
ALAPSZABÁLY 
- a módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület 

 
A jelen Alapszabály az Egyesület 2020. JÚLIUS 14. napján tartott Közgyűlésén hozott határozatok alapján              
hatályos rendelkezésekkel egységes szerkezetű szöveget tartalmazza; a Polgári Törvénykönyvről szóló          
2013. évi V. törvény (Ptk.); az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek               
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.); illetve a civil szervezetek bírósági              
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)             
rendelkezéseinek megfelelően. 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1.1. Az Egyesület neve: Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület 
 
1.2. Az Egyesület székhelye: 1082 Budapest, Hock János u. 8. III. emelet 1. 
 
1.3. Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. 

 
1.4. Az Egyesület működése határozatlan időre szól. 
 

II. Az Egyesület céljai 
 
II.1. A STEREO Akt színházi társulat művészeti céljainak megvalósítása, a társulat működtetése.           

Színházi előadások, és egyéb művészeti alkotások létrehozása, illetve terjesztése, valamint egyéb           
művészeti kezdeményezések, események, alkotói folyamatok támogatása, szervezése. 

 
II.2. Fesztiválok, kulturális rendezvények, tréningek, konferenciák, elméleti és gyakorlati kurzusok         

szervezése és lebonyolítása, összművészeti műhelymunkák támogatása. 
 
II.3. Beavató színházi előadások, színházi nevelési programok szervezése, közönségnevelés. 
 
II.4. Kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése hazai és külföldi intézményekkel, együttműködés          

más színházi és egyéb szakmai szervezetekkel, részvétel szakmai fórumokon, művészeti          
eseményeken. 

 
II.5. Az Egyesület támogatásban részesítheti a kitűzött céljainak megfelelő tevékenységet végző          

alkotókat, alkotói közösségeket. 
 
 

III. Az Egyesület tevékenysége 
 

III.1. Az Egyesület céljaival összefüggésben a következő közfeladatokat látja el: 
 

III.1.1. Művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti értékek       
létrehozásának, megőrzésének segítése 

 



 

 

 

 

 
A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely: 
 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint             

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
„121. § A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet             

különösen 
b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,         

önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a          
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése” 

 
III.1.2. Művészetoktatás 
 
A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely: 
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
4. § E törvény alkalmazásában 
1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt          

köznevelési feladat, amely 
o) alapfokú művészetoktatás 

 
IV. Az Egyesület tagsága, a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 
IV.1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően            

a belépési kérelemnek az Egyesület erre jogosult szerve általi elfogadásával keletkezik. 
 

IV.2. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 

IV.3. Az Egyesületnek rendes, valamint különleges jogállású (azaz pártoló és tiszteletbeli) tagjai           
lehetnek. 

 
IV.4. A rendes tagság 

 
IV.4.1. Az Egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi           

személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely 
− nyilatkozik a belépési szándékról; 
− elfogadja az egyesület célját (céljait); 
− a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja           

és 
− az egyesület Elnöksége taggá választ. 

 
IV.4.2. Az Egyesület rendes tagja 

− részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
− választhat és választható az Egyesület szerveibe; 
− köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 
− nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását. 

 
IV.5. A pártoló tagság 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
IV.5.1. Az Egyesület pártoló tagjává olyan magyar és külföldi természetes vagy jogi személy válhat,             

aki (amely) 
− az Egyesület pártoló tagja kíván lenni; 
− az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen, anyagi, szakmai, erkölcsi         

eszközökkel vagy más módon támogatni kívánja és 
− az egyesület Közgyűlése pártoló taggá választ. 

 
IV.6. A tiszteletbeli tagság 

 
IV.6.1. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely 

− az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat          
tevékenységet; 

− az egyesület Közgyűlése az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett         
tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ; 

− a tiszteletbeli tagságot elfogadja. 
 
IV.7. A tagsági viszony megszűnése 

 
IV.7.1. A tagsági jogviszony megszűnik 

− a tag kilépésével; 
− a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
− a tag kizárásával; 
− a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
IV.7.2. Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal           

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
 

IV.7.3. A tagsági jogviszony felmondása: ha tag nem felel meg az Alapszabályban foglalt            
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban         
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 
 

IV.7.4. A tag kizárása: a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát            
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag            
vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, az             
alapszabályban foglalt szabályoknak megfelelően. 

 
A kizárandó tagot legkésőbb a kizárásra irányuló kezdeményezés átvételétől számított 3           
(három) napon belül tértivevényes levélben értesíteni kell a folyamatban lévő eljárásról,           
illetve az annak alapjául szolgáló okokról, azzal, hogy szóban és írásban előadhatja a             
védekezése alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékai megjelölésével. A tagnak a védekezése          
alapjául szolgáló tények előadására és bizonyítékok megjelölésére legalább az eljárás          
megindításáról értesítő postai küldemény átvételétől számított 15 (tizenöt) napos határidőt          
kell biztosítani. Amennyiben az eljárás alá vont a nyilatkozatát szóban adja elő, arról az eljáró               
szerv jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a kizárandó tag a megadott határidőben nem            
nyilatkozik, és nem is menti ki magát, ezt úgy kell tekinteni, hogy a kizárásra irányuló eljárás                
alapjául szolgáló okkal egyetért. Erről őt az eljárás megindításáról szóló értesítésben           
kifejezetten tájékoztatni kell. Az érintett tagot mindvégig, azaz az eljárás megindításáról való            



 

 

 

tudomásszerzéstől kezdve megilleti a meghallgatáshoz való jog és a védekezés joga, de az             
érintett tag a kizárás kérdésében a Közgyűlésen nem szavazhat. 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 határozatot haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalától         
számított 3 (három) napon belül tértivevényes levélben is közölni kell az érintett taggal. A              
kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincsen. 
 

IV.7.5. A tag törlése a tagnyilvántartásból: A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül             
törölni kell halála, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén. 
 

 
V. A tagok jogai és kötelezettségei 

 
V.1. Az egyesületi tag jogállása 

Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 
 
Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, a             
különleges jogállású tagság eltérő jogait és kötelezettségeit az Alapszabály határozza meg. 
 
A tag tagsági jogait személyesen vagy képviselőn keresztül gyakorolhatja. A képviselőnek adott            
meghatalmazás akkor érvényes, ha azt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták. 
 
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
V.2. Az Egyesület rendes tagjának jogai és kötelezettségei: 

− a tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés            
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket        
tenni; 

− a jogszabályban foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az egyesület bármely          
tisztségére választható; 

− a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet; 
− kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét; 
− jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, élhet a            

tagságot megillető kedvezményekkel; 
− jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, amennyiben ez személyiségi         

jogokat, illetve az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti; 
− köteles tagdíjat fizetni; 
− köteles betartani az Alapszabály rendelkezéseit; 
− köteles betartani a Közgyűlésen határozatait; 
− köteles betartani az Elnökség határozatait; 
− nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület         

tevékenységét. 
 
V.3. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai és kötelezettségei: 

− az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt; 
− az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt; 
− vezető tisztségviselővé nem választható.  



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

VI. Az Egyesület szervezete 
 
VI.1. Közgyűlés 

 
VI.1.1. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 
VI.1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

− az alapszabály módosítása; 
− az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
− a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
− az éves költségvetés elfogadása; 
− az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről             

szóló jelentésének - elfogadása; 
− a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az            

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
− az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,          

vezető tisztségviselőjével, (TÖRÖLVE) vagy ezek hozzátartozójával köt; 
− a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények            

érvényesítéséről való döntés; 
− a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
− a végelszámoló kijelölése. 
 

VI.1.3. A Közgyűlés összehívása 
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést             

össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, ha azt a tagok legalább egytizede – az ok és a cél                      
megjelölésével – kéri, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, illetve a jelen             
Alapszabályban meghatározott esetekben. 

A Közgyűlés ülését az Elnökség meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. 
A meghívónak tartalmaznia kell 

- az Egyesület nevét és székhelyét; 
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
- az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra           
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A Közgyűlés az ülését az Egyesület székhelyén tartja.  
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha              

az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés            
megtartásához.  

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható          
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés              
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A meghívónak a Közgyűlés kezdő napját 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell a tagokhoz             
megérkeznie. A meghívás során a meghívó kézbesítésétől számított legalább 5 (öt) napot biztosítani             
kell arra, hogy a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend               
kiegészítését kérhessék, a kiegészítés indokolásával. 



 

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend           
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend              
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének          
tárgyában. 

A Közgyűlést írásban kell összehívni: személyes kézbesítéssel, postai úton vagy a tag által             
erre a célra megadott e-mail címre igazolható módon megküldött meghívóval, a napirend            
közlésével. 

 
VI.1.4. A Közgyűlés határozatképessége, döntési rendje 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint             
fele részt vesz. 

A Közgyűlés üléseinek kezdetén a levezető elnök és a két szavazatszámláló személyének            
megválasztása tárgyában hoz határozatot, a jelenlévő tagok szótöbbségével. 

A Közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.          
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Titkosan, írásbeli          
szavazással dönt a Közgyűlés az Elnökség tagjainak megválasztásáról, valamint a tag egyesületből            
való kizárásáról, illetve a szavazásra jogosultak egyharmadának javaslatára bármely fontos          
kérdésben. 

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat             
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. 
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 a jogi személynek nem tagja            

vagy alapítója; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban          

áll; vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A Közgyűlés az Egyesület beszámolóját a tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással           
hozott határozatával hagyja jóvá. 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes         
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

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

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli             
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más            
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 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. 

Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új Elnökségi tagot megnevezik, a két               
kérdésről egyszerre kell határozni. 

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja. 
A Közgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni. 



 

 

 

 

 

 

 

 
VI.1.5. A Közgyűlés határozathozatalának rendje 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá. A Közgyűlés                
döntéseit határozatba foglalja, amelyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, valamint keltét, hatályát,            
illetve a támogató és ellenző szavaztok számát. A határozatokat a határozatok tárában kell             
nyilvántartani. A határozatok tárába az Egyesület bármely tagja jogosult betekinteni, és arról saját             
költségére másolatot készíteni. 

 
VI.1.6. A megismételt Közgyűlés 

Megismételt Közgyűlést kell tartani, ha a Közgyűlés nem határozatképes. 
A megismételt Közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok          

tárgyalhatóak meg. 
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a          

távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt Közgyűlés időpontját és helyét a meghívó           
tartalmazza. 

A megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlési meghívóban az eredeti Közgyűlés napjára           
lehet összehívni. 

A megismételt Közgyűlés tag kizárásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint              
fele részt vesz. 

 
VI.2. Elnökség 
 

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az            
elnökség tagjai. 

Az elnökség három tagból áll, tagjai az Elnök, valamint két Alelnök. Az elnökség az elnökét               
maga választja tagjai közül. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 

Az egyesület első elnöke Boross Martin Péter. 
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel            

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről         
beszámolni. 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés            
vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok legalább fele              
részt vesz. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza,            
kivéve azokat az eseteket, amelyekben jogszabály vagy belső szabályzat egyhangú határozathozatalt           
ír elő. A határozathozatal során minden Elnökségi tag 1 (egy) szavazattal rendelkezik. Az Elnökség              
üléséről jegyzőkönyvet vezet, amelyet a tagok írnak alá. Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz,             
határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában. 

A tag kizárása ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásakor az elnökség minden esetben titkos            
szavazással dönt. 

A vezető tisztségviselők megbízatása 5 év időtartamra szól. 
A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. 
Az Elnökség a szükséghez képest – de legalább havi rendszerességgel – ülésezik, amelyet az              

Elnök hív össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend              
közlésével kell meghívni, úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 (nyolc)                
napnak el kell telnie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt szervet vagy személyt az ülésre              
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. 

Az Elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít. 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
VI.2.1. Az Egyesületet az Elnök önállóan, az Alelnökök együttesen jogosultak képviselni. 

 
VI.2.2. Az Elnökség feladatai: 

− az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések           
meghozatala; 

− a beszámolók előkészítése 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 hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
− az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a           

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
− a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
− az Elnökség 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 az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
− az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 
− A tag kizárása ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása. 

 
VI.2.3. A közgyűlés összehívása 

Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
− az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
− az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;          

vagy 
− az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Az előbbiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó            

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről         
dönteni. 

 
VI.2.4. Az Elnökségi tagság megszűnése 

Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag halálával, tisztségről való lemondással;           
visszahívással vagy valamely összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A lemondást az elnökség          
ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy írásban, igazolható módon kell közölni. 

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága megszűnik, az újonnan             
megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő          
időtartamára szól. 

 
VI.2.5. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

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. A vezető tisztségviselőkre           
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 



 

 

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 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. 

 
 

VI.3. Az Egyesület Elnöke 
Az Elnök jogosult az Elnökséget bármikor összehívni, de köteles ezt legalább félévente            

egyszer megtenni. 
Az Elnökség összehívására írásban, igazolható módon vagy rövid úton telefonon, illetve           

elektronikus levélben kerülhet sor. 
Az Elnök köteles összehívni az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni,            

amely az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
 

VI.3.1. Az Elnök feladatai 
− a Közgyűlést bármikor összehívhatja; 
− a kiadások számláit ellenőrzi; 
− megbízólevelet ad ki; 
− intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie,          

döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban; 
− kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol; 
− vezeti a pénztárkönyvet; 
− kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait; 
− vezeti az egyesület tagnyilvántartását; 
− vezeti a határozatok tárát. 
 

VI.4. Az Alelnök jogai és kötelezettségei 
- az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt; 
- az Elnököt akadályozatása esetén az Alelnökök helyettesítiik, azzal, hogy az Elnök 3            

(három) hónapot meghaladó akadályoztatása esetén teljes hatáskörű helyettesítéséhez        
a Közgyűlés hozzájárulása szükséges; 

- Egyesület működésének szervezése, az adminisztrációs feladatok ellátása; 
- a Közgyűlési döntések érintettekkel való közlése, a tag lakcímére postai úton küldött            

ajánlott, tértivevényes levélben. 
 

 
 

 
VII. Az Egyesület megszűnése 

 
VII.1. Az egyesület megszűnése jogutódlással: 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak            
egyesületekre válhat szét. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VII.1.1. Egyesülés 
Az Egyesület más egyesületekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet.         

Összeolvadásnál az összeolvadó egyesületek megszűnnek, és egyesület jön létre általános jogutódlás           
mellett. Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt            
vevő másik egyesület. 

 
VII.1.2. Szétválás 

Az egyesület különválás vagy kiválás útján több egyesületté szétválhat. Különválás esetén az            
egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre mint jogutódra száll át.             
Kiválás esetén az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő egyesületre             
mint jogutódra száll át. 

Az egyesület kiválással vagy különválással úgy is szétválhat, hogy 
- a kiváló tag az egyesület vagyonának egy részével már működő egyesülethez mint            

jogutódhoz csatlakozik (beolvadásos kiválás); 
- a különváló tagok az egyesület vagyonának rájuk eső részével különböző, már           

működő egyesülethez mint jogutódokhoz csatlakoznak (beolvadásos különválás). 
 

Beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén a döntéshozó szerv szétválásról szóló           
döntéséhez annak az egyesületnek a hozzájárulása is szükséges, amelybe a kiváló vagy különváló             
tagok beolvadnak. 

 
 
 
 
 
 
 

VII.2. Az egyesület megszűnése jogutód nélkül: 
 

VII.2.1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel        

bekövetkezett; 
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; 
- az arra jogosult szerv megszünteti; 
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása         

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló           
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése          
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy           
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság           
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz           
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú           
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában           
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon           
feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e           
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől             
számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy              
az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni,             
vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig           
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen          
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület             
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.           
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 
VII.2.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén – hitelezői igények kielégítése után –            

megmaradt vagyonát a MASZK Országos Színészegyesület (székhelye: 1068 Budapest,         
Városligeti fasor 38.) javára ajánlja fel. 
 

 
VIII. Összeférhetetlenségi szabályok 

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

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

érdekelt. 
 
 
 
 

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. 

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

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
− a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló          

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály         
másképp nem rendelkezik, 

− 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 cél          
szerinti juttatást -, illetve 

− az előbbi személyek közeli hozzátartozója. 
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 -, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

− amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál            
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

− amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
− amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,          

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
− amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény            

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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. 

 
 

IX. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 
 

Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával         
önállóan gazdálkodik. 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek            

működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az           
Elnök készíti el, s azt a Közgyűlés fogadja el. 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja - a vagyoni             
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:           
alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja              
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet        
is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az Egyesület            
vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem             
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének         
fenntartását. 

Az Egyesület legfőbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető           
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések           
meghozatala, illetve kezdeményezése. 

 
IX.1. Az Egyesület bevételei: 

− tagdíj; 
− gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
− költségvetési támogatás; 
− az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett       

bevétel; 
− más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
− befektetési tevékenységből származó bevétel; 
− egyéb bevétel. 
 
Az egyesület tagdíjának összegét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg. A            

tagdíjat megfizetésére készpénzben kerül sor, az egyesület elnökének átadva. 
 

IX.2. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

− alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
− gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó       

költségek; 
− az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció         

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez           
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

− egyéb költség. 
 

IX.3. Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. 
Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,           

illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 
Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli            

meghatalmazása alapján végezhető. 
Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított         

könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
 
 
 

 
 
 

X. A közhasznú működéssel összefüggő szabályok 
 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő            
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli             
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület             
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások           
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú      

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet         

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. 
Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját          

költségére másolatot készíthet. 
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú             

szolgáltatásaiból. Az Egyesület az igénybe vehető közhasznú szolgáltatásairól internetes honlapján          
(www.stereoakt.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot. 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, valamint a létesítő          
okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú, illetve alapcél          
szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve végezhet. 

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában             
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,          
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

http://www.stereoakt.hu/


Az Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Ectv. rendelkezései irányadók,             
annak keretei között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
 
 
Budapest, 2020. július 14. 
 
Alulírott kérelmező igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az            
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A Taggyűlés határozatai alapján megváltozott          
tartalmú rendelkezéseket az alapszabály szövege dőlt, kiskapitális szedéssel jelölve tartalmazza. 
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