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A MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET  

ALAPSZABÁLYA 
 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

A MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) a magyar zenei kultúra részeként 

Magyarországon és külföldön alkotó és tevékenykedő DJ-k képviseletét ellátó, tevékenységüket segítő, a könnyűzenei 

stílusok, előadók által képviselt művészi minőséget garantáló, önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet, 

amely jogi személy és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény alapján alakul meg és fejti ki tevékenységét. 

 

Az Egyesület    neve: MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET 

 székhelye: 1137 Budapest Szent István krt 2. 

 alapításának ideje:  2002. április 11. 

 

II.  

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

Az Egyesület célja: 

Az Egyesület célja a magyarországi könnyűzene felvirágoztatásában való aktív részvétel, az Egyesület Alapító és későbbi 

tagjai által képviselt könnyűzenei stílusirányzatok magyarországi képviselete és terjesztése, a könnyűzenei produkciók e 

válfajának prezentációja bemutatók, előadások, rendezvények és versenyek alkalmával, a könnyűzenei kultúra 

résztvevőinek anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a zenei 

neveléssel és szórakoztatással összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és 

fiatalok zenei aktivitásának fokozásában, egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi, kulturális nevelésében és 

nagyobbításában. 

 

Az Egyesület mint autonóm, civil tevékenységet végző szervezet alapvető, általános célja a zene, mint a szellemi fejlődésre 

és szórakoztatásra épülő, az egyetemes kultúra részét képező tevékenység népszerűsítése és támogatása; annak mint a 

nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszközének és a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módjának széles 

tömegek számára elérhetővé tétele, a magas színvonalú zenei tevékenységhez és alkotáshoz szükséges feltételek 

biztosítása. Az Egyesület célja továbbá a hazánkban az utóbbi években kialakult – tarthatatlan – helyzet, a lemezlovas 

társadalom felhígulásának, az illetéktelen, szükséges engedélyekkel nem rendelkező előadóművészek térnyerésének 

megakadályozása, a magas színvonalú művészi tevékenységet a jogszabályokban és egyéb irányadó hatósági 

intézkedésekben foglaltak szerint végző előadóművészek támogatása. 
 

Mindezeket figyelembe véve az Egyesület céljai meghatározásával ösztönözni kívánja a széleskörű és változatos kulturális 

élményekben gazdag életmód Magyarországon való térnyerését, a rendszeres kulturális – zenei – programok élvezetének 

hagyománnyá válását, illetve szót kíván emelni a szórakozással kapcsolatos káros, önveszélyeztető tendenciák (alkohol, 

dohányipari termékek, kábítószerek és egyéb hallucinogén anyagok fogyasztása) terjedése ellen.  

E cél érdekében az Egyesület felvállalja az általa képviselt könnyűzenei stílusok bemutatását szervezett kulturális 

programok és bemutatók csatornáin, illetve a nyomtatott sajtó, az audiovizuális és internetes média eszközein keresztül.  

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak 

támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem 

támogat. 

 

Az Egyesület feladatai: 

- A Magyarországon és külföldön alkotó és tevékenykedő DJ-k és az általuk képviselt stílusok és irányzatok 

magyarországi bevezetése és terjesztése, 

- a magyarországi lemezlovas társadalom egységének biztosítása és érdekképviselete, az egyes alkotók sajátos 

egyénisége megőrzésének biztosítása mellett; a DJ-k szakmai fejlődésének elősegítése, 

- a lemezlovasként alkotó és e tevékenységet végző DJ-k és azokat segítő személyek, szakemberek egységbe 

tömörítése, továbbképzésének megszervezése, részükre újabb munkalehetőségek felkutatása és biztosítása; 

- a zenei stílusok jellege szerinti, a biztonságos és elismert alkotó tevékenység folytatásához szükséges művészeti, 

munka- és jogi feltételek biztosítása; 

- az egyéb, zenei életben tevékenykedő csoportok, szervezetek, valamint szórakozóhelyek, kulturális rendezvények 

szervezői, jegyirodák és az Egyesület közötti együttműködés kialakítása, 

- a könnyűzenei kultúra részét képező, illetve az azzal kapcsolatban álló külföldi, nemzetközi szervezetekkel való 

kapcsolattartás, 
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- a helyi és az országos kulturális életben való részvétel, 

- könnyűzenei és egyéb kulturális, szórakoztató programok és azokkal kapcsolatos rendezvények szervezése, 

lebonyolítása, illetve az ehhez kapcsolatos anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása, 

- az Egyesület tagjainak és támogatottjainak, oktatóinak kulturális, zenei tevékenység folytatásához szükséges 

eszközök beszerzése, illetve a magyar zenei élet nélkülözött előadónak a magyar és nemzetközi zenei közösségbe 

történő visszailleszkedését elősegítő anyagi és erkölcsi támogatás, hozzájárulás nyújtása, 

- a magyar könnyűzenei élet résztvevői érdekében az alkotóművészi tevékenység magas, belföldi és nemzetközi 

elismerésre méltó színvonalának és minőségének biztosítása és védelme; 

- az előadóművészi tevékenység gyakorlásához szükséges eszközök beszerzése; 

- a hanghordozók jogtisztaságának felügyelete; 

- az Egyesület tagjai részére alkotóművészi és előadói tevékenységükkel, és foglalkoztatásukkal összefüggésben 

lehetőséget biztosít ingyenes jogi tanácsadásra, jogi képviseletre az Egyesület által meghatalmazott jogász útján. 

 

III. 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

Az Egyesület tagjai: 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki, 

illetve amely az Egyesület Alapszabályát elfogadja. Az Egyesületnek nem magyar magánszemély, jogi személy illetve jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság is tagja lehet. A tagsági jogok kizárólag személyesen, illetve jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság tag esetében a tag képviseletére jogosult személy által gyakorolhatók. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 

Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. 

Az Egyesületi tagság a tagfelvétellel keletkezik. 

A tagfelvétel az Elnökséghez benyújtott tagi nyilatkozat alapján történik. Ha egy új belépővel szemben az Egyesület 

legalább 3 tagja konkrét, érdemi kifogással él, s a kifogásnak az Elnökség helyt ad, annak tagsága függőben marad, s csak a 

következő közgyűlésen történő személyes bemutatkozással, 3 ajánló felszólalásával (a rendes tagok közül) és a Közgyűlés 

jóváhagyásával válhat az Egyesület tagjává. Az Egyesület tagjairól az Egyesület nyilvántartást vezet. Az Egyesület tagjai 

naptári évenként tagdíjat fizetnek. 

A tagság kilépéssel, kizárással vagy törléssel szűnik meg. 

Az Egyesületből történő kilépést írásban kell közölni az Elnökkel. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagság idején 

keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagsági viszonyból eredő jogokkal kapcsolatos minden igénye.  

Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén. Törléssel szűnik meg továbbá a tag tagsági jogviszonya, amennyiben a 

tárgyévre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségét az Egyesület Elnökének írásbeli felhívása ellenére, a felhívás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesíti. Ez esetben a tag jogviszonyának törléssel történő megszüntetése 

kérdésében a Közgyűlés határoz a jelen Alapító Okiratba foglalt általános szabályoknak megfelelően. A Határozatnak 

tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségére való figyelmeztetést. A tagsági jogviszony törlését elrendelő határozatot írásba 

kell foglalni és 3 napon belül postai úton, ajánlott küldeményként meg kell küldeni a tagnak, valamint az Egyesület 

Elnökségének. A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a tag méltányosság iránti kérelemmel, illetőleg panasszal – 

a továbbiakban kérelem - fordulhat az Egyesület Elnökségéhez, amely a kérelem tárgyában 15 napon köteles döntést hozni. 

Az Elnökség döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

Az Egyesület tagjával szemben kizárást kizárólag a Közgyűlés határozatának végrehajtásaként lehet alkalmazni. Kizárható 

az a tag, aki tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljának megvalósulását veszélyezteti. 

 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei: 

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy, amennyiben az Egyesület céljaival egyetért és azt támogatni 

kívánja. Az önálló lemezbemutató tevékenységet is végezni kívánó rendes tagok tagsági viszonyának létrejöttét a 

Közgyűlés ahhoz kötheti, hogy a belépés időpontjában rendelkeznek-e az OSZK által kibocsátott működési engedéllyel, 

OKJ-s lemezbemutatói bizonyítvánnyal vagy hivatásos előadóművész működési engedéllyel, valamint kötelezettséget 

vállalnak a MAHASZ, mint a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezetével való, a jogszabályoknak megfelelő 

együttműködésre. 

 

A Egyesület rendes tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, szavazati joggal 

- részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában, és tisztségviselővé választható, 

- észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint annak tisztségviselői 

működésével kapcsolatban, 

- ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, 
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- részesülhet az Egyesület által biztosított kedvezményekből és szolgáltatásokból. 

 

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: 

- az Egyesület céljának elősegítése, 

- az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása, 

- vállalt tagdíj kötelezettségeinek teljesítése, 

- mindaz, amit az Egyesület tagja kötelezettségként magára vállalt. 

 

Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság  

vagy közösség, amennyiben az Egyesület céljaival egyetért és azt támogatni kívánja. 

 

Az Egyesület pártoló tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

- észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, 

- ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, 

- az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagjai jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik 

útján is gyakorolhatják és teljesíthetik. 

- részesülhet az Egyesület által biztosított kedvezményekből és szolgáltatásokból. 

 

 

Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 

- az Egyesület céljának elősegítése, 

- az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása, 

- vállalt tagdíj kötelezettségeinek teljesítése, 

- mindaz, amit az Egyesület pártoló tagja kötelezettségként magára vállalt, 

- a külön szerződésben vállalt esetleges kötelezettségek betartása. 

 

V. 

AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETI RENDJE 

 

Az Egyesület önálló jogi személy. 

 

Az Egyesület szervei: 

- az Egyesület Közgyűlése, 

- az Egyesület Elnöke, Alelnökei, az Elnökség állandó és ideiglenes tagjai (Elnökség) 

- a Felügyelő Bizottság, 

 

VI. 

A KÖZGYŰLÉS 

 

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Az Egyesület rendes Közgyűlését évenként legalább egyszer az Egyesület 

Elnöke hívja össze. A Közgyűlés időpontját az Egyesület Elnökének kell megállapítania. A Közgyűlés helyéről, 

időpontjáról és tervezett napirendjéről, valamint a beterjesztett javaslatokról az Egyesület tagjait - legalább nyolc nappal a 

tervezett időpont előtt - az Egyesület Elnökének kell értesítenie. 

 

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha: 

- azt a tagok legalább egyharmada az ok megjelölésével írásban kéri, 

- az Elnök és az Általános Alelnök lemondanak, 

 

A Közgyűlésen az Egyesület minden rendes tagja egy szavazattal rendelkezik. 

 

A Közgyűlés határozatképessége: 

- a Közgyűlés határozatképes ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van, 

- ha eredeti időpontjában a Közgyűlés nem határozatképes, azt el kell halasztani és 15 napon belül ismét össze kell 

hívni az eredeti napirenddel. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, a 

megismétlendő Közgyűlés eredeti napirendi pontjainak tekintetében, abban az esetben, ha a megismételt 

közgyűlés megjelentek számára tekintet nélküli határozatképességéről a tagokat az eredeti közgyűlési  

meghívóban tájékoztatták. 

- az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagjai jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik 

útján gyakorolhatják és teljesíthetik. 
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A Közgyűlés napirendjét az Elnök állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. A rendes Közgyűlés napirendjének az alábbi 

pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 

- az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 

- az Egyesület tagjainak legalább 8 nappal a tervezett időpont előtt beterjesztett javaslatai. 

 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály megállapítása és módosítása, 

- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

- az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása, 

- a tisztségviselők megválasztása, 

- a tagokkal szembeni kifogások elbírálása, kizárás és törlés, 

- mindazon kérdések, amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von, illetve amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

A Közgyűlés határozathozatala és a nyilvánosság: 

- a Közgyűlés – az Alapszabályban foglalt kivételekkel - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza 

határozatait, szavazategyenlőség esetén nyílt szavazás alkalmával a levezető elnök szavazatát kell döntőnek 

tekinteni, 

- az Elnökség éves beszámolója jóváhagyásához 2/3-os többséggel hozott határozat szükséges;  

- bármely szavazati joggal rendelkező tag kérésére titkos szavazást kell tartani, a titkos szavazás során felmerülő 

szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást annak eredményességéig meg kell ismételni,  

- a szavazás során – az Alapszabályban foglalt kivételekkel - képviseletnek nincs helye, valamennyi tag 

személyesen köteles szavazatával hozzájárulni a Közgyűlés határozataihoz, 

- a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Az Egyesület Közgyűlésének ülésén az egyesület tagjai, valamint a tagi nyilatkozatot benyújtott, de kifogás miatt még 

taggá nem vált tagjelöltek vehetnek részt. A Közgyűlésen elfogadott határozatokat az Általános Alelnök nyilvántartja a 

határozatok tárában, melyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogató és ellenszavazatok 

számarányát. 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása: 

- Elnök, 

- Általános Alelnök 

- egyes műfaji részterületekért felelős öt Alelnök  

- az Elnökség állandó és ideiglenes tagjai 

- Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 

 

A közgyűlés által megválasztott tisztségviselők közül az Elnök, az általános Alelnök, az Elnökség állandó tagjai, a 

Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai megbízatása a megválasztásuktól számított öt évre szól, munkájukat díjmentesen 

végzik. A műfaji részterületekért felelős Alelnökök és az Elnökség ideiglenes tagjainak megbízatása megválasztásuktól 

számított 1 évre szól. 

A tisztségviselők megválasztása céljából a Közgyűlés bármely tagja jelöltet állíthat a tisztségekre. Bármely tag jelölhető, a 

tagok saját magukat is jelölhetik. 

A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az 

érvényes szavazatok abszolút többségét megszerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki sem kapta meg a 

szükséges szavazatot, új fordulót kell tartani. Ezen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet részt. A második fordulóban 

több szavazatot kapó jelölt az Egyesület megválasztott tisztségviselője.  

Minden tag egy időben csak egy tisztségre választható. Az Elnökség ideiglenes tagjainak megválasztása fentiektől annyiban tér el, 

hogy megbízatásuk lejártát követően a Közgyűlés tagjai által javasolt és jelölt – a jelölést elfogadó – tagok közül a két, legtöbb 

szavazatot szerzett tag az Egyesület Elnökségének ideiglenes tagja lesz megválasztásától számított 1 évig. 

 

VII. 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

 

Az Egyesület ügydöntő szerve az Egyesület Elnöksége. Az Elnökség tagjai:  

- az Egyesület Elnöke; 

- az Egyesület általános Alelnöke, 

- egyes műfaji részterületekért felelős öt Alelnök  

- az Egyesület négy állandó Elnökségi tagja 

- az Egyesület egy ideiglenes Elnökségi tagja 
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Az Elnökségnek csak természetes személy tagjai lehetnek.  

 

Az Egyesület Elnökségének tagjait a Közgyűlés választja meg, jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.  

 

Az Elnökség ülését az Egyesület Elnöke 3 havonta 1 alkalommal az Elnökség tagjainak a tervezett napirendről történő 

értesítéssel egyidejűleg, - legalább nyolc nappal a tervezett időpont előtt - köteles összehívni. Az Elnökség üléséről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Elnökség ülésén résztvevő Elnökségi tagok nevét, az ülés napirendjét és 

az elhangzott javaslatok lényegét. Az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és az Elnökség 2 tagja aláírásukkal 

hitelesítik.  

Az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök az Egyesület soron következő Közgyűlésén ismerteti. 

 

Az Elnökség határozatképessége, a határozathozatal módja 

Az Elnökséget határozatképesnek kell tekinteni, amennyiben legalább öt tagja az Elnökség ülésén jelen van. Az Elnökség 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök határozata dönt. 

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

- az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, 

- a tagdíjak megállapítása; 

- az  Egyesület éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 

 

VIII. 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

 

Az Elnök hatásköre: 

Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület Elnöke. Az Egyesület tevékenységét két Közgyűlés között az Elnök 

irányítja. Az Elnök valamennyi, az Egyesületet érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve azokat, amelyeket törvény vagy 

az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe von. 

 

Az Elnök feladatai és hatásköre: 

- az Egyesület képviselete, 

- az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásával az Egyesület gazdasági ügyeinek vitele, 

- az utalványozási jog gyakorlása, 

- az Egyesület gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése, 

- az Egyesület gazdálkodására vonatkozó Közgyűlési határozatok végrehajtása, 

- munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület alkalmazottaival szemben, 

- a tag felszólítása tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítésére, 

- az Egyesület rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása, 

- az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 

- a közgyűlési határozatok végrehajtása, 

- kapcsolattartás más szervezetekkel, 

- döntés mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

 

IX. 

AZ ALELNÖKÖK 

 

Az Alelnökök hatásköre 

Az Elnök távollétében vagy egyéb akadályoztatása esetén a Közgyűlés által megválasztott Általános Alelnök gyakorolja az 

Elnök jogait, teljesíti a kötelezettségeit.  

 

Az egyes műfaji részterületekért felelős Alelnökök feladata elősegíteni az Egyesület Elnöksége és a egyesület tagjai közötti 

kapcsolattartást, és a saját műfajukat gyakorló tagok érdekeit megjeleníteni illetve képviselni az  Elnökség ülésein és az Egyesület 

Közgyűlésein.  

 

 

A képviseleti jog gyakorlása 

Az Egyesület nevében aláírásra az Egyesület képviselője jogosult (Ptk. 29.§ (3) bek.), azaz az Egyesület Elnöke az 

Egyesületet akként jegyzi, hogy az Egyesület nevéhez saját névaláírását korlátozás, értékhatár nélkül önállóan írja. Az 

Elnök távollétében vagy egyéb akadályoztatása esetén a képviseleti jogot az Általános Alelnök gyakorolhatja.  

A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az Elnök aláírása szükséges. 

Az Elnök a képviseleti jogkörét sem meghatározott ügyekben vagy sem pedig az ügyek meghatározott csoportjára nézve 

nem ruházhatja át az Általános Alelnökre. Az Általános Alelnök kizárólag az Elnök távollétében, illetve egyéb 
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akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazással képviseli az Egyesületet a bankszámla feletti rendelkezés 

vonatkozásában, egyébként kizárólag az Elnökkel együtt gyakorolhatja a képviseleti jogot. 

 

X. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

 

A Felügyelő Bizottság három tagját és Elnökét a Közgyűlés választja meg a rendes tagok közül, 

 

 

A Felügyelő Bizottság feladata: 

- ellenőrzi, hogy az Egyesület tisztségviselőinek a tevékenysége megfelel-e az alapszabály előírásainak, valamint a 

Közgyűlés határozatainak, 

- ellenőrzi, hogy az Egyesület gazdálkodása megfelel-e a jogszabályok, valamint az Alapszabály előírásainak, 

- vizsgálhatja az Egyesület rendelkezésére álló pénzügyi keret célszerű felhasználását. 

 

A Felügyelő Bizottság felszólítására a tisztségviselők kötelesek az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat bemutatni. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság Elnöke köteles beszámolni a Közgyűlésnek. 

A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működési szabályait a képviseleti jog vonatkozásában a jelen 

Alapszabályban megállapított kivételekkel kell alkalmazni. 

 

XI. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból – évente esedékes tagdíjfizetési kötelezettség -, jogi 

személyek és magánszemélyek adományaiból, felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagok – a tagdíj megfizetésén 

túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében bevételeivel önállóan gazdálkodik, az 

Alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységet folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 

biztosítása érdekében másodlagos, kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Egyesület, tartozásaiért 

saját vagyonával felel.  

Az Egyesület gazdálkodását az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó 

tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.25.) Korm. rendelet rendelkezései alapján végzi. 

 

 

 

 

XII. 

HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 

 

A vezető szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve tartja nyilván a határozatok tárában. A határozatok tárában fel kell 

tűntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát. Az Egyesület Elnöke gondoskodik arról, hogy az Egyesület szerveinek  

döntései írásban, igazolható módon jussanak az érintettek tudomására. 

Az Egyesület Elnöke gondoskodik arról, hogy az Egyesület szerveinek döntéseit írásban, igazolható módon jussanak az 

érintettek tudomására. A vezető szervek döntéseit az Egyesület a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza 

nyilvánosságra. 

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban a tagok 

betekinthetnek. Működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közléséről az 

Egyesület az Interneten keresztül tájékoztatja a tagságot. 

 

XII. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

Az Egyesület megszűnik: 

- (1) feloszlása kimondásával, 

- (2) megszűnésének megállapításával, 

- (3) feloszlatással, 

- (4) más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel. 

 

Az Egyesület a fenti bekezdés (1) és (2)pontjai szerinti megszűnése esetén vagyonának felhasználásról a Közgyűlés 

rendelkezik. Ha a Közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, illetőleg 

megszűnését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, - a hitelezők kielégítése után - a vagyon az Egyesület 

céljával megegyező célokra fordítható. 
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XVI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Egyesület tagjai kötelezik magukat, hogy az Egyesülettel kapcsolatos vitás ügyekben nem fordulnak bírósághoz, amíg 

az Egyesület Közgyűlése a vitás ügy megoldását meg nem kísérelte.  

 

Ezen Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedése napján lép hatályba.  

 

Az alapszabályban nem említett minden egyéb kérdés vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 

114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Budapest, 2009. május 24. 

 

             

        Jeszenszky Zsolt 

        az Egyesület Elnöke 

 

 

Készítette és ellenjegyezte: 


