítványá- 
ra soron kívüli elnökségi ülést kell tartani. Az összehívás az ülés megtartása előtt 8 nappal a napi- 
rendet is tartalmazó írásbeli meghívóval történik. Az elnökségi ülés nyilvános. Az elnökség hatá- 
rozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, 
ismételt szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség akkor határo- 
zatképes, ha az ülésen legalább a tagok fele, plusz egy fő megjelenik. A tagok többségének kíván- 
ságára bármely ügyben titkos szavazás rendelhető el. Az elnökség határozatai az egyesület minden 
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tagjára kötelezőek. Az elnökség tagfelvétellel kapcsolatos, továbbá fegyelmi és kártérítési, vala- 
mint egyéb személyi jellegű ügyekben hozott határozatai ellen, azok közlésétől számított 15 na- 
pon belül írásban lehet a főtitkár útján közgyűléshez fellebbezni. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét 
az elnök és a főtitkár hitelesíti, az elnökségi határozatokat az elnök köteles a közgyűlésen ismer- 
tetni. Az elnökség díjak, emlékérmék odaítélésére, vagy egyéb feladatra – eseti jelleggel – a tagok 
sorából javaslattételi joggal bizottságot hozhat létre. Az egyesület tisztségviselő tagjai tevékenysé- 
gükért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, csak indokolt kiadásaik megfizetésére tarthat- 
nak igényt. 

 
Művészeti Tanács 

 

A Művészeti Tanácsot a közgyűlés választja három évre. A Művészeti Tanács az egyesületi munka 
távlatos kialakítását szolgáló, tanácsadó testületi szerv, mely öt tagból áll. Vezetője egyben az 
egyesület alelnöke. Legfontosabb feladatai: az Egyesület elnöke által előterjesztett koncepciók vé- 
leményezése, és szakmai tanácsadás az elnökség számára, a művészetbarátok és múzeumok, köz- 
gyűjteményi, művészeti intézmények együttműködésére. Az Egyesület éves műsortervi koncep- 
cióját illetően az elnök köteles a Művészeti Tanács véleményét kikérni. 

 

A Művészeti Tanácsot az Egyesület elnöke szükség szerint hívja össze, ülésein szavazati jog nél- 
kül elnököl. Véleményét, állásfoglalását a Művészeti Tanács többségi szavazattal alakítja ki, s azt a 
Tanács vezetője ajánlásként köteles a soron következő közgyűlésen ismertetni. A tanácsnak az 
egyesület ügyeiben döntési jogköre nincs. (A Művészeti Tanács névsora az Alapszabály része) 

 

A Művészeti Tanács tagjai testületi munkájukért díjazásra nem jogosultak; naptári éves munká- 
jukról az évenkénti rendes közgyűlésen szóbeli és írásbeli tájékoztatást adnak. 

 

 
Felügyelő Bizottság 

 

Az egyesület zárómérlegének, illetve könyvvitelének, és éves pénzgazdálkodásának, továbbá ügy- 
vitelének évenkénti felülvizsgálatára a közgyűlés három évre háromtagú Felügyelő Bizottságot vá- 
laszt. A Bizottság a közgyűlésnek felelős. (A Felügyelő Bizottság névsora az Alapszabály része.) 

 

A Felügyelő Bizottság a közgyűlés, vagy az egyesület elnöke által bármely egyéb eléje terjesztett 
egyesületi kérdésben is vizsgálatot folytathat, és annak eredményét – ajánlás formájában – a köz- 
gyűlés elé terjeszti. 
A Felügyelő Bizottság hatásköre a fentieken túl mindaz, amit a hatályos jogszabályok e bizottság 
hatáskörébe utalnak. 
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysé- 
ge ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel 
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hoz- 
zátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője, vagy a Civil t. 38. § foglalt kizáró ok áll fenn. 
A bizottság 3 havonta köteles ülésezni, határozatképessége legalább két tag jelenlétében állapítha- 
tó meg, döntéseit nyílt szavazással, legalább két tag egybehangzó szavazatával hozza, egyebekben 
ügyrendjét maga állapítja meg. 

A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek; 

Emlékbizottságok 

Az egyesület elnöksége az egykori neves művészek emlékének, és vagy hagyatékának megőrzése 
érdekében – határozatlan időtartamra – emlékbizottságot hozott, és hozhat létre, kijelölve annak 
vezetőjét is. 
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Vidovszky Béla Emlékbizottság (1978); Béres Ferenc Emlékbizottság (1997 – évente egy- 
szer a népzene ápolásában végzett kimagasló teljesítményért Cséri Lajos szobrászművész által 
készített plakett – mint Béres Ferenc-díj – kerül átadásra; 
Obersovszky Gyula Emlékbizottság (2001) – a költő, újságíró, 56 hőse szellemi hagyatékának 
ápolásáért Búza Barna szobrászművész által készített plakett – mint Obersovszky-díj – évente 
egyszer kerül átadásra. 

Eseti bizottságok 

Az egyesület elnöksége díjak-, emlékérmek odaítélésére, vagy egyéb feladatra eseti jelleggel (meg- 
határozatlan időtartamra, a tagok sorából – javaslattételi joggal felruházott) háromtagú alkalmi bi- 
zottságot hozhat létre. 

 

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök kezeli. Az Egyesület célja szerint köz- 
hasznú tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat 
elkülönítetten kezeli a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerint. 

 

Az Egyesület egyes feladatok végrehajtásához állandó, vagy eseti jelleggel alkalmazottakat foglal- 
koztathat, könyvelési feladatok ellátására szakértő közreműködését veheti igénybe. Az alkalma- 
zottak foglalkoztatására a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az 
alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása az elnököt illeti meg. 

 

 

 
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS  SZABÁLYOK 

9. 

 

Az egyesület vezetői tisztségviselőit az Egyesület döntéshozó szerve választja meg. 
A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogsza- 
bályok, az Alapszabály, illetve a döntéshozó szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vét- 
kes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 
a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) törvényben meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 
d) lemondással; 
e) elhalálozással; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozással; 
 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat. A lemondást a Közgyűlés veszi tudomá- 
sul. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétől szá- 
mított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a döntéshozó szerv az új vezető tisztségviselő meg- 
választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tiszt- 
ségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében 
köteles részt venni. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró okok Ptk. 3:22. § 
 

A vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 
6:272-6:279.§) megfelelően irányadóak. 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

10. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet ve- 
zető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűné- 
sét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tör- 
vény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szerve- 
zetnél is betölt. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesü- 

let döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be); 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló mun- 

kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály más- 
képp nem rendelkezik; 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nél- 
kül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti jutta- 
tást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója; 

 

 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

11. 

Az Egyesület általános képviseletét az elnök önállóan látja el, akadályoztatása esetén – meghatal- 
mazás alapján – bármelyik alelnök, illetve eseti megbízás alapján az elnökség bármely tagja 
jogosult. 

 

Az egyesületi bankszámla feletti rendelkezés joga az elnököt egy személyben illeti meg. Szükség 
esetén a számlavezető pénzintézetnél első aláíróként a főtitkár, második aláíróként bármelyik alel- 
nökkel gyakorolhatja ezt a jogot. 

 

KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZATOK 

12. 

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésé- 
ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján az alábbi cél szerinti 
közhasznú tevékenységeket végzi: 

 kulturális tevékenység 

 kulturális örökség megóvása 

Fenti tevékenységeket az egyesület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízot- 
tak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 121. § a)–b) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről 
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szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan 
látja el. E tevékenységek a fenti jogszabályokban megjelölt közfeladatok teljesítését közvetlenül 
vagy közvetve szolgálják, ezzel hozzájárulnak a társadalom és az egyén közös szükségleteinek ki- 
elégítéséhez. 

 

13. 
 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékeny- 
séget folytat. Biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból, ahogy 
azt az Alapszabály egyéb rendelkezései is meghatározzák. Ennek érdekében a szolgáltatásokról és 
igénybevételük módjáról a jelen Alapszabály 17. pontja szerint nyilvános értesítést tesz közzé. 

 

Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénz- 
eszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 

 

14. 
 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azo- 
kat nem veszélyeztetve végez. 

 

15. 
 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és 
azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról 
a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit, és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni. 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, il- 
letve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységé- 
ből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre 
fordítható. 

 

16. 
 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekin- 
tetben független, azokat anyagi támogatásban nem részesítheti és azoktól anyagi támogatást nem 
kaphat Civil tv. 34§ (1) d). Az Egyesület sem az országgyűlési képviselői választásokon, sem az 
önkormányzati képviselői választásokon jelöltet nem állíthat, illetve országgyűlési és önkormány- 
zati képviselői jelölteket anyagilag nem támogathat. 

17. 
 

Az Egyesület jelen Alapszabály szerinti tevékenységének, és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
évente legalább egy alkalommal az általa végzett szolgáltatások igénybevételének módját országos 
sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A hirdetmények a www.nonprofit.hu oldalon a szervezet adat- 
lapjához csatolva olvashatók. 

 

18. 
 

Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcso- 
latban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi 
kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott iratbetekintési, és felvilágosítás-adási jog 
rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az 

http://www.nonprofit.hu/
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Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelent közle- 
ményben teszi közzé ezen adatokat. 

 

A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor- mány- 

zattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, 
az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mérté- 
két; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve össze- 
gét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót; 
 

A közhasznúsági melléklet bárki általi hozzáférhetőségét biztosítani kell, abba bárki betekinthet, 
és saját költségére másolatot készíthet. 

 

19. 
 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan ke- 
letkezett iratokba való betekintéséről, illetve azokról felvilágosítást adni. 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. 
 

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy által kért irat-bete- 
kintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti 
határidőben, illetve jogszabály, vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 

 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérel- 
mező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem, és teljesítésének ideje. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

20. 

Az Egyesület a Fővárosi Törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre. Tevékenysége felett a 
Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 

 

21. 
 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik a Ptk.-ban foglalt eseteknek megfelelően (különösen 
3:48§), ill, ha: 

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

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
c) a tagok kimondják megszűnését; 
d) az arra jogosult szerv megszünteti, 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 

A fennmaradó vagyonról való rendelkezésre a Ptk. 3:83-85§-a irányadó. 
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A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Ezzel egyidejűleg az egyesület korábbi (1990. április 20-án 1765 számmal nyilvántartásba vett) 

Alapszabály hatályát veszti. 

 

Budapest, 2016. május 23. 

                                                                                                                             Geröly Tibor 

                                                                                                                                     elnök 

Fővárosi Törvényszék 

126. Pk.62261/1990/51. 

 

A Fővárosi Törvényszék a Művészetbarátok Egyesülete, mint kérelmező változásbejegyzési ügyében 

meghozta az alábbi 

V É G Z É S T : 

A bíróság elrendeli a 01-02-0001765. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett 
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését: 

 

            1./ / A civil szervezet (egyesület) képviselete módosult. 

A bíróság elrendeli a civil szervezet (egyesület) nyilvántartott képviselője vonatkozásában az 
alábbi módosult adatok nyilvántartásba történő bejegyzését.  
Név                                                                   Geröly Tibor elnök 

A megbízás megszűnésének időpontja          2022.05.23. 

2./ A számlavezető pénzintézet székhelyének címe módosult:  

(OTP Bank Zrt.) 1075 Budapest, Károly krt. 25. 

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok 

jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a 
rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül 
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának 

jelen végzés országos névjegyzékben történő közzé tételétől számított hatvan napon belül van 
helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  
A bíróság a jelen végzést az országos névjegyzékben közzéteszi.  

 
I N D O K O L Á S 

 

A kérelmező szervezet 48. és 50. sorszám alatt előterjesztett beadványaiban a tárgyi szervezet 
vonatkozásában változásbejegyzési kérelmet nyújtott be.  
A kérelem, illetve mellékletei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az 

egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.), valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

(Cnytv.) rendelkezéseinek megfelelnek. 
A bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A.§ (1)-(2) bekezdéseiben     
foglaltak szerint rendelkezett. A bíróság jelen végzését a www.birosag.hu weboldalon a civil 
szervezetek/”Civil szervezetek névjegyzéke” kereső felületen teszi közzé. 

Budapest, 2019. december 14. 

                                                               dr. Papp Ilona s.k. 

                                                              bírósági titkár 

http://www.birosag.hu/
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