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A  VÁNTUS ISTVÁN TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

 
I. 

Általános rendelkezések 
 

1. Az Egyesület neve: Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: 
Egyesület) 
 
2. Az Egyesület székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. 
 
3. Az Egyesület bélyegzője:  
   Vántus István Társaság 
   Közhasznú Egyesület 
   6726 Szeged, Temesvári krt. 42.  
   Tel.: +36-62-432-578. 
 
4. Az Egyesület alapításának éve: 1996. 

 
5. Az Egyesület szervezete: A Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület jogi személy, 

tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi. 
 

6. Az Egyesület működési területe Magyarország, különösen a Dél-Alföld, kiemelten Szeged 
Város közigazgatási területe. 

 
II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége, közhasznúsága 
 
7. Az Egyesület célja 
 
7.1. Az Egyesület közművelődési célú társadalmi szervezet, amely Vántus István (1935–1992) 
Erkel–díjas zeneszerző életművének, zeneszerzői és zenepedagógusi munkásságának 
széleskörű megismertetése, tudományos kutatása és a zeneszerző emlékezetének 
megőrzésével kapcsolatos összes feladat indukálása és koordinálása és — hűen névadója 
legfőbb missziójához — a kortárs zene népszerűsítésének céljából jött létre. 
 
7.2. A Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület tevékenységét az 1997. évi CXL. tv. 1. 
számú melléklete alapján határozta meg. 
„E törvény alkalmazásában r) Közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, 
öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, 
amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg.”  
 
8. Az Egyesület tevékenysége 
 
8.1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetve létesítő okiratában 
meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; 
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel tagjai között, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, a tagok részére nyereséget 
nem juttathat. 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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8.2. Az Egyesület pártoktól független társadalmi szervezetként civil szervezetként közvetlen 
politikai tevékenységet nem folytat, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési, európai 
parlamenti, önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. 
Az Egyesület pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
8.3. Az Egyesület célja érdekében  
— kortárszenei hangversenyeket, hangverseny-sorozatokat, tudományos konferenciákat 
szervez és rendez Szegeden és az ország más helységeiben; 
— zeneszerzői versenyeket szervez, különösen a 35 év alatti határon belüli és határon túli 
fiatal magyar zeneszerzők számára; 
— kortárszenei rendhagyó órák szervezésével segíti az általános iskolák, közép– és 
felsőoktatási intézmények zenei oktató–nevelő munkáját; 
— figyelemmel kíséri a XX. századi magyar zeneszerzői emlékhelyek (emléktáblák, 
síremlékek, emlékkiállítások) állapotát és gondozza azokat; különös gondot fordít a Vántus 
István emlékhelyein lévő műtárgyak, kiállítások (emléktábla a szegedi Kölcsey u. 10. sz. ház 
falán, Vántus-terem [Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara, I. emelet], állandó 
emlékkiállítás [Vaja, Vay Ádám Emlékmúzeum], síremlék [Nyírbogát, Ó-temető], életrajzi  
tablók [Vántus István Általános Iskola, Nyírbogát] gondozásának biztosítására; 
— törekszik további emlékhelyek létrehozására. 
 
8.4. Az Egyesület aktív tagjának kívánja megnyerni  
— mindazokat az alkotókat, hangszeres és vokális művészeket, akik Vántus István életműve 
és a kortárs zene érdekében önzetlenül készek tevékenykedni;    
— mindazokat a magyar és külföldi állampolgárokat, akik intenzív részvételükkel, 
javaslataikkal és tanácsaikkal támogatni kívánják a fenti célokat; 
— mindazon jogi személyeket és jogi személyiség nélküli közösségeket, amelyek választott 
vagy kötelező alaptevékenységük mellé folyamatosan vállalni tudják az Egyesülettel történő 
rendszeres és aktív együttműködést. 
 
9. Az Egyesület közhasznúsága 
 
9.1. Az Egyesület közhasznú tevékenységét mindenekelőtt a 2001. évi LXIV. törvény 4. § (1) 
és (2) bekezdése, valamint ugyanezen törvény 5. § (1) bekezdése alapján végzi. 
”4. § (1) A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért 
megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett elemeinek 
veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása.  
(2) A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, 
értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni.  
 
5. § (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot 
és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi 
szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok 
számára. ” 
 
9.2. Az Egyesület a jelen Alapszabályban rögzítettek szerint a 2001. évi LXIV. törvényben 
foglaltakat Vántus István (1935–1992) Erkel–díjas zeneszerző életművének, zeneszerzői és 
zenepedagógusi munkásságának széleskörű megismertetésével, tudományos kutatásával és a 
zeneszerző emlékezetének megőrzésével kapcsolatos összes feladat indukálásával és 
koordinálásával, valamint Vántus István emlékhelyein lévő műtárgyak, kiállítások, továbbá a 
XX. századi magyar zeneszerzői emlékhelyek (emléktáblák, síremlékek, emlékkiállítások)  
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állapotának figyelemmel kísérésével és azok gondozásával mint a nemzet egésze szellemi 
értékeinek megóvásával végzi. E közfeladatának kiemelt alapja a 2001. évi. LXIV. törvény 5. § 
(1) bekezdésében foglalt kötelezettség a t.k. társadalmi szervezetek civil szervezetek 
számára. 
 
9.3. Az Egyesület közfeladatként végzi a kortárszene népszerűsítését: hangversenyeket, 
hangverseny-sorozatokat, kortárszenei rendhagyó órák szervez, ez utóbbival segítve az 
általános– és középiskolák zenei oktató–nevelő munkáját. E közhasznú tevékenységét — 
mint közművelődési célú társadalmi szervezet — az 1997. évi CXL. törvény 
preambulumában, valamint a 73.§ és 76.§-okban írtak szerint végzi: 
„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan 
forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; 
szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek 
különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő 
széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. 
(…) A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi 
és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok 
életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött 
intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke.” 
 
„73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek       
támogatása közcél.  
(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 
feladata.” 
 
”76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 
(2) Ennek formái különösen: 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.”    
 
9.4. Az Egyesület a Vántus István Kortárszenei Napok c. hangversenysorozat 
társzervezőjeként a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1971–ben alapított 
rendezvény feladatait vállalta át részben, e tekintetben tehát közfeladatot lát el.   
 
9.5. Az Egyesület valamennyi tevékenységét a társadalom széles körei számára szervezi, így 
tagjain kívül sokan mások is részesülhetnek szolgáltatásaiból. 
 
9.6. Az Egyesület közhasznú tevékenysége, szolgáltatásainak igénybe vételi módja és 
beszámolói nyilvánosak. A nyilvánosságról minimálisan az Egyesület honlapján 
(www.vantustarsasag.hu) való közzététel, az Egyesület tagjainak kiküldött hírlevél útján, 
továbbá az adott esetben elvárható más módon is gondoskodni kell. 
 
9.7. A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba az Elnökkel, vagy a 
Titkárral történő egyeztetés után, ésszerű időn belül, az általuk megjelölt helyen lehet 
betekintetni, illetőleg azokból saját költségre másolatot készíteni.   
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III.  

Tagság keletkezése, megszűnése 
 
10. A tagság keletkezése 
 
10.1. Az Egyesületben az alábbi tagsági viszonyok alakíthatók ki:  
a) rendes tag,  
b) tiszteletbeli tag,  
c) pártoló tag. 
 
10.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, korhatár 
nélkül, aki büntetlen előéletű és nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt, valamint minden jogi 
személy, aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve ezekkel egyenértékű 
eljárás alatt. További feltétel, hogy a tagjelölt az Egyesület céljait támogatni kívánja, annak 
életében az alapszabály szellemében aktívan részt vesz, és kéri felvételét és elfogadja az 
Egyesület alapszabályát, a tagdíjat határidőben megfizeti.  
 
10.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai az alapításkor: Vántus István családjának azon tagjai, 
akik az alapításkor a közgyűlés meghívását elfogadták.  
 
10.4. Az Egyesület pártoló tagjai mindazon természetes és jogi személyek, akik illetve amelyek 
az Egyesület törekvéseit támogatják, ám annak folyamatos működésében nem tudnak vagy 
nem kívánnak részt venni, viszont anyagi és elvi támogatásukkal rendszeresen segíteni 
kívánják az Egyesület működését és fönnmaradását, és aki büntetlen előéletű és nem áll 
foglalkozás eltiltás hatálya alatt, illetve amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, 
illetve ezekkel egyenértékű eljárás alatt. 
 
10.5. Az egyesületi rendes, tiszteletbeli, illetve pártoló tagság az alapításkor az Egyesület 
nyilvántartásba vételével keletkezik.  
 
10.6. Az Egyesület megalakulását követően a rendes tagság írásbeli jelentkezéssel és annak az 
Elnökség általi elfogadásával (tagfelvétel) keletkezik.  Az Elnökség a tagfelvételi kérelem 
beérkezését követően a következő elnökségi ülésen dönt a tagfelvételről. A döntést az 
érintettekkel tizenöt napon belül írásban közölni kell.  A határozatban fel kell tüntetni, hogy a 
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be 
az érintett.  
 
10.7. Az alapítást követően tiszteletbeli taggá válnak a Vántus–család közvetlen 
leszármazottai, amennyiben a tiszteletbeli taggá választó közgyűlési meghívót elfogadják és a 
közgyűlésen részt vesznek. A közgyűlés továbbá – egyszerű szavazattöbbséggel hozott 
határozatával - tiszteletbeli taggá fogadhatja mindazokat a magyar és nem magyar természetes 
vagy jogi személyeket, akik illetve amelyek kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki Vántus 
István művészetének rendszeres demonstrálása terén, illetve - intézmények, szervezetek 
esetében - támogatásuk meghatározó fontosságú az Egyesület fennmaradása és eredményes 
működése vonatkozásában és aki büntetlen előéletű és nem áll foglalkozás eltiltás hatálya 
alatt, illetve amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve ezekkel egyenértékű 
eljárás alatt. 
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10.8. Az alapítást követően pártoló taggá való megválasztásra a rendes tag megválasztására 
vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a pártoló tag tagfelvételi kérelmében elegendő 
arról nyilatkoznia, hogy az alapszabályt, azon belül a pártoló tagokra vonatkozó 
rendelkezéseket, az egyesület céljait megismerte, az Egyesületet az alapszabályban írtak szerint 
támogatni kívánja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a támogatás formáját, mértékét is.  
 
10.7. Az Egyesület valamennyi tagját a név, a lakcím, telefonszám, e-mail-cím, illetve jogi 
személyek esetében a hivatalosan bejegyzett név, postai cím, telefonszám, e–mail cím, 
cégjegyzék szám, adószám, a jogosult képviselő és megbízott neve, lakcíme, telefonszáma, e-
mail–címe feltüntetésével kell nyilvántartani. 
 
11. Az egyesületi tagság megszűnése 
 
11.1. Az egyesületi tagság – ideértve a tiszteletbeli, és pártoló tagságot is - megszűnik:  

a) kilépéssel,  
b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,  
c) kizárással jogszabály, alapszabály vagy közgyűlési határozat súlyos, vagy ismételt 

megszegése esetén a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozata alapján, 
d) természetes személy halálával, vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
11.2. A tagsági viszony az Elnökhöz intézett írásbeli bejelentéssel - a bejelentés átvételének 
napjával - bármikor megszüntethető. A tagsági viszony a nyilatkozatnak az Elnökhöz történő 
megérkezése napján szűnik meg. Tiszteletbeli tagság a közgyűlésnek címzett bejelentéssel 
szűnik meg a bejelentés Egyesület általi átvétele napjával. Az Elnökség köteles a soron 
következő közgyűlést tájékoztatni a tagok kilépési nyilatkozatáról.   
 
11.3. A Közgyűlés 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja a tagsági jogviszonyt 
– ide értve a rendes, tiszteletbeli és pártoló tagsági jogviszonyt is-, ha a tag nem felel meg az 
alapszabályban meghatározott tagsági jogviszony feltételeinek. így különösen ha a rendes tag a 
tagdíjat több, mint egy éven át nem fizeti meg. A felmondásról szóló döntést megelőzően az 
Elnök legfeljebb 8 (nyolc) napos határidő tűzésével felhívja a tagot, hogy igazolja a feltételek 
fennállását. Amennyiben a tag a felhívásnak nem vagy nem határidőben tesz eleget, és nem 
kér határidő hosszabbítást sem – melyet legfeljebb egyszer és legfeljebb 8 (nyolc) napos 
határidővel lehet biztosítani -, úgy az Elnök haladéktalanul intézkedik a Közgyűlés 
összehívásáról.  
 
A tagsági jogviszony felmondásáról a Közgyűlés szavazással, egyszerű többséggel dönt. A 
határozatot a tagnak 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni. A tagsági jogviszony a 
felmondásról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos felmondási idő 
elteltével megszűnik. A határozat ellen a tag a kézbesítéstől számított 30 (harminc) napon 
belül az Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel 
(jogi személy határozatának bírósági felülvizsgálata). 
 
11.4. A Közgyűlés megszüntetheti a tagsági viszonyt, ha a tag jogszabályt, az alapszabály 
előírásait, vagy a Közgyűlés határozatát durván megsérti (kizárás), így különösen ha a 
rendes tag a tagdíjat több, mint egy éven át nem fizeti meg. A kizárásra csak akkor 
kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az 
Elnök előzetesen írásban – legfeljebb 8 (nyolc) napos határidő tűzésével - figyelmeztette, 
felhívta, de a tag felhívás ellenére sem pótolja mulasztását vagy nem változtat tevékenységén. 
A kizárási javaslatot – bármely tag kezdeményezésére - az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé.  
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A kizárási eljárásban a tagot a Közgyűlésre meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. A tagnak biztosítani kell a védekezés jogát. Az ülésen a 
tag képviselővel is képviseltetheti magát.  
A tag kizárásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt. A tagsági 
jogviszony a kizárásról szóló határozat meghozatalával megszűnik. 
A kizáró határozatot írásban, megindokolva kell közölni a kizárt taggal a kizárást kimondó 
Közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon belül. Az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást.  
A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül az 
Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel (jogi 
személy határozatának bírósági felülvizsgálata).   
 
11.5. A természetes személy tag halála, vagy jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése 
esetén az Elnök köteles ezen tények alátámasztására szolgáló dokumentumok alapján – a 
tények tudomására jutásától számított 15 napon belül - a tagot a tagnyilvántartásból törölni, 
valamint a törlésről a soron következő – vagy amennyiben a taglétszám jogszabályban előírt 
mértéke alá történő csökkenése miatt rendkívüli Közgyűlés összehívására van szükség, a 
rendkívüli ülésen -  a Közgyűlést tájékoztatni. 
 

IV. 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
12. A tagok jogai és kötelezettségei 
12.1. A tagok jogai és kötelezettségei azonosak. 
12.2. A rendes tagok jogosultak különösen 

a) az egyesület működésével kapcsolatos valamennyi információ megismerésére, 
iratbetekintésre; 

b) az egyesület valamennyi rendezvényén való díjmentes részvételre; 
c) indítványok és javaslatok benyújtására az egyesület működésével kapcsolatosan; 
d) egyéni szervezőmunkára az Egyesület előbbre vitele érdekében. 
e) a közgyűlés összehívását kezdeményezni; 
f) a közgyűlés napirendjére javaslatot előterjeszteni; 
g) a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni, felszólalni, kérdéseket 

feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 
h) az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, amennyiben a jogszabályi feltételeknek 

megfelelnek. 
 
12.3. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak különösen: 

a) a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni; 
b) részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
c) z Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni;  
d) az Egyesület irataiba betekinteni. 

12.4. A pártoló és tiszteletbeli tagok részvételi és javaslattevő joggal igen, szavazati joggal nem 
rendelkeznek. 
 
12.5. A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. 
A képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában írásba kell foglalni. Meghatalmazott útján történő joggyakorlás esetén a 
meghatalmazás kizárólag egy tag képviseletére és csak az adott Közgyűlés időtartamára 
szólhat. A meghatalmazást a Közgyűlés levezető Elnökének a Közgyűlés kezdetén kell átadni.  
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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12.6. A rendes tag köteles:  
a) az alapszabályban elfogadott célkitűzésnek megfelelően munkájával, társadalmi és 

erkölcsi magatartásával az Egyesülethez méltó tevékenységet kifejteni, nem 
veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását; 

b) az Egyesület munkájában aktívan részt venni; 
c) a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni; 
d) határidőben eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 
e) tevékenysége során köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit, az Egyesület egyéb 

szabályzatait valamint az Egyesület választott szervei által hozott határozatokat; 
f) az Egyesület keretében, vagy érdekében végzett tevékenységről a felkérő személynek 

(testületnek) beszámolni;  
g) a tagdíjat határidőben megfizetni; 
h) adataiban bekövetkező változást 8 napon belül az Elnöknek írásban bejelenteni. 

 
12.7. A pártoló és támogató tiszteletbeli tag köteles: 

a) eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 
b) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. 

 
12.8. Az Egyesület rendes tagjai az Egyesület közgyűlésein lehetőség szerint személyesen 
megjelennek, annak munkájában aktívan részt vesznek. A jogi személyek jogosult  
képviselőik, ill. azok megbízottai útján jelenhetnek meg. A tiszteletbeli és a pártoló 
természetes és jogi személy tagok részt vehetnek a közgyűléseken —a jogi személyek jogosult 
képviselőik, ill. azok megbízottai útján — de részvételük a közgyűlések határozatképességét 
nem érinti. 
 
12.9. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek megfizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat, a 
pártoló tag köteles a maga által vállat fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni. 
 

V.  
Az Egyesület szervezete 

13. A Közgyűlés 
 
13.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.  
 
13.2. A Közgyűlés a tagok összessége. Valamennyi rendes tagot egy szavazat illet meg. A 
határozatképességhez – jogszabály, illetve az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 
szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele szükséges. Jogszabály vagy az alapszabály 
eltérő rendelkezése hiányában a döntéshozatal egyszerű szavazattöbbséggel történik. A 
szavazás nyílt szavazás, azonban személyeket is érintő kérdésekben – ide értve a tag kizárását 
is - bármely tag napirendi pont megtárgyalása során, még a döntéshozatal előtt tett 
indítványára, a közgyűlés külön határozattal titkos szavazás tartásáról is dönthet. Ebben az 
esetben a titkos szavazásról szóló döntésében határoz a szavazatszámláló bizottság – elnök és 
két tag – személyéről.  
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

         
13.3. A közgyűlésen a tiszteletbeli és pártoló tagok tanácskozási, indítványozási joggal bírnak. 
 
 
 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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13.4. A közgyűlés ülései nyilvánosak; e nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell 
hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, munkatervét, illetve az előző 
éves pénzügyi terv és munkaterv teljesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló 
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.  A közgyűlés üléseit, azok időpontját 
és napirendjét az Egyesület honlapján teszi közzé, továbbá lehetőség szerint az írott és 
elektronikus sajtóban nyilvánosságra kell hozni az ülés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) 
nappal. 
 
13.5. A Közgyűlést az Elnök hívja össze meghívóval, a napirend közlésével, írásbeli 
igazolható módon a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal elsődlegesen az 
Egyesület székhelyére.  
 
13.6. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés 
megtartásának időpontját, helyét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat 
legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívóban a – határozatképtelenség miatt tartandó – megismételt 
Közgyűlés időpontját is fel kell tüntetni azzal, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A 
megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napjára is kitűzhető.  A Közgyűlési meghívót az 
Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.   
 
13.7. A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 2 (kettő) napon 
belül a tagok az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Az Elnök döntését írásban a 
kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) napon belül közli a tagokkal.  
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden 
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen 
van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 
 
13.8. Ha az ok és cél megjelölésével az összes rendes tag 1/3-a vagy a bíróság kéri, össze kell 
hívni a Közgyűlést.  
Össze kell hívni a Közgyűlést – a szükséges intézkedések megtétele céljából – akkor is, ha  

- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,  
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

vagy  
- az Egyesület céljának elérése veszélybe került.  

Az így összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 
13.9. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni, és a 
másodszorra összehívott Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlés időpontját követő 30 
napon belül meg is kell tartani.   
A másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben – ide nem 
értve az alapszabály célját is érintő módosításáról, valamint az az Egyesület megszűnéséről 
történő döntéseket - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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A megismételt Közgyűlés időpontjáról is meghívót kell küldeni – amennyiben az eredeti 
meghívóban a megismételt közgyűlés időpontja, illetve az arra vonatkozó szabályok nem 
kerültek rögzítésre - amelyben fel kell tüntetni, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
13.10. Az Egyesület határozatait - beleértve a személyi kérdéseket is - nyílt szavazással és - 
jogszabály, illetve alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozza 
meg. Szavazategyenlőség esetén újra kell szavaztatni, ismételt szavazategyenlőség esetén a 
kérdést elvetettnek kell tekinteni.    
 
13.11. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és a 
megszűnésről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés 
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
 
13.12. A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, 
azaz egyszerű többséggel hozza. Az éves beszámolót a Közgyűlés az Elnök javaslatára, annak 
az Elnökség általi megtárgyalását követően tűzi napirendjére.  
 
13.13. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket választott 
jegyzőkönyvvezető vezeti és írja alá, azt a levezető elnök, a jegyzőkönyv-hitelesítő és 
szavazatszámláló hitelesítik. A Közgyűlés megkezdésekor nyílt szavazással és egyszerű 
szótöbbséggel kerül megválasztásra a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-
hitelesítő és a szavazatszámláló. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

-  a megjelent szavazóképes tagok, vagy képviselőik számát (név szerint), a tag 
székhelyét valamint a képviseletében eljáró lakcímét,  

-  a határozatképességet, 
-  a véglegesített napirendet, 
-  a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 
-  a Közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. 

A jegyzőkönyvekhez mellékelni kell az adott ülés alkalmával felvett jelenléti ívet is.  
 
13.14. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
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; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján  

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

 
        ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. 
 
13.15. A közgyűlési döntésekről nyilvántartás készül, mely tartalmazza az adott döntés 
szövegét, a döntés időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 
közgyűlés döntéseiről, határozatairól a döntést követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti 
a tagokat, az érintetteket, emellett döntéseit nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján és 
ismerteti közhasznú szolgáltatásait, a közhasznúság jelentését.   
 
13.16. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, valamint 

döntés megszűnés esetére a vagyon felhasználásáról, 
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, 
d) a vezető tisztségviselők részére tiszteletdíj megállapítása minden év utolsó 

Közgyűlésén a következő évre esedékesen, az általános döntéshozatali szabályok 
szerint, 

e) az éves költségvetés valamint az évi munkaterv megállapítása és módosítása, 
f) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – megtárgyalása, elfogadása,  
g) az Egyesület elnöksége éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

megtárgyalása és elfogadása a 2011. évi CLXXV. tv. VI. fej. 27–30. §–a alapján, 
h) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselők az Egyesülettel munkaviszonyban állnak, 
i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, 
j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés, 
k) a tagok felvétele esetében a jogorvoslat elbírálása, tag kizárása, tagság felmondása, 
l) napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő 

megválasztása, 
m)  a tagdíj mértékének megváltoztatása, 
n) annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan 

használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség 
nem osztható fel, azt csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható, 

o) az Egyesület működését szabályozó szabályzatok elfogadása, 
p) szükség esetén a végelszámoló, könyvvizsgáló kijelölése,  
q) valamint a jogszabályban és az Alapszabályban a feladat- és hatáskörébe utalt 

kérdésekben való döntés. 
 
14. Elnökség  
 
14.1. A Közgyűlés tagjai közül az általános döntéshozatali szabályok szerint 5 (öt) főből álló 
Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai között van a Közgyűlés által közvetlenül 
megválasztott Elnök, Titkár, Művészeti és tudományos titkárhelyettes, Szervezési 
titkárhelyettes és egy elnökségi tag. Az egyesület tiszteletbeli elnököt is választhat. 
 
 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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14.2. A Közgyűlés az Elnökség tagjait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 4 (négy) évre 
választja meg. A tisztségekre történő többes jelölés esetén az Elnökség, illetve az adott ülés 
levezető elnöke köteles titkos szavazást elrendelni. 
 
14.3. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely két Közgyűlés közötti időben dönt 
minden olyan kérdésekben, amely sem jogszabály, sem az alapszabály alapján nem tartozik 
kizárólag Közgyűlés hatáskörébe. Az elnökség üléseit, azok időpontját és napirendjét z 
Egyesület székhelyén lévő faluújságon, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell 
hozni az ülés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal. 
 
14.4. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 
Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 
14.5. Szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az Elnökség ülései a tagság 
számára nyilvánosak. Az üléseket az Elnök hívja össze. A meghívókat legalább 8 (nyolc) 
nappal korábban meg kell küldeni a tagoknak írásban.  
Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi 
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. 
 
14.6. Az Elnökség üléseire bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre 
külön is meg kell hívni.  
 
14.7. Legalább két Elnökségi tag írásos kérésére az Elnök köteles az Elnökséget a kérelem 
kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül összehívni.  
 
14.8. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely kizárólag az egyesületi elnök 
(vagy megbízottja), a jegyzőkönyvvezető, valamint legalább két hitelesítő aláírása után válik 
hitelessé. A jegyzőkönyvekhez mellékelni kell az adott ülés alkalmával felvett jelenléti ívet is.  
 
14.9. Az Elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az 
ülésen legalább 3 (három) fő Elnökségi tag jelen van. Szavazategyelőség esetén a kérdést 
elvetettnek kell tekinteni. 
 
14.10. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
14.11. Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal vagy 
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül közli a határozatoknak a székhelyen 
történő kifüggesztésével egyidejűleg. 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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14.12. Az Elnökség feladatai és hatásköre különösen:  
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala,  
b) az egyesület gazdálkodásának megszervezése, vagyonának kezelése, ezen ügyviteli 

folyamatok szabályosságának ellenőrzése; 
c) az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása a közgyűlések közti időszakban,  
d) az egyesület éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, 
e) a beszámolók, valamint a közhasznúsági jelentés előkészítése és azoknak a közgyűlés 

elé terjesztése,  
f) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 
g) a Közgyűlés előkészítése, a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület 

szerveinek értesítése, az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi 
pontjainak meghatározása 

h) tagok felvétele illetve kizárása, 
i) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,  
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 
k) az Egyesület alkalmazottainak kinevezése,  
l) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése, 
m) döntéshozatal minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe,  
n) tevékenységéről való évenkénti beszámoló a Közgyűlésnek,  
o) a Közgyűlésen való részvétel és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
p) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
q) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,  
r) az Egyesület működésére vonatkozó szabályzatok előkészítése,  
s) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 
t)  az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 
u) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, 
v) az egyesület elnöksége megválasztása, az elnökség ülései, határozathozatalai során a 

2011. évi CLXXV. tv. 37–39. §–aiban foglaltakat kötelező alkalmazni. 
 
14.13. Az Elnökség döntéseiről nyilvántartás készül, mely tartalmazza az adott döntés 
szövegét, a döntés időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az 
elnökség döntéseiről, határozatairól a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton, illetve 
az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezőket ajánlott küldeményként értesíti az 
érintetteket, azaz a Társaság tagjait és az egyes döntésekben érintett nem társasági tagokat, 
emellett döntéseit nyilvánosságra hozza az egyesület honlapján. 
 

VI. 
Az Egyesület vezető tisztségviselői 

 
15. Az Egyesület vezető tisztségviselője: az Elnökség Elnöke, Titkára, Művészeti és 
tudományos titkárhelyettese, Szervezési titkárhelyettese, valamint egy elnökségi tag. 
 
15.1. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 
Elnök: Hollós Máté (anyja neve: Tóth Eszter, születési hely, idő: Budapest, 1954. július 18. 
lakcím: 1224 Budapest, Barackos u. 28/a, adóazonosító jel: 8319743826) 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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Titkár: Kiss Ernő (anyja neve: Demeter Márta, születési hely, idő: Szeged, 1954. augusztus 
31., lakcím: 6720 Szeged, Kárász u. 16., adóazonosító jel: 8320183960) 
Művészeti és Tudományos Titkárhelyettes: Dr. Dombi Józsefné (anyja neve: Hambalkó 
Erzsébet, születési hely, idő: Kiskunhalas, 1948. december 2., lakcím: 6720 Szeged, Somogyi 
u. 5/b, adóazonosító jel: 8299203694) 
Szervezési titkárhelyettes: Újváriné Dr. Illés Mária (anyja neve: Horváth Mária, születési hely, 
idő: Kalocsa, 1961. június 5., lakcím, adóazonosító jel: 8344882869) 
Elnökségi tag: A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara, (cím: 6722 Szeged, Tisza 
Lajos krt. 79–81., képviselő: dr. Tóth Péter dékán, Adószám: 15329815-2-06, Közösségi 
adószám: HU15329815, KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06, ÁHTI azonosító: 
230265, TB nyilvántartási szám: 873519, Finanszírozási szerződés szerinti OEP kód: 529170218, 
Közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartási szám: 226.) 
A jelenlegi elnökség megbízatása 2019. április 29-ig szól. 
 
15.2 Az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnököt is választhat egyszerű szavattöbbséggel. A 
tiszteletbeli elnök az Egyesület kiemelt tisztségviselője. Lehetőség szerint képviseli az 
Egyesületet mindazokon a magasszintű állami és önkormányzati rendezvényeken, ahová az 
Egyesület meghívást kapott. Elnököl az Egyesület kiemelt rendezvényein (emlékülések, 
tudományos konferenciák, díszhangversenyek).  
 
Az Egyesület alaptevékenységét - Vántus István életművének gondozását - illetően 
megkülönböztetett javaslattevő és véleményező joga van. Az Egyesület elnökségi ülésein részt 
venni nem köteles, részvétele esetén azonban szavazati jog illeti meg. Az Egyesület 
tiszteletbeli elnökévé Vántus István személyéhez közel álló, magasan kvalifikált zeneművész, 
lehetőleg zeneszerző, vagy a Vántus-család egyik, e tisztséget vállaló tagja választható. 
 
15.3. Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök, valamint a Titkár látja el külön-külön, 
önállóan. A képviseleti joguk gyakorlásának terjedelme: általános. Akadályoztatásuk esetén – 
vagy eseti meghatalmazás alapján - az Elnökség másik két tagja együttesen képviseli az 
Egyesületet, képviseleti joguk gyakorlásának terjedelme általános, illetve az eseti 
meghatalmazásban meghatározott ügycsoportok tekintetében speciális.  
 
15.4. Az Elnök az Egyesület művészeti és szervezeti vezetője, szervezi és irányítja az 
Egyesület munkáját. Jogosult képviselni az egyesületet különféle állami és önkormányzati 
képviseleti és hivatali szervekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal 
szemben. Elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken. A titkárral együtt előkészíti és 
összehívja a közgyűlést és az elnökségi ülést.  
 
Gondoskodik a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. Irányítja a 
tisztségviselők munkáját. Intézkedik a közgyűlés, illetve az Elnökség hatáskörébe nem tartozó 
ügyekben. Aláírási és utalványozási joga van, amelyet a Titkárral, a Művészeti és tudományos 
titkárhelyettessel vagy a Szervezési titkárhelyettessel együtt gyakorolhat. Munkáltatói jogot 
gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett. 
 
15.5. Az Elnökségi tagok tisztségük ellátásáért a Közgyűlésnek tartoznak felelősséggel.  
 
 
 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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15.6. Az Elnök feladata különösen:  
a) a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak az Elnökség elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak az Elnökség elé terjesztése; 
d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, az Elnökség és a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
f) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
15.7. Az Egyesület titkára az Egyesület operatív irányítója: az egyesület szervezési teendőit 
végzi. Képviseleti joggal rendelkezik, melyet az Elnök, vagy az Elnökség megbízása alapján 
ugyanazon körben gyakorolhat, mint az Elnök. Felelős a közgyűlés illetve az elnökségi ülés 
összehívásáért és előkészítéséért.  
Az elnökkel együtt gondoskodik az elnökség és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. 
Igyekszik biztosítani az Egyesület működésének elemi feltételeit. Az elnök az egyesület 
operatív irányítását a titkárral munkamegosztásban végzi.  
 
15.8. Az Egyesület Titkárának feladata különösen 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele  
b) az egyesület operatív irányításának ellátása,  
c) az egyesület szervezési teendőinek elvégzése,  
d) a tagság nyilvántartása; 
e) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
f) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
g) felelős a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés előkészítéséért,  
h) az elnökkel együtt gondoskodik az elnökség és a közgyűlés határozatainak 

végrehajtásáért,  
i)  igyekszik biztosítani az egyesület működésének alapvető feltételeit,  
j) titkári tisztségének ellátásáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel. 

 
15.9. A Szervezési titkárhelyettes az Egyesület működésével és rendezvényeivel kapcsolatos 
menedzselési és szervezési feladatokat a Titkárral és a Művészeti és tudományos 
titkárhelyettessel munkamegosztásban végzi. Minden területen helyettesítheti a titkárt az 
elnök vagy a titkár írásbeli vagy szóbeli megbízása alapján.  
 
15.10. Az Elnökségi tagok aktívan közreműködnek az Egyesület munkájának 
megtervezésében, megszervezésében, a működés feltételeinek biztosításában. Az egyesület 
céljainak, feladatainak minél tökéletesebb és színvonalasabb megvalósítása érdekében 
alapszabályában rögzíti egy jogi személy elnökségi tagságát. E jogi személy választott vagy 
jogosult képviselői illetve azok megbízottai útján vesz részt az elnökség munkájában. 
Javaslattevő, tanácskozási és szavazati joggal egyaránt rendelkeznek. 
 
 
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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15.11. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

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

érdekelt. 
 
15.12. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. 
 
15.13. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

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

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
15.14. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.  

 
15.15.  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más  
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
16. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

 
        ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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16.1. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, azon belül az Egyesület 
másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi 
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 
 
16.2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához 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. 
 
16.3. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  
 
16.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó 
ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
VII. 

Az Egyesület anyagi forrásai, vagyona, jövedelme, gazdálkodásának szabályai 
 

17. 1. Az Egyesület bevételei az alábbi forrásokból származnak:  
a) tagdíjból, amelynek mértékét a közgyűlés határozza meg, továbbá a közgyűlés 

módosíthatja évenként, legkésőbb a tárgyévet megelőző év utolsó közgyűlésén az 
általános döntéshozatali szabályok szerint. A pártoló tag tagdíjának mértéke a 
mindenkori rendes tagdíj legalább 50 %-a.  
A tagdíjat a tagok megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül, ezt követően az Elnökség tagfelvételre 
vonatkozó határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül, majd a további 
években legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az Egyesület 
házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni 
előre esedékesen.   

b) fenntartási hozzájárulásokból, amelyek körébe a tagok anyagi támogatása, valamint 
egyéb szervek, vállalkozások támogatása tartozik különböző szerződések (szponzori 
szerződések) keretében,  

c) magán- és jogi személyek felajánlásaiból, esetenként meghatározott célú 
felajánlásaiból, pályázat útján elnyert, illetve egyedi döntés alapján kapott 
támogatásokból, adományokból, 

d) az Egyesület gazdálkodási tevékenységéből, 
e) a személyi jövedelemadó 1%–ának felajánlásaiból származó bevételek, 
f) az Egyesületi rendezvények bevétele, 
g) az Egyesületi tagok tagdíjon felüli felajánlásai, 
h) az esetleges sikeres pályázatok pénzügyi eredményei 
i) az Egyesület által szerződéssel megkötött és kiszámlázott előadó művészeti, 

szórakoztató tevékenységek bevételei, 
j) kamatbevételek, 
k) egyéb bevételekből.  

 
       ________________________ 

               Hollós Máté elnök 
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17.2. Az Egyesület tartozásaiért és kötelezettség-vállalásaiért az Egyesület vagyonával felel. A 
tagok - a tagdíj megfizetésén túl - nem tartoznak felelősséggel az Egyesület tartozásaiért.  
 
17.3. Az Egyesület pénz- és vagyonkezelés szabályszerűségéért az Elnökségi tagok tartoznak 
felelősséggel.  
 
17.4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető 
mértékű hitelt nem vehet fel. 
 
17.5. A tagok, illetve a képviseletre jogosultak kötelesek az Egyesület keretében, vagy 
érdekében végzett tevékenységről a Közgyűlés vagy az Elnök felkérésére a felkérő 
személynek (testületnek) beszámolni. 

 
17.6. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordítását elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó 
könyvvezetési szabályokat alkalmazni.  
 
17.7. Az Egyesület a pénzkezeléshez folyószámlát nyit. Az átutalási és pénzfelvételi ügymenet 
az elnök, a titkár – figyelemmel a 15.3. pontra - önálló külön-külön eszközölt 
aláírásával, akadályoztatásuk esetén a művészeti és tudományos titkárhelyettes és a 
szervezési titkárhelyettes személyei közül bármely kettő aláírásával történhet. 
 
17.8. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, melynek készítése során a 8. § /1./ 
alatt felsoroltak közül csak a konkrét hivatalos dokumentumokkal igazolható tételek vehetők 
figyelembe. 
 
17.9. Az Egyesület a mindenkor érvényes pénzügyi jogszabályok alapján, a könyvelési és 
bizonylati fegyelem megtartásával gazdálkodik. Nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó 
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, mint közhasznú jogállású szervezet kettős 
könyvvitelt vezet. 
 
17.10. Az Egyesület az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a 
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait 
(kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván. 
 
17.11. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak 
felelősséggel. 
 

VIII. 
Nyilvánosság, iratbetekintés 

 
18.1. Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon, 
másrészt az alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével.  
 
18.2. Az Egyesület valamennyi, a jogszabály, illetve az Alapszabály értelmében közzé teendő 
dokumentumát közzéteszi legalább a saját honlapján. A közzététel megtörténtéért az Elnök 
felel.  
 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 
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18.3. Az Egyesület irataiba – a személyes adatok védelmét is figyelembe véve – bárki 
betekinthet munkanapon az Elnökkel történt előzetes írásbeli egyeztetés alapján.  
 
Az Elnök a felvilágosítás kérésre, illetve az iratbetekintésre, iratmásolat kérésére irányuló 
megkeresésre 3 munkanapon belül köteles írásban válaszolni és iratbetekintés iránti kérelem 
esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani az iratbetekintést. 
Az iratokról – saját költségen, a személyes adatok védelmének tiszteletben tartásával – 
másolat is készíthető.  

 
18.4 Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 
iratbetekintést haladéktalanul, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt 
határidőben teljesíteni.  
 
18.5 Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.  
 

IX. 
Az Egyesület megszűnése 

 
19.1. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak másik egyesülettel egyesülhet és 
csak egyesületekre válhat szét. 
 
19.2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód 
nélkül megszűnik ha 

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

b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
19.3. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyona a Somogyi Károly Megyei és 
Városi Könyvtárra (Szeged, Dóm tér 1–4.) Magyar Zeneszerzők Egyesületére 
(nyilv.tart.sz.: 01-02-0003200, székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. I. emelet/1/A, 
B ajtó), mint közhasznú szervezetre száll, annak zenei gyűjteménye gyarapítását 
szolgálván. 
 
19.4. Ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami 
tulajdonba kerül. Ezt azonban a mindenkori állami vagyonkezelő szervezet kizárólag úgy 
használhatja föl, hogy a vagyontárgyakat az egyesületéhez hasonló célú egyesületnek, 
alapítványnak adja át. 
 

XI. 
Egyéb rendelkezések 

        
20. Ezen alapszabály tekintetében írásbelinek minősül a személyes átadás, az ajánlott-
tértivevényes postai küldemény, telefax, és az e-mail is. 
 
21. Ezen Alapszabály a Szegedi Törvényszék által történő nyilvántartásba vétel után lép 
életbe. Az Egyesület működése felett törvényességi felügyeletet a nyilvántartó Törvényszék, 
törvényességi ellenőrzést a székhely szerint illetékes ügyészség gyakorolja. 
 
22. Az Egyesület döntésre jogosított szerve által hozott jogszabályba ütköző határozatot 
bármely tag jogosult a bíróság előtt 30 napon belül megtámadni. 
 
 

       ________________________ 
                  Hollós Máté elnök 
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23. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
25. Az Egyesület Alapszabályát a Szegeden 2018.03.27. 2018.07.10. napján tartott Közgyűlés, 
egyhangú határozattal jóváhagyta. 
 
26. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 38.§ (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a 
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások 
alapján hatályos tartalmának 
Szeged, 2018.07.10. 
 

       ________________________ 
               Hollós Máté elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt:  
 

1. ……………………………………………………………..  (név) 

……………………………………………………………. (lakcím) 

……………………………………………………………. (szig.sz.) 

…………………………………………………………….. (aláírás) 

 

2. ……………………………………………………………..  (név) 

……………………………………………………………. (lakcím) 

……………………………………………………………. (szig.sz.) 

…………………………………………………………….. (aláírás) 


