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3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Az

alapitő tagok 2014. július 31. napján a Magyar Filmakadémia Egyesület
1étrehozása
tárgyában gyílésttartottak és egyező akaratnyilatkozattal elfogJtak
az Egyesület
alapszabályát. Az Egyesület alapító tagjai az alapszabály u
Főuá.o, l'örvényszék
I6'Pk'60526l2014l1I. számu végzésealapján, 2016. szeptember 07.
napján egyezó
akaratnyilatkozattal mó do sították.
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Az Egyesület neve: Magyar Filmakadémia Egyesület
Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174.

Az Egyesület létrehozásának időpontja: 2014. július 31.

Az

alapitő tagok az Egyesül etetbatátozatlan időre hozzáklétre.

Az Egyestilet működése kiterjed Magyarors zág egészterületére.

A levélpapírés 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. Nyilv*turtari
száttt: 15682
Adó szám : 1 8 6249 82 -2 42 felir attal el l átott.
-

Az egyesüIet elektronikus levéIcíme: info@magyarfilmakademia.hu
Az E gyesület h onlapj a : www.magyarfi lmakadémia.hu

Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és takóhelye az
mellélrletétképezi.

alapszabá|y

Az Egyesület első vezető tisztségviselője
1.

Az Egyesület ügyvezető elnöke
Név:Novák Emil
II. fejezet

AZEGYESÜLET cÉr.ra ÉsrnvÉxENYSÉGIKÖRE
Az

egyesület célja a magyar filmművészet és filmipar, a televí7iós szakma
hosszú távú
fejlődésének ösztönzése, a filmszakmai-, televíziós á^gazat és a film-,
televíziósszakmában
működő alkotók érdekeinek szakmai és gazd'asági képviselete' társada1mi
és művészeti

2

megbecsülésük elősegítése.

Az egyesület fo tevékenységei:

-

_
-

-

-

rendszeresen tájékoztat1a tagjait és sajtó képviselőit a filmszakma és a televíziós
zakmu aktuáli s kérdéseirol;
tagjai részére szakmai vetítéseket, továbbképzéseket szeÍvez;
ösztöndíjakkal tijrténő tdmogatttsra tesz javaslatot a fllmszakmai, televíziós
felsőoktatási képzésbenrésztvevő diákok, illetve fiatal pályakezdők rés7ére;
szociális támogatást nyújt átmenetileg vagy idős koruk miatt rászoruló tagjai
részére;
s

önkéntes kölcsönos

kiegészítő élet- és nyugdíjbiztosítást Vagy

egyéb

kedvezményes biztosítási szolgtÍltatdsokról szerez be informtÍciót tagjai szélmára;
kapcsolatot létesítés tart fenn a magyar és nemzetközi filmszakm ai, valamint televíziós
szervezetekkel;
választott vitarendezési forum útján jogvédelmet biztosít tagjai számára;
etikai bizottságot működtet és filmes, televíziós etikai kódexet dolgoz ki u mozgóképip ar b an tevékeny ke dők s xámára ;
a filmszakmát és a televíziós szakmtit &intő szabá|yozási és egyéb kérdésekben
tagjaival folytatott egyeztetés aIapján véleménytnyilvánít, javaslatot tesz, illetőleg
érdekeit érvényesíti.
minden évben megrendezi a Magyar Filmakatlémiu Szemléjil (Filmhét), dtudju u
Magyar Filmdfiat, és a televízitis tugozat fesztivtÍljcíl, amelyeken aZ eloző évben
elkészült filmeket mutatja be a szakmai és nagyközonségnek;
megalapítja és a Magyar Filmdíjut és éves rendszerességgel dönt a Magyar
Filmdíjak odaítéléséről,valamint átadja azokat; szervezi és lebonyolítja a Magyar
Filmdíj odaítélésévelés átadásával kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatok
eIlátását, ideértve a díjak odaítéléséről
szóló szavazást és a díjak átadásával
kapcsolatos rendezvényeket;
megalapítja és a televíziós tagozatfesztivtÍljdnak keretében éves renclszerességgel
dönt u Magyar Filmdfi Televíziós kategóridjának, elíjainak otlaítélésérdl,
valamint
útudja uzokat; szervezí és lebonyolítja ű Mugyar Filmclíj Televíziós ,tíj
odaítélésévelés dtaddstÍvul kapcsolatos adminisztratív és egyéb
felactatok ellútúsút,
ideértve a díjak odaítélésérőlszóló szavaztÍst és a ttíjuk tttatldstÍvul kapcsolutos
rendezvényeket;
aZ Egyesület szándékában áll a jövőben - a feltételek megteremtését követően *
alkotói jogdíjak közös jogkezelése

III. fejezet

AZ EGYEsÜrpr TAGSÁGA
1.

Az egyesület rendes tagja lehet:
a.) olyan természetes személy magyar vagy külföldi állampolgár, aki a filmszakmában
tevékenykedik' meg1felel a tagozatok, szekciók felvételi követelményeinek és
alkotóként részt vett legaltÍbb két, mozlforgalmazásban bemutatott filmalkotás

(átékfilm' egész estés dokumentumfilm, animációs film Vagy rövidfilm)

létrehozásáb an az alábbi minoségben:

ll
*-

'',-

ri--it*g

a

J

- producer,
- Íendező,
- forgatókönyvíró,
- operatőr,
- vágő'
- zeneszerző,
- színész,
- hangmérnok, hangmester,
- ltitvány- és díszlettervező,
- jeImeztervező
- maszk (mus zkmester, smin kmester,
fo clrás,, pros ztatik).

b.) olyan természetes személy műgyar vagy kúIföldi dllumpolgúr, aki

televíziós
nyeinek
és alkotóként
vett legaltÍtt iat ofuan ulkotdi (jdtékJitm, egész estés
-részt
dokumentumJilm,
animtÍciós Jilm vűgy rövidJilm) Iétrehozásdban, amelyet
a
televízióban bemutattak, az altÍbbi minőiégben: "
ter

-

iileten

tevék eny kedik, megfelel a tagoiaro k, i ze kc ió

k 7e

iaeít követelmé

producer,

- rendező,
-

forgatókönyvíró,

- operatőr,

- vúgó,
-

zeneszerző

- hungmérnt)k, hangmester,
- ItÍtvúny-és díszlettervelő,

jeImeztervező
- animdció
-

c')

olyan természetes személy, aki tutlomtÍnyos' vagy technikai tevékenységet
végez a
mozgókép iparban.
-Jilmesxtéta,
- kutató,
- szoftver-fejlesztő,
-forgalmuzó,
- utómunka,
- digiÍtilis j dtékterv

e

7ő,

fe j les ztő

Tag lehet az a személy is, aki rendelkezik az Elnökség által elfogadott
díjjal vagy
díjakkal, illetve nemzetközi fesztivál versenyprog'u-]abu beválasztották.
d') a felvételétkéri az egyesületbe, rendelkezika sajút tagozatdba
tartozókét szekció tag
ajánlőval vagy az egyesület őt rendes taglai kózé meghívja,
és elfogadja az
Egyesület Alapszabályát és belső szabáIyzaíait. A tagfetvétef kérelmet
a'szekció
megtárgyalj a és azt _ támogató javaslat esetén a szekció
ülését
követően az
Elnökséghagyja jővá.

2.

Az

egyesület pártoló tagja lehet:
lo,

\',

7ry

a) olyan magánszemély, a filmszakma teniletérr, vagy televíziós teriileten működő'
Magyarországon bqegyzett filmszakmai , televíziós slakmai, vagy filme s, televí7iós
érdekvédelmi szervezet, aki/amely a felvételétkéri az egyesütéiue es effogadja
az
E gyesület Al ap szabályát é s bel ső szabá ly zatait,
b) olyan Magyarországon vagy külföldön bejegyzett jogi személy, amely az Egyesület
által évenként,a pártoló tagság feltételekéntmeghatározoti pénzoss'eggéi ,ragy
egyéb vagyoni éftékűszoIgáltatással támogatja az Egyesület tevékenységéi.
3.

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet:

Tiszteletbelítagaz a természetes személy magyar vagy külföldi állampolgár, aki kiemelkedő
szerepet játszik a kultúra, ezen belül is elsősorban a filmművészet, -televíziós
míívészet
támogatásában' fejlesztésében' Vagy aki az Egyesület támogatásávaljárul hozzáa
magyal
fi lmművész et, televízió s míívés zet fej lődéséhez.

4.

A

tagfelvételi kérelmet két egyesületi tag támogató ajánlásával együtt írásban kell
előterjeszteni az egyesületi szekciók vezetőinél.
5.

A tagokjogai

és kötelességei:

A tagokjogosultak az egyesület tevékenységében részt venni, élvezhetik az egyesület erkölcsi
és anyagi támogatását, élhetnek mindazon lehetoségekkel, amelyet" az egyesület
célkitűzéseinek megval ósítása

fo

lytán számukra adó dnak.

Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik'
Minden rendes tag jogosult szavazati joggal részt venni az egyesület

közgytílés/küldöttgyűlésein. A tisztségviselők megválasztásában mindegyik tagrésztvehet,
és _ ha a törvényben foglult feltételeknek eleget tesz _ tisztségvise'í3uuá'-etyik
tag
megválasztható. A közgyűlés/küldöttgyűlésen a tag ugyancsak részt vehet a Í-elmerülo
kérdések megvitatásában és a határozatok megho iitulábun, valamint indítványokat'
beadványokat, kérdéseket, kéréseketterjeszthet be a közgyűlés/küldöttgyűléshez vagy
az
egyesület más szerveihez.

A

tiszteletbeli és pár1oló tag részt vehet az egyesület tevékenységében,jelen lehet a
közgyílés/küldöttgyűlésen, ott felszólalhat, nyilatkozatokat, javaslatokat tehet,
de
szavazati joggal nem rendelkezik.

A

tagok kötelesek az alapszabály rendelkezéseit megtartani, szakmai munkájukkal és
magatar1ásukkal az egyesület célkitűzéseinekmegvalósítását elősegíteni
'Azegyesülettugja
köteles betartani a közgyííIés/küklöttgyíílés és az elnökség hutirozutait. Á' tagok nem
jogosultak az egyesület belső szakmai levelezésétbárkihez _ aZ egyesületi
tagságon kívül

- továbbküldeni, elj uttatni' tudomására hozni.
A tagok kötelesek a közgyűlés/küldöttgyűlés

által megállapított tagdíjat megfizetni' A
közgy'tílés/küldöttgyűlés külonboző mértékű díjfizetésikötelezettséget írhat elő
a
filmszakmai és egyéb jogi személy pártoló tagok részére.

A

tagok

-a

tagdíj megfizetésén túl -

M

egyesulet Ertozásaiért saját vagyonukkal nem

5

felelnek.

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesiilet céIjdnak megvalósítdsát
tevékenységét.
6.

és az egyesület

A tagsági jogviszony megszűnik:

a) a tag kilépésével, ha a tag ezt az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági jogviszony
a
" J
kilépésrőlszóló nyilatkozatEgyesület általi atvételéneknapján szűnik
b) atagot a nyilvtÍntarttÍsbóI az egyesület tagjai kaziil t't;it;lni keII a "'"g.
taghalá1avagyjogutód
nélküli megszűnése esetén.
c) a tagot a tagnyilvtÍntarttÍsból az egyesiilet tagjai köziil díjhdtralék miatt akkor keII
törölni, ha az elnökség azt megelőzően írdsban,*igazolható móclon
felhívta a tugot a
dtjhútralékmegftzetéséreés aJizetési hatdriclő erecln|énytelenüI
telt el. Áz Ehökség ti)rlést
elrendelő hattűrozatút az Elnökségnek közöInie kell a taggat. Ha
a tagclíj iemJizetése
miatt
J
a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagstÍga ,z rgyr'tilnrben
megizinik.

A

tagsági jogviszony btÍrmely okbtil történő megszűnésekor

tagnyilvánt artásáből törlésre kerül.

a

tag aZ egyesület

IV. fejezet

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az egyesüIet szervei:

1.

2.

3.
4.
5.

1.

Közgyűlés - Küldött$.tíléS
EInökség
Tagozatok
Szekciók
Felügyelő Bizottság

A ktizgyűlés

A. közgyűlés a tagok

_összessége,

bármely kérdésben dönthet.
szavazatijoga van.

A

*
_
_
_
_

A

az egyesület legfobb SZerVe, amely az egyesületet érintő
közgyűlésen az" egyesület minden rendű tagjának egy

közg1.tílé s kizárőlagos hatáskörébe tartozik:

Elnökség megválasáása, visszahívása, díjazásánakmegállapítása;
aZ éves költségvetés elfogadása;
az alapszabály elfogadása, módosítása;
az éves beszámoló elfogadása;
döntés évente a tagdíj összegének és esedékességénekmegállapításáról,
ame Iy az
alapításkor 1 0.000,- F't;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagával,
vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy-ézekhozzátartozójával
aZ

köt;

jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a.vezetőtisztségviselők
és a felügyelo bizottsági
tagok vagy más egyesületi szetvek tagjai elleni kartéritisi igények
érvéníesítéséről
való
a

n
I
t

--'15b
z.-<
j
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dontés;

a

-

és díjazásuk
megállapítása;
a v álasztott könyvv iz s gál ó me gv ál asztása, vi s sz ahívás a és díj azásának me gá1 l apítása;
a v égelszámo1ó ki j elölése ;
a vezető tisztségviselőfeletti munkúkató jogkör gyakorltÍsa, ha u vezető tisztségviselő az
e gy e s ii lette I mun k avis zony b a n dll ;
döntés az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről' egyesülésénekés szétválásának
elhatározásárol;'
döntés a Ptk. szerint kizarólagos közgyiilési hatáskörbe tntoző egyéb kérdésekben.

A

Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk

közgyűlés minden, az Elnökség által beterjesztett' vagy a tagok, tagszetvezetek álta1

indítv ány ozott kérdést me gtárgyalhat.

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

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

Az

Elnökség köteles

céljábőI,ha

(i)
(ii)

(iii)
(i")
(v)
Az

a

közgyűlést összehívni

a

szükséges intézkedések megtétele

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az egyesület eloreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni; vagy
az egyesület céljainak eléréseveszélybe került;
aközgyúlés <jsszehívását a tagok legalább egytizetle kéri;
ha a tagok száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt

- (iii) pontban említett okokra tekintettel összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek
aZ összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekébena szükségei intézkedést
megtenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(1)

A közgyűlést az Elnökség

ftásban hívja ossze az ldő, a hely és a napirend megjelölésével.
Az Elnökség ameghívót a közgyűlés kezdő napját megelőzően 15 nappal előbü megküldi
a tagoknak. Legkésőbb a közgyűlést megelőző 10. napon az Etnökséghez címzett írásbeli
kérelemmel, a szekció dllúsfoglaltűsúvat együtt, bármely tag ke.h.ti a napirend
megtárgyalását, az Elnökség a határidőben érkezett kérelem alapján _ ha azzal a szekció
egyetértett _ a napirendet ennek megfeleloen kiegészíti'Ezt követően a napirenden nem
szereplő kérdésekbena közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha a közgyűlésen
valamennyi tag jelen van és az adott napirendi pont megtár gyalását egyik tag sem ellenzi'

A

közgyílés akkor határozatképes, ha azon a tagságnak több mint a

fe1e

jelen

van.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a később megtartott közgyűlés az ered'eti
napirendben felvetett kérdésekbena megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes. Erre az eljárásmódra az eredeti időpontra szóló meghívóban fel kell hívni a
figyelmet.

A kcizgyűlé s határozatait _ a jelenlévő tagok _ egyszerű szótöbbség ével hozza.

,
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A jelenlévo tagok egyharmadának kívánságáratitkos szavazástkell elrendelni.
Az a|apszabály módositásához 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.
S

zav azate gyenl

ő

s

é

g az indítv ány e lutas ítás anak mi

nő sül

.

A jogi személyiségű rendes tag szervezetek a törvényes vagy megh atalmazott képviselőjük

útján jogosultak a közgyűlésen nyilatkozatokat tenni és szavazatijógot gyakorolni.

A

közg1'tíléstőI1egyzőkönyvet kell felvenni, amely taftalmazza a közgyiilés helyének
és
időpontjának megielölését, a megjelent tagok névsorát, a napirendet és kőzgyűlés
iényeges
mozzanatait. az elhangzott nyilatkozatok lényegétés a hátározatokat. Alegyzőkönyvet
a közgyúlést levezető Elnökségi tag, az egyesület egy természetes szeméty-tagia és a
jegyzőkönyvyezetó írja alá. A jegyzőkönyvet az abbai foslalt
határozatokkalvalímennyi
tag számára elektronikus úton meg kell küldeni.

Küldöttgyűlés
Ha az egyesület taglétszáma eléri, illetőleg meghaladja a 100 főt, akkor akozgyíilés
helyett
küldöttgytílés működik.

A küldöttek választásának módja:
Mind

a két tagozatban minden szekció egy-egy fot delegál a küldöttgytilésbe
olyan módon,
hogy a szekció tagjai közül titkos választássaljelölik ki őket. A tizenógy+nyolc (19)
szekciő
igy tizenkilenc (19) fős küldöttgyűlést választ, amely kiegészül "á, bmotrég alapító
tagjaival (2fo) ilyen módon a küldöttgyiílés jelenlegi létszámalegfeljebb (2I) hiszoiegy
fo lesz. Ha valamelyik szekció nem alakul meg, akkór a külttöttgyiui rct'zd-a
csökken a
ténylegesen létrejött szekciók tÍltal ttelegdlt külclöttekre és az Elnökség két alupító
tagjdra.
Pdros létszúmesetén a szűvazűtegyenlőséget eredményező hatdroiatot elv|etettnek kell
tekinteni- Az újonnan létrejött szekciók tiltal clelegttlt tagokkat bővüI u szekciókhoz
igazodóan a kiil döttgy ííléslétsztÍma.

A küldöttek minden küldöttgyűlés előtt kötelesek a szekció tagaivala napirendi pontokat és
az azokhoz tarloző anyagokat köztisen megtfugyalni és kialakítani a szekció á1láspontját,

amelyet a küldöttg1.tílésen képviselniük kell.

A küldöttg1'Lilésre egyebekben aközgyiilés szabályait kell megfeleloen alkalmazni.
2.

Elnökség

Az Egyesiilet Elnöksége

5 főből dll, akiket a KüldöttgyííIés vúIaszt nyíIt szavazrÍssat 5 év
idotűrtamra, amely megbíztÍsújravttlasztható. Az Elnöiség az elnökét magű vúlasztju tagjai

KOZUI,

Az Elnökség

tagjává olyan személy vdlaszthatti, uki minimum 3 éves gyukorlattul
rendelkezik a mozgókép szakmai szervezet irdnyíttÍstÍbanés közülük legulúbb 2
fő úllami
míívészetikitüntetésben részesült, vűgy nemzetközi szakmai tlíjat kapott.
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Az 5 Íős elnökség összetétele:
2 főt az alapító tagok közüI kell vtűlusztani, (ltÍstl az ulapítók névsortÍt
a mellékletben)
3 főt a vdlasztúskor múr megalakult szekció vezetők köziil keIl vtÍlasztani.

Az Elnökség tagjai közül legaldbb

két főnek az itt felsorolt kitüntetések valamelyikével
rendelkeznie kell.
Kossuth Dtj, KivtÍló Míívész,Érclemes Míívész,Erkel Ferenc Díj, Júszai Mari Díj, BaIúa
Béla Díj.

Az Elnökség munkújdt a szekció-vezetők összessége, mint operatív testiilet segíti.
Az E lnöks égi tag fel adatkö rébe ta rtozi k :
_ az Egyesület napi ügyeinek vitele;
_ az Elnökség hatúskörébe tartozti úgyekben a clöntések meghozatala;
_ a beszdmolók elkészítéseés uzoknak a közgyííIés/kiilclöttgyííléseIé terjesztése;
_ az éves költségvetés elkészíÍéseés unnak a közgyíítés/kiiltlöttgyííIéseIé terjes1tése;

_
_

_
_

-

_
_
_
_

az egyesületi vagyon kezelése;

tl

és befektetésérevonatkozó, a közgyíílés/külttöttgyíílés
Itatáskörében nem tartozti döntések megholatala és végrehajtúsu;
az egyesület jogszabóly és az alapszubtily szerinti szervei megalakítdsdnak és a
tis zts égvis elők me gv álus zttÍs tÍn a k e lőkés zítése ;
a közgyíílés/kiildöttgyíílésösszehívdsa, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
az összehívott közgyííIés/küldöttgyíílésnapirenrlí pontjainak meghatdrozása;
vagyon felhaszndldstÍra

részvétela közgyíílés/kúldöttgyííléSenés vtÍIaszatlds az ógyesülettel kapcsolatos

kérdésekre;
a tagsúg nyilvúntartósa;
CIz egJ)esület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
az egyesület mííködésévelkapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesiileÍet érintő megszíínésiok fenntÍlltÍstűnak minclenkori vizsgúlata és annak
bektjvetkezte esetén a törvényben előírt intézkeclésekmegtétele;
a szekciók javaslatu alupjtÍn a tadelvételi kérelmek közgyíílés/kültlöttgyíílés
elé terjesztése
j óv

tÍ lt

agy tts

c

élj á b ó

l

_ a Közgyíílés/küIdöttgyííléshatttrozatainuk végrehajttÍsal űZ egyesiilet programjdnak
kialakítása;

_ űz Egyesiilettel munkaviszonyban t lló tisztségviselő(k) és alkalmuzottak
felett
mun kúltató i j o g o k gy ukor lds a ;
_ egyéb, a KözgyíÍlés/küldöttgyííléstÍltal az Elnökségre bízott operatívfelarlatok.

ű

Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz, Az Elnökség
ltatdrozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavuzússal hozza. Az Elnökseg
di)ntéseiről hatdrozatot hoz. Az Elnijkség tevékenységérőléves beszómokjt készít.

Az E l n ö ks ég i tag me g b ízat tÍsd n ak me gs zíínés e :
- tisztégről való lemondds,
- visszahívás, (az elnökség tagjtÍt csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot
megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni)
- hutcÍrozott idő lejárttÍval,
- az elnökségi tag halúltÍvul,
- az elnökségi tug cselekvőképességéneka tevékenységeelltÍttűstÍhoz sziikségbs körben
tö

rténő ko rlúto zús áv aI,

ir

i
t
/-

i;

'\

t)
{
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-

a Ptk-ban meghatdrozott kiztÍró okok esetén.

Az

elnökségi tag megbízattístÍróI a KözgyíÍIés/kiilclöttgyíítéshez
intézett írdsbeli
nyilatkozatúval
bdrmikor lemondhat.

A megvdlasztott elnökségi tag visszahívható, ha

vét az alapszabdly ellen, vagy tevékenysége
ellentétes az egyesület közgyíílés/kiiltlöttgyíílése últal
elfogaclott irúnyelvekkeI. Az
elnök/elnijkségi tag visszahívtistÍtinclítvúfiozó javaslatot
uz Etikai Bizottsúghoz kelt
benyújtani' Az Etikai BizottstÍgfelüIviagúlji a javáslatot
és dltúsfoglaldsával egyíitt terjeszti
azt az Elnökség elé' A yytő tisztségviseiő vtiszanfuúsdt
napirencljére vevő közgyíílésrea
visszahívni kívúntvezető tisztségviselit a napirend
ismertetésével meg kell hívni. A hatdrozat
meghozatala előtt lehetőséget kell bktosítani arra,
hogy az ériniett vezető tisztségviselő
védekezésétés úllúspontjtíta közgyííIés etőtt ismerteise.

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi
tagsóga _ annak tejdrtdt
megelőzően megszíínik,űz tijonnan megváIasztott tug *"g:bízátrÍrn
az
me gvdlas ztott tag meg bízuttÍsi iclej éne k

h

dtratéiő ilatartamdra

eretletileg

s zó

l.

Az egyesiilet képviseletére és banksztÍmtcÍjafeletti renclelkezésre
az Elni)k jogosult. Az Etnök
a tagnyil'vúntartds mellett vezeti a hat(irozatok tdrút, vagy
őr7i a hatdrozatokat tartalmazó
jegyzőkönyvet' Az EInököt akatldlyoztatdsa
esetén mrmeiyttt EInökségi tag
helyettesítheti.

6.

Tagozatok

Az Egyesületben négy tagozata van a szekcióknak.
A Íilmes és tudomúnvos, technikai tagozathoz tartozó 11
a televíziós tagozathoz tartozó 8
szekció megalakultÍsdnakfettétele, hogy u szekciók
minrlegyike renclelkezzen 10fős tagsággal
az egyesiileti tagok közül.
7

'

Szekciók

A szekciók minimum 10 fővel jöhetnek létre. A szekciókat
az Egyesület tagjai hozhatják
Az Egyesület az alábbi szekciókban működik:

FILMES szekciók:
1. producer

2. rendező
3. forgatókönyvíró
4. operatőr
5. vágő
6. zeneszerző
7. színész
8. hang
9, Idnóny- és díszlettervező

jelmeztervező
1 1 . maszk (mas zkmes ter, s min kmester,
fo clrdsz, prosztat ik)
72. tudomtÍnyos és technikai tevékenység a mo,zgókép
ipa'rban.
-filmes7téta,

10.

10

- kutató,
-

szoftver-fejlesztő,

-forgalmazó,

- utómunka,
- digiltilis játék tervező, fejtesztő

TELEWZI}S szekciók:
1. producer

2.

rendező
3. forgatókönyvíró
4. operatőr
5. vúgó
6. zeneszerző
7. hang
8. IdntÍny - és díszlettervező
9. jelmeztervező
10. animdció

A szekciók

tagsai maguk közül vátaszt1ák meg a szekció vezetőjét 5 év időtartamru,
amely
megbízds meghosszabbítható, a vezető újravtÍlasztható.

A szekciÓk alapvető feladata az egyesületi tevékenységszakmaiságának támogatása. Az
uj
tagfelvételi kérelmeket elbírálja, figyelembe véve a felv?teli kéreleÁ
ajánlóinak véleményét.
Döntés esetén a szekció vezetóje az igyvezető elnökh öz tetjeszti a
kérelmet annak
érdekében, hogy a következő közgyűlés/küldöttgytilés döntsön a jeientkezo
tag felvételéről.
A szekciók Yezetői

a szekciók üléseit ö-sszehívjak, munkáját koordinálják, tevékenységükről
az elnökséget és azügyvezeto fotitkárt folyamatos antájéioztatják.

A szekció szükség szerint,
A szekció akkor

de legalább félévente ülésezik.

hatarozatképes, ha az ülésen a tagok legalább 50 Yo + 1 fő tag jelen
Van.

A

szekció üléséta Szekcióvezető hívja össze valamennyi tag előzetes értesítésével.
A
meghívót a tagoknak atewezett időpontot megelőzoen legalábü nyolc naptári
nappal meg
kell küldeni, a napirendi pontok pontos meg|eloiésével.

A szekció döntéseit az egyesület ügyvezető elnöke köteles a közgyűlés/küldöttgyűlés elé
terjeszteni és enől írásban tájékoztaÍnia Szekcióvezetőt.

A
S

szekció működésének rendjét eg5'ebekben saját maga határozza meg' munkáját
a

zekci óvez ető ir ány ítja.

5.

A Felügyelő Bizottság

Az

Egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság
(ö) évre szól. A tisztségekre a tagok tÍjravdlaszthatók. AFelígyelő Bizottsá!
tagtra az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv8képességét
a tevékenyslge ellatá sához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felrigyelo Bizottság tagJa,
akive1 izemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkoző kizáró ok áll fenn, továuua áti, vagy akinek a
megbízatása 5

ii
i

-1:;-,{.;I-,

1l

az e gye sül et v ezető tisztségviselój e. A Felügyelo Bizottság tagja nem lehet
politikai párt taga, politikai pért tanácsadói vagy egyéb testületének tagia. A Felügyelő
Bizottság elnöke mandátuma ideje alatt nem tölthet be más szervezetben elnöki poziciőt.
hozzátarto zőj a

A Felügyelo Bizottság tevékenysé gét ahatályos j ogszabályok
á1lapítja meg.

szerin t végzi, ügyrendj ét maga

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
- Összehívja az Egyesület döntéshozó szervének rendkívüli ülésétés javaslatot tesz
annak napirendjére, ha megítéléseszerint az elnökség tevékenysége jogszab á1yba, az
alapszabályba, illetve a legfobb szervének határozataiba üiköZik,
egyébként

-

sérti az Egyesület vagy atagok érdekeit.

"uev

Köteles megvizsgálni a legfobb szerv üléséneknapirendjén szereplő valamennyi
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan eloterjesztést, amely a
e gfőbb szerv kizáró l ago s hatásköréb e tarioző ügyre
vonatkozik.
Irásbeli jelentést készíta számvitelről szóló 2O0O' évi C. törvény (a továbbiakban
számviteli törvény) szerinti beszámolóről és az ad,őzott eredmény feihasználásáról a
legfobb szerv részére.
Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonl eltár-tervezeteket.
Jelentést kérhet a vezetó tisztségviselőktől, illetve té$ékoztatást vagy felvilágosítást
aZ Egyesület munkavállalóitól.
Megvizsgálhatja, ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
1

A Felügyelo Bizottság köteles az
ö

intézked'ésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
sszehívás át kezdemény ezni' ha at őI szercz tudomást, ho gy

a) az Egyesület működése

b)

során olyan jogszabáIysér1és vagy az Egyesü1et érdekeit
egyébkéntsúlyosan sér1ő esemény (mulasztás) történt, ameiynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedé'.e.1ogo-srr1t vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.

Ha a Felügyelő Bizottság indítványára _ annak megtételétől
számított 30 (harminc) napon
_a
belül - nem hívtak össze közgyilés/küldöttgyűlést,
határid,ő eredmény.teün eltelte esetén
erÍe a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Haladéktalanul ér1esítenia törvényességi ellenőrzést ellátó Szervet, ha az arra- jogosu1t a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem tesz1 Áeg.
Ha
az egyesület működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem
gyakorol, a Felügyelo Bizottság a Szervezetet nyilv ántartó bíróság eJőtt torvényességi
felügyeleti elj árást kezdeményez.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésévelbármely tagát megbizhatja,
illetve aZ ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az ellenőrzés
megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy
az
ellenőrzést más, a Felügyelo Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartoző twékenységre is

kiterjessze.

A

az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésévelaz egyesületnek okozott károkért a szeruőd,ésszegéssel okozott káréft
való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
Felügyelő Bizottsági tagok

A Felügyelő Bizottság működése:
i;

i

,;o

. 'i*)'-
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A

Felügyelő Bizottság testületként jár el.

(szükség esetén elnokhelyettest) választ.

A

A

Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszeru

szótöbbség gel hozza.

A Felügyelő

Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tag1át e minoségébenaz 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 Felügyelo Bizottságbármely tagia írásban kérheti az elnöktől, aki
a kérelem kézhezvételétőIszámított nyolc napon beltil köteles intézkedni a Felügyelő

Bizottság ülésénekharminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnok a
kérelemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga

bagy jővá.

áIlapít1a meg, amelyet az

Elnökség

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

közgyűlés/küldöttgyűlést.

Összeférhetetlenségi szabályok:

A

Felügyelő Bizottság elnoke vagy tagja mandátuma ideje alatt nem tölthet be más

szervezetben elnöki pozíciőt.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy taga, illetve könywizsgálő1a az a személy, aki
a) az Egyesületvezető szervének elnöke vagy elnökségítagsa,
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irán1uló egyéb jogviszonyban á||, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)

az

a) -b) p o nto kb an me ghatár

ozott s zemély ek

ho zzátarto zőj a.

V. fejezet

Az Egyesület Vagyona

Az

egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület kizárőlag a cé|jának
megvalósításával közvetlenül összegftiggő gazdasági tevékenységet végez. Az egyesület
a vagyonát a tagok között nem osztja fel, a tagok részétenyereséget nem juttat.

Az Egyesület alapításábanrészt vevő tagok az Egyesületbejegyzésétől számított 30

napon

belül 10.000,- Ft, azaz tízezer forint rendes tagdíjat vagyoni hozzájáruIásként az Egyesület
p

énzfor galm

Az

i

számláj ára rendelkez

és

re

bocs

átanak.

Egyesület alapításában részt nem vevő tagok, a kÓzgyúIés/küldöttgyűlés tagfelvételi
kérelmet jóvahagyó határozatának meghozata|átől számított 30 napon belül kötelesek a
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mindenkori rendes tagdíjat az Egyesület pénzforgalmi számláján rendelkezésre
bocsátani.
F'zt követően

eleget tenni.

a

tagok tagdíjfizetési kötelezettségüknek minden év január 31 . napjáig kötelesek

W.fejezet
Foglalkoztatottak

Az E gy

-

t ú l lan dó (mun k as ze r ződ és s e l fo g lal ko zt atott)
irodavezeÍő
internetes felület tartalmi kezelője (szerkeszto)

e s ü le

Az Egyesület Elnökefeladatait

aI ka lmuzo tt a i :

clíjaztts ellenében ltűtja el.

Az

Egyesület últal eseti megbíztÍssal, vűgy dtaldnydíjas szerzőcléssel
foglalkoztatott
munkavállalói:

-

webhostingszolgáltató
sajtós
kiinyvelő
jogdsz

WI. fejezet

Zárő rendelkezés

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyvről sző!ő 2013. évi
V. törvény és az egyesülési jogról,közhasznú jogállásról, az egyesülési jogról, a kozhasznu
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo gatásáról-szőlő
2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek és a cégek nyíbdntartásdval összefiiggő
eljúrúsok módosítástÍról és gyorsíttÍstÍrólsujlő 2016. ait ctkrux. örvény rendelkezései
irányadók.

Az egyesülethez csatlakozott jogi személyek csatlakozási nyilatkozatátaz alapszabályhoz
mellékelni kell.
Záradék:.

Az

EgyesüIet Elnöksége fe|hata|mazza és megbízza az Egyesület Elnöke áital
meghatalmazott jogi képviselőt, hogy a 2018.februtÍr 24. napján módosított Alapszabályt
benyújtsa a Fővárosi Törvényszékhez a módosÍtás átvezetése céljából.

A módosításokat vastagított, dőlt betűvel jeleztük, az érintett alapszabályi részek: I., il.,
uI.,IV., VI.

I

ti
\r

"

i
v'-:
,-:4>,-

-,'i'?r'
\
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Az

egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését
az AlapszabáIy I., il., ilI., IV., VI.
ezeteiben bekövetkez ett v áltozás tette szükségesség. A módosítások vastag dőlt betúvel
kerültek kiemelésre.
fej

Az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben történő, Rendkívüli KözgyííIésen
jelenlévőtagok általi elfogadásara 2018.februdr 24. napján került sor.
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Novák EmiI
elnök

Ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
m egfelel az a|ap szab ály-mrí d o s ítás ok alapj án h atályo s tartalm ának:

dr. Kovács Annamária
ügyvéd
(kasz:36063664)

