
MU SZÍNHÁZ (Egyesület) 2016.október 4-i módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPSZABÁLY 

A MU Színház (Egyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(Ectv.), a Polgári Törvénykönyv alapján az alábbi, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadta el. (A módosításokat az Alapszabály 
szövegében vastag dőlt, betűs szedés jelzi, a törölt részek áthúzásra kerültek). 

1/ Az egyesület neve: 

MU SZÍNHÁZ (Egyesület) 

Székhelye: 
1117 Budapest, Kőrösy J. u. 17. 

Tel. : 209-4014 

l .a./ Az egyesület telephelye:3565 Tiszalúc,István utcal/a. 

21 Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti 
társadalmi szervezet. 

Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 

31 Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége: 

3/lMűvészeti, kulturális tevékenység, színházi előadások, filmek, fesztiválok, 
koncertek, oktatási kurzusok szervezése, lebonyolítása, valamint az ezekhez 
szükséges anyagi feltételek megteremtése; - közhasznú tevékenység (1997. évi CLVI. 
tv. 26.§ e. bek. 5/ pont; kulturális tevékenység). 

3/2 Az Egyesület tevékenységét Magyarország Alaptörvénye XI. 1. pontjának 
érvényesülése érdekében folytatja, tevékenysége 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a 23. § (4) bekezdés 16. pontjában; 
- az előadó-művészeti szervezetek jogállásáról szóló 2008. évi XCIX törvény 1. §
ban, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott köifeladat teljesítését szolgálja. 

41 A tagsági viszony: 

4.1. Az egyesület tagsága egyéni tagokból és társult szervezetekből áll. 

4.2. Az egyéni tagok a rendes és tiszteletbeli tagok. 



4.3. Társult szervezetek azok a jogi személyek lehetnek, melyek csatlakozási 
szándékukat és együttműködési készségüket saját alapszabályaik szerint, erre jogosult 
szerveik útján kinyilvánítják és az egyesület vezetősége ezt elfogadja. 

4.4. Rendes tagok, akiket az egyesület közgyűlése a tagok sorába felvesz. 
4.5. Tiszteletbeli tagok azok a hazai és külföldi állampolgárságú személyek és 
szervezetek, akik tevékenységükkel az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában 
jelentős érdemeket szereznek. Tiszteletbeli tagságról a vezetőség javaslata alapján a 
közgyűlés dönt. 

4.6. Tagság keletkezése: 
Közgyűlési határozattal. 

4.7. A tagság megszűnik: 

a/ kilépéssel 
bl törléssel 
cl a tag halálával 
dl társult szervezet esetén a szervezet megszűnésével 
el tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. 

4.8. Azt a tagot, aki az előírt tagsági díjjal egy évnél tovább hátralékban van, és azt 
írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, vagy az egyesület célkitűzéseinek 

megvalósítását veszélyezteti, az egyesület közgyűlése a tagok sorából törölheti . 

4.9. A tiszteletbeli tagságot a közgyűlés visszavonhatja, ha a tiszteletbeli tag erre 
méltatlanná vált. 

4.10 Kilépés esetén a tagsági jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozat napján szűnik 
meg. 

4.11. Az egyesület támogatója lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az 
egyesület céljaival és alapszabályával egyeté11 és azt anyagilag vagy más módon 
támogatja. A támogató nem rendelkezik tagsági jogokkal. 

51 A tagok főbb jogai és kötelezettségei 

5.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden 14. életévét betöltött magyar, illetőleg 
külföldi állampolgár, aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja, jogi személyek, 
illetőleg csoportok, akik az egyesület működését támogatni kívánják. A jogi 
személyiséggel rendelkező rendes tag képviseletét a megbízottja útján gyakorolja. 
Minden jogi személyiségű tag egy szavazattal rendelkezik. 

5.2. Az egyesület tagjai jogosultak: 

- az egyesület céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását 
kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal résztvenni, 
- az egyesület rendezvényein résztvenni. 

5.3. Az egyesület tagja köteles: 



- az alapszabályban foglaltakat megtartani, 
- rendszeres és folyamatos munkával résztvcnni az egyesületi célkitűzések és 
feladatok megvalósításában, 
- a taggyűlés által megállapított tagdíjat rendszeresen megfizetni. 
5.4. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. Harmadik személyek díjmentesen részesülhetnek az egyesület 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

61 Közgyűlés 

6.1. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A 
közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az 
összehívás a vezetőség kötelezettsége. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt 
a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kéri, vagy ha a törvényességi 
ellenőrzést gyakorló ügyészség indítványára a bíróság elrendeli. Az összehívás 
írásban, igazolható módon történik, úgy, hogy a napirendet, a közgyűlés helyét és 
idejét tartalmazó meghívót a tagok legalább 8 nappal a közgyűlés előtt 

megkaphassák, illetve a meghívót az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. A 
közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazóképes tagok több mint 50%-a megjelent. 
A határozatképtelenség miatt elhalasztott és megismételt közgyűlés változatlan 
napirenddel a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt 
közgyűlés határozatképességére vonatkozó figyelmeztetést, miszerint az a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, már az eredeti meghívónak 
tartalmaznia kell. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult 
dönteni . A közgyűlés döntéseit a megjelentek egyszerű szavazat_ többségével, nyílt 
szavazással hozza. Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához 2/3-os 
szótöbbség szükséges. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel howtt határozata, az egyesület céljának 
módosításához, a megszűnésről szóló döntés meghozatalához a szavazásra jogosult 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel howtt határozata szükséges. 
Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazás mellett dönt. 
Titkos szavazás esetén a levezető elnök osztja ki a szavazólapokat, és a határozatban 
részt vevő tagok rávezetik a szavazatukat a szavazásra bocsátott kérdésben. A 
kitöltött szavazólapokat a szavazatszámlálók gyűjtik össze, a szavazatokat összesítik, 
és közlik a közgyűlés levezető elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét. 

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. 
- A határozathozatalban nem vehet részt az a tag: 
a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
b) 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 nyilvános. 



A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a 
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytó1 a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A közgyűlésen a 
meghirdetett napirendben szereplő kérdésekről lehet határozni, kivéve, ha a 
közgyűlésen minden szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
A közgyűlést az elnök nyitja meg. A közgyűlés napirendjének első pontja a 
közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. A közgyűlés tisztségviselőire a tagok 
tesznek javaslatot a közgyűlés megnyitását követően. 
A közgyűlés tisztségviselői: 

levezető elnök 
két fő szavazatszámláló 
jegyzőkönyvvezető 

2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő 

A közgyűlési jegyzőkönyv érvényességének alaki feltétele a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tanú aláírása. 

6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- az éves költségvetés meghatározása és az egyesület éves beszámolójának 
jóváhagyása, 
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- a befektetési szabályzat elfogadása, 
- a tagdíj mértékének meghatározása, 
- tagok felvétele, tagsági jogviszony megszüntetése, 
- a vezetőségi tagok, a (legfeljebb három) alelnök és az elnök megválasztása, 
visszahívása, 
- a vezetőség és az elnök éves beszámolójának elfogadása, 
- az éves munkaterv és az egyesület gazdálkodási szabályait és az 1997. évi CLVI. tv. 
a közhasznú szervezetekről 7.§ 2. bek. a/ d/ pontjában foglaltakat is magába foglaló 
szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 
- a kötelezően létrehozandó felügyelő bizottság tagjainak megválasztása 
- az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint saját feloszlásának 
kimondása, vagyonának hovafordítása, 
- azon szerződések jóváhagyása, amelyeket az egyesület a tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával, illetve ezek hozzátartozójával köt, 
- az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben tisztségét 
munkaviszony keretében látja el. 
- döntés mindazon ügyekben, amelyeket hatályos jogszabály kizárólagos hatáskörébe 
utal. 

71 A vezetőség 

7.1 . A közgyűlések között az egyesület legfőbb ügyintéző szerve a vezetőség. 

7.2. A vezetőség a közgyűlés által megválasztott testület. 
Tagjai: az egyesület tisztségviselői, továbbá a közgyűlés által megválasztott tagok. 



7 .3. Az egyesület ügyintéző szerve a vezetőség. 

- A vezetőség tagjait az egyesület rendes tagjai közül a közgyűlés választja 3 évre, 
- a vezetőség 3 tagból áll, 
- a vezetőség tagja köteles előzetesen tájékoztatni a közgyűlést, ha ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt. 
- Nem lehet vezetőségi tag az a személy, aki: olyan közhasznú szervezetnél töltött be 

l " , l" " l , , 0 1 l ' bb , . t " f t , t 1 anna< megszuntet mege ozocet ev enega a egy ev1g veze 01sz sege , ame y az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

Az egyesület ügyintéző és képviselő szerveinek tisztségviselői csak az egyesület 
rendes tagjai, vagy azok képviselői lehetnek, 

a vezetőséget az elnök hívja össze úgy, hogy a napirendet is tartalmazó meghívót az 
elnökségi ülés előtt legalábe három nappal megkapják. A vezetőség ülése nyilvános, 
ha a napirendeen közhasznú tevékenységgel kapcsolatos napirendi pont szerepel. 

A vezetőség határozatképes, ha az ülésen a vezetőségi tagok töbe mint a fele jelen 
van. A vezetőség döntéseit egyszerű töbeséggel, nyílt szavazással hozza. 

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy eármilyen más előnyeen részesül, illetve a megkötendő 
jogügyleteen egyéeként érdekelt. 

- nem nagykorú, 
akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben 

korlátozták, 
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
amíg a büntetett előélethezfűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
- 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. 
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig. 

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 vagy törölte. 

7.4 A Vezetőség tagjait a Közgyűlés titkos választáson 50%+1 szavazat szótöbbséggel 
bármikor visszahívhatja. 
Megszűnik a Vezetőségi tagság a megbízatás lejártával, visszahívással, a tag 
halálával és lemondásával, amely esetekben a Vezetőség kOteles 30 napon belül 
Közgyűlést összehívni az új elnökségi tag megválasztása érdekében. Az időközben 



választott új Vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Vezetőségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 
A Vezetőség tagja a megbízatásáról a vezetőség másik tagjához vagy a közgyűléshez 
címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
A Vezetőség akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. 
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a Vezetőséget ismételten 
össze kell hívni, amely ülés szintén csak akkor határozatképes, ha azon legalább 2 
Vezetőségi tag jelen van. 

A határozathozatalban nem vehet részt az a Vezetőségi tag: 
a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
b) 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. 

7.5. A vezetőség hatáskörébe tartozik 

- a tagok nyilvántartásának vezetése, 
- a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtása, 
- felel az egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működéséért, továbbá az 
egyesület gazdálkodásáért, 
- intézkedéseiért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel , 

- a két közgyűlés közötti időszakban szükség szerint, de legalább negyedévente 
ülésezik, és hatáskörében eljárva intézi az egyesület ügyeit. 

8/ Tisztségviselők 

8.1. Az egyesület elnöke: Jogosult az egyesület képviseletére, vezeti a taggyűlést és 
a vezetőség üléseit, ellátja a taggyűlést és a vezetőség által rábízott feladatokat. 

Az egyesület elnöke: 

Erős Balázs 
1061 Budapest, Paulay Ede utca 13. 
1084 Budapest, Víg utca 20. III. em. 2. 

8.1.1. A vezetőség és egyben az egyesület vezetöje az elnök. 

8.1.2. Az elnökjogai és feladatai 

- vezeti a közgyűlés és a vezetőség üléseit, 
- sürgős esetekben eljárhat a vezetőség helyett, azonban döntését utólago:s 
jóváhagyásra be kell mutatnia a vezetőség soron következő ülésén, 
- irányítja az egyesület tevékenységét, 



- elkészítteti és a közgyűlés elé terjeszti a befektetési szabályzatot, 
- a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, 
- intézkedik és dönt a közgyűlés munkatervében ide sorolt, és a vezetőség hatáskörébe 
utalt ügyekben, 
- felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok 
végrehajtásáért, 
- képviseli az egyesületet kül- és belföldön, hatóságok és szervezetek előtt és 
harmadik személyekkel szemben, 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület alkalmazottjai felett, 
- a vezetőség bármely tagjával jogosult együttes aláírással a bankszámla felett 
rendelkezni. 

8.1.3 . Az elnök jogainak (pl. képviseleti és munkáltatói jogok) és feladatainak egy 
meghatározott részét meghatározott időtartamra a vezetőség bármelyik tagjára 
átruházhatja. 

8.2. Műszaki vezető: Felügyeli és karbantartja, tartatja az Egyesület technikai 
eszközeit. Gondoskodik az Egyesület működtetésével kapcsolatban felmerülő 

műszaki és technikai igények zavartalan biztosításáról. 

Az egyesület műszaki vezetője: 

Payer Ferenc 
1095 Budapest, Mester utca 13 . 

8.3. Ügyvezető titkár: A taggyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően 
folyamatosan intézi az egyesület ügyeit és beszámol róla a taggyűlésnek. A vezetőség 
által erre feljogosított, személyekkel együtt utalványozza és intézi az egyesület 
kifizetéseit és kezeli bevételeit. 

Az egyesület ügyvezető titkára: 

Antal László 
1098 Budapest, Dési Huber u. 3. 

91 Felügyelő bizottság 

Az egyesület felügyelő szerve a felügyelő bizottság. 
A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg három évre. 
A felügyelő bizottság 4 tagból áll. 

9.1. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság 
ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

9.2. A felügyelő bizottság tagja az egyesület vezetősége ülésén tanácskozási joggal 
részt vesz . 



9.3. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni 
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a/ az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 
bl a vezetőség felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9.4. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára -
annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is 
jogosult. 

9.5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

9.6. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 

személy vezető tisztségviselője. 

9.7. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a/ a vezetőség elnöke vagy tagja, 

bl az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

cl az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást 
-, illetve 

dl az a/-cl pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

e.)akivel szemben az Ectv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. 

9.7. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem 
egyenlítette ki . 
A felügyelő bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 



10/ Az egyesület jövedelme; gazdálkodása 

10.1. Az egyesület kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez gazdasági, vállalkozói tevékenységet. 

10.1.1. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel , azt céljai ·elérésére 
fordítja. 
10.2. Az Egyesület bevételei 

10.2.1. Az Egyesület célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében végzett más gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

10.2.2. közhasznú céljaira vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, 
illetve adomány, 

10.2.3. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel, 

10.2.4. egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel, 

10.2.5. az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 

10.2.6. egyéb támogatásból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból , adományokból 
származó bevételek. 

10.3. Az egyesület költségei: 

10.3 .1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 
10.3.2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 

10.3.3 . a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 

10.3.4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

11/ Nyilvántartási, nyilvánossági rendelkezések 

- A vezetőség köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről , melyből a 
közgyűlés és a vezetőség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

- Az egyesület elnöke a közgyűlés és a vezetőség döntéseit a közgyűlésen kihirdeti, 
majd gondoskodik arról, hogy az érintettek a közgyűlés időpontjától számított 15 
napon belül, postai úton értesüljenek a meghozott határozatokról. 



A közgyűlés és a vezetőség határozatait az egyesület székhelyén bárki számára 
hozzáférhető módon ki kell függeszteni. 
- Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet az 
egyesület elnökével való megbeszélés, időpont egyeztetés útján. 

- Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról a negyedévente megjelenő hírlevele útján gondoskodik. 

12/ Beszámolási szabályok 

12.1. Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. 

12.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását; 
- a központi költségvetési szervtől , az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét; 
- az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

12.3. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 
saját költségére másolatot készíthet. 

12.4. Az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és 
közzétételére vonatkozó számviteli szabályok a közhasznúsági jelentésre 
értelemszerűen irányadók. 

13/ Záró rendelkezések 

13 .1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

13.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal az 
Egyesület tartozásaiért nem felelnek. 

13.3. Az Egyesület megszűnése esetén annak vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 



13.4. Az Egyesület megszűnik feloszlással , más egyesülettel történő egyesüléssel, 
feloszlatással , ill. megszűnésének megállapításával. 

13 .5. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. tv„ az 1997. évi CLVI. tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. a Polgári Törvénykönyv, Ectv., valamint a mindenkor hatályos egyéb 
jogszabályok irányadóak. 

Budapest, 2016. október 4. 

11~~u~zP!~hKáz Egyesület .qr5Zf.i~ ... 
s,, orosy Jozsef utca n: „ ' ' 

Adószám rno57447_2_43 iv1U SZINHAZ (Egyesület) 
DUNA Takarék: 58600551 -12002913 Erős Balázs 

elnök 

A jogi képviselő igazolja, hogy a jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege 
megfelel az alapszabály 2016. október 4-én elfogadott módosítása alapján hatályos 
tartalmának. 

Budapest, 2016. október 4. 

Dr. S::á~z U~ t Jédi iroda 
Dr. Szász Ti' or ügyvéd 

11 37 Budapest, ozsonyi út 23. 
félem et 2. 
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