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MAGYAR FILMAKADÉMIA EGYESÜLET 
 

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 
 

Az alapító tagok 2014. július 31. napján a Magyar Filmakadémia Egyesület létrehozása 
tárgyában gyűlést tartottak és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az Egyesület 
alapszabályát. Az Egyesület alapító tagjai az alapszabályt a Főváros Törvényszék 
16.Pk.60526/2014/2. számú végzése alapján, 2014. szeptember 30. napján egyező 
akaratnyilatkozattal módosították. 

 
I. fejezet  

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Az Egyesület neve: Magyar Filmakadémia Egyesület 

 
Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174. 

 
Az Egyesület létrehozásának időpontja: 2014. július 31. 

 
Az alapító tagok az Egyesületet határozatlan időre hozzák létre.  

Az Egyesület működése kiterjed Magyarország egész területére.  

A levélpapír és pecsét szövege: Magyar Filmakadémia Egyesület 

Az Egyesület pecsétjének formája: 5 x 1,5 cm méretű, téglalap alakú, Magyar 
Filmakadémia Egyesület 1145 Budapest, Róna utca 174. Nyilvántartási szám: 15682 
Adószám: 18624982-1-42 felirattal ellátott. 

 
Az egyesület elektronikus levélcíme: info@magyarfilmakademia.hu 
Az Egyesület honlapja: www.magyarfilmakadémia.hu 

 
Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye 

 
Név Állandó lakcím 
Novák Emil László 1067 Budapest, Csengery u. 33. 
Balázs Ádám 1022 Budapest, Tövis u. 4. 
Kollányi Tamás 1026 Budapest, Orló u. 11-15. D/1/4 
Garami Gábor 1148 Budapest, Padlizsán u. 9. 
Lemhényi Réka 1082 Budapest, Baross u. 103. 
Orosz Dénes 1082 Budapest, Horváth M. tér 2. 
Barsi Béla 1122 Budapest, Kék Golyó u. 1. 
Fillenz Ádám 1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 55. 
Máthé Tibor 1037 Budapest, Domoszló útja 64. 
Tőzsér Attila 1015 Budapest, Csalogány u. 34. 

mailto:info@magyarfilmakademia.hu
http://www.magyarfilmakad%C3%A9mia.hu/
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Esztán Mónika 1022 Budapest, Kitaibel P. u. 9. 
Szalai Károly 1074 Budapest, Huszár u. 48 I/3. 
Kovács Zoltán 1157 Budapest, Zsókavár u. 65. 
Balázs Gábor 2000 Szentendre, Pacsirta u. 13. 
Berger József 1125 Budapest, Varázs u. 3. 
Gyarmathy Ágnes 2083 Solymár, Rózsika u. 40. 
Forgács Erzsébet 1085 Budapest, Üllői út 14. 
Csortos Szabó Sándor 1118 Budapest, Somlói út 54. 
Melis László 1088 Budapest, Bródy S. u. 26. 
Hutlassa Tamás 1132 Budapest, Váci út 56. 
György Lea 1015 Budapest, Batthyány u. 26. 
Gerebics Sándor 1026 Budapest, Garas u. 24/A 
Szekeres Dénes 1029 Budapest, Előd u. 21. 
Sándor Pál 1025 Budapest, Nagybányai út 88. 
Herendi Gábor 1028 Budapest, Körös u. 5. 
Bereczki Csaba 1145 Budapest, Emília u. 18/B 
Schmidt Judit 2092 Budakeszi, Kert u. 17. 
Bélafalvy Balázs 1058 Budapest, Nádor u. 9. 
Rudolf Péter 8973 Magyarföld, Jókai Mór u. 2. 
Török Ferenc 1024 Budapest, Keleti K. u. 33. 

 

Az Egyesület első vezető tisztségviselője 

1. Az Egyesület ügyvezető 

elnöke Név: Novák Emil 
Lakóhely: 1067 Budapest, Csengery u. 33. 

 
 

II. fejezet 
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 

Az egyesület célja a magyar filmművészet és filmipar hosszú távú fejlődésének 
ösztönzése, a filmszakmai ágazat és a filmszakmában működő alkotók érdekeinek 
képviselete, társadalmi és művészeti megbecsülésük elősegítése. 

 
Az egyesület fő tevékenységei: 

- rendszeresen tájékoztatja tagjait és sajtó képviselőit a filmszakma aktuális 
kérdéseiről;tagjai részére szakmai vetítéseket, továbbképzéseket 
szervez;ösztöndíjakkal támogatja a filmszakmai felsőoktatási képzésben résztvevő 
diákokat, illetve fiatal pályakezdőket;szociális támogatást nyújt átmenetileg vagy 
idős koruk miatt rászoruló tagjai részére; 

- önkéntes kölcsönös kiegészítő élet- és nyugdíjbiztosítást vagy egyéb 
kedvezményes biztosítási szolgáltatást szerez be tagjai számára; 

- kapcsolatot létesít és tart fenn a magyar és nemzetközi filmszakmai szervezetekkel; 
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- választott vitarendezési fórum útján jogvédelmet biztosít tagjai számára; 
- etikai bizottságot működtet és filmes etikai kódexet dolgoz ki; 
- a filmszakmát érintő szabályozási és egyéb kérdésekben tagjaival folytatott 

egyeztetés alapján véleményt nyilvánít, javaslatot tesz. 
- minden évben megrendezi a Magyar Filmhetet, amelyen az előző évben (első 

alkalommal az előző két évben) elkészült filmeket mutatja be a szakmai és 
nagyközönségnek, játékfilm, dokumentumfilm, animációs film, tévéfilm, rövidfilm 
szerinti kategóriánkénti bontásban; 

- megalapítja és a Magyar Filmhét keretében éves rendszerességgel dönt a 
Magyar Filmdíjak odaítéléséről, valamint átadja azokat; ennek keretében szervezi 
és lebonyolítja a Magyar Filmdíj odaítélésével és átadásával kapcsolatos 
adminisztratív és egyéb feladatok ellátását, ideértve a díjak odaítéléséről szóló 
szavazást és a díjak átadásával kapcsolatos rendezvényeket; 

- az Egyesület szándékában áll a jövőben – a feltételek megteremtését követően 
– alkotói jogdíjak közös jogkezelése. 

 
 

III. fejezet 
 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 
1. Az egyesület rendes tagja lehet: 

 
a.) olyan természetes személy magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 

filmszakmában tevékenykedik, és legalább moziforgalmazásban bemutatott 
filmalkotás (játékfilm, egész estés dokumentumfilm, animációs film vagy 
rövidfilm) létrehozásában alkotóként részt vett az alábbi minőségben: 

 
- producer, 
- rendező, 
- forgatókönyvíró, 
- operatőr, 
- vágó, 
- zeneszerző, 
- színész (filmfőszerepben), 
- hangmérnök, hangmester, 
- látvány-, jelmez- vagy díszlettervező, 
- smink és maszkmester. 

 
Tag lehet az a személy is, aki rendelkezik az Egyesületi Alapszabály 
mellékletében felsorolt díjjal vagy díjakkal, illetve nemzetközi fesztivál 
versenyprogramjába beválasztották. 

b.) a felvételét kéri az egyesületbe, rendelkezik két egyesületi/szekció tag ajánlóval 
vagy az egyesület őt rendes tagjai közé meghívja, és elfogadja az Egyesület 
Alapszabályát és belső szabályzatait. A tagfelvételi kérelmet a szekció 
megtárgyalja és azt – támogató javaslat esetén – a szekció ülést követő első 
közgyűlés hagyja jóvá. 
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2. Az egyesület pártoló tagja lehet: 

 
a) olyan magánszemély, a filmszakma területén működő, Magyarországon 

bejegyzett filmszakmai vagy filmes érdekvédelmi szervezet, aki/amely a felvételét 
kéri az egyesületbe és elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, 

 
b) olyan Magyarországon vagy külföldön bejegyzett jogi személy, amely az 

Egyesület által évenként, a pártoló tagság feltételeként meghatározott 
pénzösszeggel vagy egyéb vagyoni értékű szolgáltatással támogatja az Egyesület 
tevékenységét. 

 
3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet: 

 
Tiszteletbeli tag az a természetes személy magyar vagy külföldi állampolgár, aki/amely 
kiemelkedő szerepet játszik a kultúra, ezen belül is elsősorban a filmművészet 
támogatásában, fejlesztésében, vagy aki az Egyesület támogatásával járul hozzá a magyar 
filmművészet fejlődéséhez. 

 
4. A tagfelvételi kérelmet két egyesületi tag támogató ajánlásával együtt írásban kell 
előterjeszteni az egyesületi szekciók vezetőinél. 

 

5. A tagok jogai és kötelességei 
 
A tagok jogosultak az egyesület tevékenységében részt venni, élvezhetik az egyesület 
erkölcsi és anyagi támogatását, élhetnek mindazon lehetőségekkel, amelyek az 
egyesület célkitűzéseinek megvalósítása folytán számukra adódnak. 

 
Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek 
terhelik. Minden rendes tag jogosult szavazati joggal részt venni az egyesület 
közgyűlésein. A tisztségviselők megválasztásában mindegyik tag részt vehet, és 
tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. A közgyűlésen a tag ugyancsak részt vehet 
a felmerülő kérdések megvitatásában és a határozatok meghozatalában, valamint 
indítványokat, beadványokat, kérdéseket, kéréseket terjeszthet be a közgyűléshez vagy az 
egyesület más szerveihez. 

 
A tiszteletbeli és pártoló tag részt vehet az egyesület tevékenységében, jelen lehet a 
közgyűlésen, ott felszólalhat, nyilatkozatokat, javaslatokat tehet, de szavazati joggal 
nem rendelkezik. 

 
A tagok kötelesek az alapszabály rendelkezéseit megtartani, szakmai munkájukkal és 
magatartásukkal az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását elősegíteni. A tagok nem 
jogosultak az egyesület belső szakmai levelezését bárkihez – az egyesületi tagságon kívül 
– továbbküldeni, eljuttatni, tudomására hozni. 

 
A tagok kötelesek a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. A közgyűlés 
különböző mértékű díjfizetési kötelezettséget írhat elő a filmszakmai és egyéb jogi személy 
pártoló tagok részére. 

 

A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
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felelnek. 
 
6. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 
a) a tag kilépésével, ha a tag ezt az Ügyvezető elnöknek írásban bejelenti. A tagsági 
jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg. 

 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, ha a tag a jelen alapszabályban 
rögzített tagsági feltételeknek nem felel meg. Az egyesület a tagsági jogviszonyt 
harmincnapos határidővel írásban mondhatja fel. A felmondás kérdésében a közgyűlés dönt. 

 
c) a tag kizárásával, ha a tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés 
határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi, az egyesület céljával, határozataival 
ellentétesen cselekszik, ha szakmai munkájával méltatlanná válik az egyesület tagságára, 
ha az egyesület tekintélyét magatartásával veszélyezteti, ha tagdíjhátraléka van, és azt 
írásbeli figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg, ha súlyos etikai vétséget követ el. A 
kizárásról az közgyűlés dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A 
kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

A tagsági jogviszony megszűnésekor a tag az egyesület tagnyilvántartásából törlésre kerül. 
 
 

IV. fejezet 
 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 
Az egyesület szervei: 

 
1. Közgyűlés - Küldöttgyűlés 
2. Ügyvezető elnök 
3. Főtitkár 
4. Szekciók 
5.   Felügyelő Bizottság 

 
1. A közgyűlés 

 
A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely az 
egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet. A közgyűlésen az egyesület minden 
rendes tagjának egy szavazati joga van. 

 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
– az Ügyvezető elnök megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása;  
– az éves költségvetés elfogadása; 
– az alapszabály elfogadása, módosítása; 
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– az éves beszámoló elfogadása; 
– döntés a tagfelvételi kérelmekről, a tagsági jogviszony felmondásáról, illetve a tag 

kizárásáról; 
– döntés évente a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, amely az 

alapításkor 10.000,- Ft; 
– az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

– a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő 
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 

– a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

– a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
– a végelszámoló kijelölése; 
– döntés az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről, egyesülésének és szétválásának 

elhatározásáról; 
– döntés a Ptk. szerint kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó egyéb kérdésekben. 

 
A közgyűlés minden, az Ügyvezető elnök által beterjesztett, vagy a tagok, tagszervezetek 
által indítványozott kérdést megtárgyalhat. 

 
A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

 
A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult 
által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási 
joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 
Az Ügyvezető elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha 

(i) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
(ii) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 
(iii) az egyesület céljainak elérése veszélybe került; 
(iv) a közgyűlés összehívását a tagok legalább 25%-a kéri; 
(v) ha a tagok száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt 

 
Az (i) - (iii) pontban említett okokra tekintettel összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek 
az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést 
megtenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 
A közgyűlést az Ügyvezető elnök írásban hívja össze az idő, a hely és a napirend 
megjelölésével. Az Ügyvezető elnök a meghívót a közgyűlés kezdő napját megelőzően 
legalább 15 nappal előbb megküldi a tagoknak. Legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. 
napon az Ügyvezető elnökhöz címzett írásbeli kérelemmel bármely tag kérheti valamely a 
napirend megtárgyalását, az Ügyvezető elnök a határidőben érkezett kérelem alapján a 
napirendet ennek megfelelően kiegészíti. Ezt követően a napirenden nem szereplő 
kérdésekben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha a közgyűlésen valamennyi 
tag jelen van és az adott napirendi pont megtárgyalását egyik tag sem ellenzi. 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagságnak több mint a fele jelen van. 
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Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a később megtartott közgyűlés az eredeti 
napirendben felvetett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes. Erre az eljárásmódra az eredeti időpontra szóló meghívóban fel kell hívni a 
figyelmet. 

 
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
A jelenlévő tagok egyharmadának kívánságára titkos szavazást kell elrendelni. 
Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 

 
Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 

 
Szavazategyenlőség az indítvány elutasításának minősül. 

 
A jogi személyiségű rendes tag szervezetek a törvényes vagy meghatalmazott 
képviselőjük útján jogosultak a közgyűlésen nyilatkozatokat tenni és szavazati jogot 
gyakorolni. 

 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a közgyűlés helyének és 
időpontjának megjelölését, a megjelent tagok névsorát, a napirendet és közgyűlés 
lényeges mozzanatait, az elhangzott nyilatkozatok lényegét és a határozatokat. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlést levezető ügyvezető elnök, a egyesület egy természetes 
személy tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az abban foglalt 
határozatokkal valamennyi tag számára elektronikus úton meg kell küldeni. 

 
Küldöttgyűlés 

 
Ha az egyesület taglétszáma eléri, illetőleg meghaladja a 100 főt, akkor a közgyűlés 
helyett küldöttgyűlés működik. 
 
A küldöttek választásának módja: 
 
Minden szekció két főt delegál a küldöttgyűlésbe olyan módon, hogy a szekció tagjai 
közül titkos választással jelölik ki őket. A tíz (10) szekció így húsz (20) fős 
küldöttgyűlést választ, amely kiegészül a mindenkori ügyvezető elnök személyével, 
ilyen módon a küldöttgyűlés létszáma 21 huszonegy fő. 

 
A küldöttek minden küldöttgyűlés előtt kötelesek a szekció tagjaival a napirendi pontokat és 
az azokhoz tartozó anyagokat közösen megtárgyalni és kialakítani a szekció álláspontját, 
amelyet a küldöttgyűlésen képviselniük kell. 

 
A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 
2. Ügyvezető elnök 

Az egyesület első ügyvezető elnöke Novák Emil. 
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Az Ügyvezető elnököt a szekcióvezetők maguk közül választják meg 3 év időtartamra, 
amely megbízás legfeljebb egyszer újraválasztható. 
Az ügyvezető elnök nem lehet politikai párt tagja, politikai párt tanácsadói vagy 
egyéb testületének tagja. Az ügyvezető elnök mandátuma ideje alatt nem tölthet be 
más szervezetben elnöki pozíciót. 

 
Az Ügyvezető elnök feladatkörébe tartozik: 

– az Egyesület napi ügyeinek vitele; 
– az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
– a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
– az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
– az egyesületi vagyon kezelése; 
– a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörében nem 

tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
– az  egyesület  jogszabály  és  az  alapszabály  szerinti  szervei  megalakításának  és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése; 
– a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
– az ügyvezető által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
– részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
– a tagság nyilvántartása; 
– az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
– az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
– az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; 
– a szekciók javaslata alapján a tagfelvételi kérelmek közgyűlés elé terjesztése 

jóváhagyás céljából 
– a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az egyesület programjának kialakítása; 
– az  Egyesülettel  munkaviszonyban  álló  tisztségviselő(k)  felett  a  munkáltatói  

jogok gyakorlása; 
– egyéb, a Közgyűlés által az Ügyvezető elnökre bízott feladatok. 

 
Az Ügyvezető Elnök megbízatásának megszűnése: 

- tisztégről való lemondás, 
- visszahívás, 
- határozott idő lejártával, 
- az ügyvezető elnök halálával, 
- az ügyvezető elnök cselekvőképességének a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 
- a Ptk-ban meghatározott kizáró okok esetén. 

 
Az Ügyvezető elnök megbízatásáról a Közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor lemondhat. 

A megválasztott Ügyvezető elnök visszahívható, ha vét az alapszabály ellen, vagy 
tevékenysége ellentétes az egyesület közgyűlése által elfogadott irányelvekkel. 

 
Az egyesület képviseletére és bankszámlája feletti rendelkezésre az Ügyvezető elnök 
önállóan jogosult. 
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3. Főtitkár 
 
A Főtitkárt a szekcióvezetők javaslata alapján a közgyűlés választja meg 3 év időtartamra, 
amely megbízás legfeljebb egyszer újraválasztható. 

 
A főtitkár az Ügyvezető elnök és a Közgyűlés határozatainak megfelelően gondoskodik 
az Egyesület adminisztratív feladatainak végrehajtásáról. Az egyesület első főtitkára 
Schmidt Judit. 

 
4. Szekciók 

 
A szekciók az egyesületi alapszabály-módosítást követően – minimum – 10 fővel 
jöhetnek létre. A szekciókat az Egyesület tagjai hozhatják létre. 

 
Az Egyesület az alábbi szekciókban működik: 

 
- producer 
- rendező 
- forgatókönyvíró 
- operatőr 
- vágó 
- zeneszerző 
- filmszínész 
- hangmérnök és hangmester 
- látvány-, jelmez- és díszlettervező 
- smink- és maszkmester 

 
A szekciók tagjai maguk közül választják meg a szekció vezetőjét 3 év időtartamra, 
amely megbízás legfeljebb egyszer meghosszabbítható, a vezető újraválasztható. A 
szekció létszáma minimum 10 fő 

 
A szekciók alapvető feladata az egyesületi tevékenység szakmaiságának támogatása. Az 
új tagfelvételi kérelmeket elbírálja, figyelembe véve a felvételi kérelem ajánlóinak 
véleményét. Döntés esetén a szekció vezetője az ügyvezető elnökhöz terjeszti a 
kérelmet annak érdekében, hogy a következő közgyűlés döntsön a jelentkező tag 
felvételéről. 

 
A szekciók Vezetői a szekciók üléseit összehívják, munkáját koordinálják, 
tevékenységükről az elnökséget és az ügyvezető főtitkárt folyamatosan tájékoztatják. 

 
A szekció szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. 

 
A szekció akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább 50 % + 1 fő tag jelen van. 

A szekció ülését a Szekcióvezető hívja össze valamennyi tag előzetes értesítésével. A 
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg 
kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. 

 
A szekció döntéseit az egyesület ügyvezető elnöke köteles a közgyűlés elé terjeszteni és 
erről írásban tájékoztatni a Szekcióvezetőt. 
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A szekció működésének rendjét egyebekben saját maga határozza meg, munkáját a 
Szekcióvezető irányítja. 

 
5. A Felügyelő Bizottság 

 
Az Egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság 
megbízatása 3 (három) évre szól. A tisztségekre a tagok nem választhatók újra. A 
Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége 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 hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. A 
Felügyelő Bizottság tagja nem lehet politikai párt tagja, politikai párt tanácsadói vagy 
egyéb testületének tagja. Az ügyvezető elnök mandátuma ideje alatt nem tölthet be más 
szervezetben elnöki pozíciót. 

 
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét 
maga állapítja meg. 

 
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

 
- Összehívja az Egyesület döntéshozó szervének rendkívüli ülését és javaslatot 

tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezető elnök tevékenysége 
jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba 
ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit. 

- Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi 
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a 
legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a legfőbb szerv részére. 

- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást 

az Egyesület munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 

 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 (harminc) napon 
belül – nem hívtak össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 
Haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet (ügyészség), ha az arra 
jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg. 
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A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a 
jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. 

 
A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. 

 
A Felügyelő Bizottság működése: 

 

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából 
elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. 

 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

 
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója 
nem utasíthatja. 

 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 
a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a 
Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha 
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 
közgyűlés hagy jóvá. 

 
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület ügyvezető elnöke a 
Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a közgyűlést. 

 
Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet politikai párt tagja, politikai párt 
tanácsadói vagy egyéb testületének tagja. Az FB elnöke vagy tagja mandátuma ideje alatt 
nem tölthet be más szervezetben elnöki pozíciót. 

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

a) az Egyesület vezető szervének elnöke vagy tagja, 
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
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c) az a)-b) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
 

V. fejezet 
 

Az Egyesület Vagyona 
 
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület kizárólag a céljának 
megvalósításával közvetlenül összegfüggő gazdasági tevékenységet végez. Az egyesület 
a vagyonát a tagok között nem osztja fel, a tagok részére nyereséget nem juttat. 

 
Az Egyesület alapításában részt vevő tagok az Egyesület bejegyzésétől számított 30 
napon belül 10.000,- Ft, azaz tízezer forint rendes tagdíjat vagyoni hozzájárulásként az 
Egyesület pénzforgalmi számlájára rendelkezésre bocsátanak. 

 
Az Egyesület alapításában részt nem vevő tagok, a közgyűlés tagfelvételi kérelmet 
jóváhagyó határozatának meghozatalától számított 30 napon belül kötelesek a mindenkori 
rendes tagdíjat az Egyesület pénzforgalmi számláján rendelkezésre bocsátani. 

 
Ezt követően a tagok tagdíjfizetési kötelezettségüknek minden év január 31. napjáig 
kötelesek eleget tenni. 
 
 

VI. fejezet 
 

Záró rendelkezés 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi 
V. törvény és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. 

 
Az egyesülethez csatlakozott jogi személyek csatlakozási nyilatkozatát az 
alapszabályhoz mellékelni kell. 

 
Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését az Alapszabály I., II., III; IV. és V. 
fejezetében bekövetkezett változás tette szükségesség. A módosítások vastag dőlt 
betűvel kerültek kiemelésre. 

 
Az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe történő, alapító tagok általi 
elfogadására 
 
2015. április 02. napján került sor. 

 
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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