
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Alapszabálya  
(Egységes szerkezetben a 2018. szeptember 16-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal, 

a módosítások dőlt betűvel jelölve)  

I.1. Az egyesület neve: Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

I.2. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Komjáti utca 12. 

I.3. Az egyesület tevékenysége, célja: 

Az egyesület tevékenysége „kulturális tevékenység", amely közhasznú tevékenység.  

Ezen közhasznú tevékenységet az egyesület a kulturális szolgáltatások biztosításához, mint 
közfeladathoz kapcsolódóan végzi.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 13.§. 7. pontjában 
foglaltak alapján a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása helyi önkormányzati feladat.  

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból. 

Ennek keretében az egyesület a fúvószene művészet stílusos megszólaltatásával részt vesz 
Székesfehérvár város kulturális életében, képviseli, és támogatja kultúránkat, városunkat az 
országban és külföldön egyaránt. Célja továbbá a fúvószenei kultúra, illetve általában a zene 
népszerűsítése, valamint az ifjúság zenei nevelése. Ezt a tevékenységet a tagok 
önkéntességére építve, amatőr zenekar működtetésével végzi. Az egyesület közhasznú 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

I.4. Az egyesület tagja:  

Az egyesület tagja lehet minden zenét szerető és kedvelő természetes személy, aki elfogadja 
az egyesület alapszabályát és támogatja az egyesületi célok megvalósítását. 
Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik, melyben a leendő tag 
kinyilatkozza, hogy az egyesület alapszabályát ismeri, céljaival tisztában van, azokat 
elfogadja és törekszik azok megvalósítására, valamint a tag belépését a közgyűlés jóváhagyja. 
A tagság megszűnik a tag halálával, az egyesület jogutód nélküli megszűnésével, valamint a 
belépési nyilatkozat írásbeli visszavonásával, melyet a kilépő eljuttat a szervezet 
képviselőjének, illetve a közgyűlés által történő kizárással.   

A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel (a szavazati joggal rendelkező tagok 
összességének 2/3-ának szavazatával) az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az 
egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: 
ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességû tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette 
be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem 
egyeztethető magatartást tanúsít, vagy az Egyesületnek kárt okoz. Egyesületi tag kizárása 
esetén minden esetben közgyűlést kell összehívni. A közgyűlés köteles lehetőséget adni a 
tagnak arra, hogy – a kizárása ellen – védekezhessen, így köteles a tagot meghallgatni, 
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lehetőséget biztosítani számára védekezésének előterjesztésére, az enyhítő és mentő 
körülmények ismertetésére. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat, 
annak meghozatalától – postai kézbesítés esetén annak átvételétől – számított 30 napon belül 
bíróság előtt megtámadható.  
A kizárás alapjául szolgáló okoknál enyhébb sértő magatartás esetén az elnökség a tagot 
írásban figyelmezteti arra, hogy a jövőben az alapszabály rendelkezéseit tartsa be.  

I.5. Az egyesületi tag jogai: 

a)Az egyesületi tag részt vehet az egyesület közgyűlésén, szavazati joga van, 
választható, részt vesz az elnökség megválasztásában, a határozatok hozatalában. Az 
egyesület 18 éven aluli tagja nem lehet a szervezet képviselője, nem rendelkezhet 
bankszámlája felett és utalványozási joga sem lehet. 

b)Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben. 
c)A közgyűlés által meghatározott feltételek szerint részt vesz az egyesület munkájában, 

részt vehet az egyesület rendezvényein. 
d)az egyesület valamely szervének (közgyűlés, elnökség) törvénysértő határozatát - a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. (A 
határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban 
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti). 

I.6. Az egyesületi tag kötelességei: 

Az egyesületi tag 
a) Az alapszabály értelmében végzi a munkáját. 
b) Az egyesület jó hírnevét megőrzi az egyesület rendezvényein, illetve külső és belső 

kapcsolataiban. 
c) Nem veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását. 
d) Megfizeti az elnökség által javasolt, közgyűlés által jóváhagyott összegű tagdíjat. 

A tagdíj összege 2017. január 1-től évi 6000 Ft, amit a tagok a tárgyév március 31. 
napjáig kötelesek befizetni az egyesület pénztárába. A tagdíj összegét az Elnökség 
javaslata alapján a közgyűlés évente december 31-ig hozott határozatával 
módosíthatja.  

I.7. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 

a) Az egyesület működésével kapcsolatban javaslattevő joguk van. 
b) Betartják az egyesület alapszabályát és anyagilag támogatják az egyesület 

célkitűzéseit. A pártoló tagok évente minimálisan a mindenkori tagdíj összegének 
megfelelő nagyságú hozzájárulás megfizetésére kötelesek, amit a tárgyév március 31-
ig kell befizetniük az egyesület pénztárába.  

c) A pártoló tagok az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, 
vezető tisztségviselővé nem választhatóak. 

d) A pártoló tag az egyesületben, illetve a zenekarban feladatot vállalhat, láthat el. 
e) A pártoló tag részt vehet az egyesület munkájában, és az egyesület illetve a zenekar 

saját rendezvényein. 
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I.8. A pártoló tagság keletkezése és megszűnése: 

Az egyesület pártoló tagja lehet, minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nyilatkozatban vállalja, hogy az egyesület 
alapszabályát és céljait ismeri, elfogadja.  
A leendő pártoló tag vállalja, hogy anyagilag támogatja, segíti az egyesület tevékenységét és 
céljainak megvalósulását. 
Az egyesület pártoló tagsága a tag halálával, megszűnésével, a pártoló tag kizárásával,  vagy a 
pártoló tagsági nyilatkozat visszavonásával szűnik meg, melyet a pártoló tag vagy képviselője 
eljuttat a szervezet képviselőjének. A pártoló taggal szemben a kizárási eljárást az I.4. pontban 
írtak szerint kell lefolytatni.  

II. Az egyesület szervezete: 

A közgyűlés: 

II.1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.  

A közgyűlés ülései nyilvánosak.  
A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.   
A közgyűlés a rendes tagok összessége /akik a belépési nyilatkozatot aláírták és elfogadják az 
egyesület alapszabályát, és belépésüket a közgyűlés jóváhagyta/. Minden rendes tag egy 
szavazattal rendelkezik. 
A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Közgyűlést kell 
tartani akkor is, ha a tagok ¼-e azt – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri vagy ha azt a 
bíróság elrendeli. 
A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettes – hívja össze. Az 
összehívás a napirend ismertetése mellett a heti rendes próbák alkalmával írásban, a meghívó 
kézbesítésével történik legalább a közgyűlést megelőző 15 nappal a kitűzött időpont előtt.  
A meghívóban az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés napirendjét, időpontját és helyét 
fel kell tüntetni. A közgyűlést az egyesület székhelyére, vagy bármely más az egyesületi tagok 
többsége számára jól megközelíthető helyre kell kitűzni.  

A fenti próbán jelen nem lévő egyesületi tagok e-mailben értesítést kapnak a közgyűlés 
időpontjáról és helyéről a napirend megküldésével legkésőbb a közgyűlést megelőző 15 
nappal a kitűzött időpont előtt.  
A tagokat abban az esetben lehet email-ben értesíteni a közgyűlésről, ha email címüket a 
belépési nyilatkozat kötelező elemeként megadták. Az email cím változását ez esetben 8 
napon belül az elnökséghez be kell jelenteni. A közgyűlést ez esetben is igazolható módon, 
visszaigazolt email-ben kell összehívni. Amennyiben a tag email címét nem jelentette be, úgy 
részére a meghívót írásban, ajánlott levélben kell megküldeni a lakcímére, a közgyűlést 
megelőzően legalább 15 nappal.  
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Az ülés nyilvános. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, melyből egyértelműen megállapítható 
a gyűlés helye, időpontja, a napirend, a résztvevők neve, a döntések tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A közgyűlés megnyitását 
követően a tagok egyszerű szótöbbséggel megválasztják a levezető elnököt, a 
jegyzőkönyvvezetőt és két személy szavazatszámlálót. A döntéseket, meghozatalukat 
követően nyomban ki kell hirdetni és ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  
A döntéseket az érintettekkel írásban, ajánlott levélben kell közölni és azokat az egyesület 
internetes honlapján hozza nyilvánosságra.  

II.2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult részt vesz.  
Szavazati jogát az a tag gyakorolhatja, aki a közgyűlésen annak megnyitásáig megjelent.  
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag:  
a.) akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület 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 

II.3. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a szavazat 
egyenlő arányú, a szavazást meg kell ismételni. Ha a szavazás ismét eredménytelen, a kérdést 
elvetettnek kell tekinteni.   
A jelenlévők 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület ügyintéző és 
képviseleti szervének (elnökség) tagjai megválasztásához, visszahívásához, az éves 
beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásához. 
A jelenlévők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület alapszabályának 
módosításához. 
A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez.  

A tisztségviselők (elnökség tagjainak) visszahívása: 

Az egyesület tisztségviselői visszahívhatók, amennyiben magatartásukkal az egyesület 
tekintélyét csorbítják, az egyesületnek kárt okoznak, kötelezettségüket súlyosan megszegik, 
így különösen, ha az egyesület elnöke vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek a 
számviteli beszámolót, közhasznúsági jelentést határidőre elmulasztják benyújtani, valamint a 
közügyek gyakorlásától őket jogerős ítélettel eltiltják. 
A visszahívást az egyesület bármely tagja az elnökségnél írásban jogosult kezdeményezni. Az 
egyesület elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek bármelyike) ilyen 
kezdeményezés esetén – az érintett személy egyidejű írásbeli értesítése, és az ellene 
benyújtott beadvány megküldése mellett – köteles közgyűlést összehívni.  
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A közgyűlés köteles lehetőséget adni az elnökségi tagnak arra, hogy – a kizárása ellen – 
védekezhessen, így köteles az elnökségi tagot meghallgatni, lehetőséget biztosítani számára 
védekezésének előterjesztésére, az enyhítő és mentő körülmények ismertetésére. A közgyűlés 
a visszahívás kérdésében titkos, minősített szótöbbséggel (a szavazati joggal rendelkező tagok 
összességének 2/3-ának szavazatával) hoz döntést, melyet szóban ki kell hirdetni és 15 napon 
belül írásban az érintett személynek meg kell küldeni. A határozat ellen fellebbezésnek helye 
nincs, de a határozat, annak meghozatalától – postai kézbesítés esetén annak átvételétől – 
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadható. 

II.4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,   
d) az éves költségvetés elfogadása,  
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, valamint a közhasznúsági jelentés 
elfogadása,  

f) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 
az egyesülettel munkaviszonyban áll,  

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 
köt,  

h) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igényről 
való döntés,   

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása,  

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
k) a végelszámoló kijelölése. 

A közgyűlés az egyesület éves beszámolóját nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja 
jóvá.  

Ha az egyesület közgyűlése nem határozatképes, akkor megismételt ülést kell tartani a 
határozatképtelennek nyilvánított közgyűlést követő legalább 3, de legfeljebb 15 napon belül 
ugyanazon a helyen és ugyanazon (eredetivel azonos) napirendi pontokkal. A megismételt 
ülés – a közgyűlési meghívóban rögzítettek szerint – a megjelent tagok számától függetlenül 
határozatképes. 

II.5. Az elnökség 

Az egyesület ügyintéző, képviseleti szerve. Végrehajtó testület, mely elnökből és két 
elnökhelyettesből áll.  

Az elnökség tagjait a közgyűlés 5 éves határozott időtartamra választja meg.   
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Az elnökség tagjait díjazás nem illeti meg.  

Az elnökségi tagság megszűnik lemondással, elhalálozással, közgyűlés által történő 
visszahívással, a határozott időtartam lejártával, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének 
a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel 
szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

Az elnökség tagjai: 

Hámori Zsófia  (anyja születési neve: Nagy Zsuzsanna Mária, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, 
Komjáti utca 12.) elnök 

Mosoni Gellért (anyja születési neve: Kaposvári Katalin, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, 
Udvarhelyi utca 33.) elnökhelyettes 

Müllner Dániel (anyja születési neve: Kékesi Andrea, lakcíme: 8045 Isztimér, Köztársaság út 
129.), elnökhelyettes 

II.6. Az egyesület elnökségének feladatai és hatásköre: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala,  

b) a beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet előkészítése és azoknak a 
közgyűlés elé terjesztése,   

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,  
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására, és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,   
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,   
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,  
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,  
i) a tagság nyilvántartása,  
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,  
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele,    
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés,  
n) az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

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

o) az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha  
- az egyesület vagyona a tartozásokat nem fedezi,  
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni, vagy  
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- az egyesület céljának elérése veszélybe került. 
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni.   

II.7. Az elnök 

a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet 
b) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását, 
c) intézkedik a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utalt ügyekben született 

döntések végrehajtásában 
d) vezeti a 2011. évi CLXXV. tv. 37.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartást, 

valamint az elnökség döntéseiről szóló nyilvántartást 

II.8. Az egyesület elnökhelyettesei 

a) az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel látja 
el az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet 

b) rendszeresen és tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és 
megvalósításában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában 

c) jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, javaslatot 
tenni 

d) felelős a gazdasági, pénzügyi kérdésekben hozott elnökségi határozatért 

II.9. A jelen Alapszabály II.5. pontjában megnevezett egyesületi elnök és elnökhelyettesek 
önállóan jogosultak a bankszámla feletti rendelkezésre, utalványozásra. 

Az egyesület kiadásairól az elnökség tagjainak együttes jóváhagyása szükséges. 

II.10. Az elnökség működése 

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az ülés nyilvános. Az ülést 
az elnök, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag e-mailben, sürgős esetben rövid úton 
(telefon, üzenet) hívja össze a tervezett napirendi pontok ismertetésével. Az elnökségi ülés 
akkor határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
elnökségi ülést új időpontra kell összehívni. Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, 
egyszerű szótöbbséggel. Személyi kérdésekben való döntés esetén a szavazás titkos. Az 
elnökségi ülésen jegyzőkönyv készül, melynek elkészítésére a II.1. pontban lefektetett 
szabályok az irányadók. A jegyzőkönyv és az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett 
egyéb iratok az egyesület székhelyén – az egyesület elnökével szóban, írásban előzetesen 
egyeztetett időpontban – bárki által megtekinthetők. A megtekintést, annak lehetőségét az 
egyesület elnöke köteles biztosítani. Az elnökség döntéseiről az egyesület tagjai, valamint az 
esetleges egyéb érintettek – az általuk megadott, illetve az elnökség rendelkezésére álló e-
mail címen – külön értesítést kapnak. Az elnökség döntéseiről az elnök, a közgyűlés 
döntéseinek nyilvántartására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával nyilvántartást 
vezet.  
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II.11. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségének szabályai 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
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.  

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. 

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. 

Az elnökség tagja nem lehet párt, vagy más politikai szervezet vezető tisztségviselője és 
képviselőjelöltje. A közgyűlés, illetve az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8.:1.§ (1). bek.1. pont), a határozat 
alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy 
b) 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. 

II.12. Nyilvánosság, döntések közlése, iratbetekintés, szolgáltatások igénybevétele 

Az egyesület közgyűlésének és elnökségének minden határozata és döntése nyilvános 
(határozatok, költségvetés, közhasznúsági jelentés, beszámoló). Az iratok és a döntések 
tartalma a döntéstől számított egy héten belül bárki számára bármikor megismerhető az 
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egyesület internetes honlapján. Az egyesület itt közli szolgáltatásai igénybevételének módjára 
vonatkozó információkat is. Amennyiben a fenti szervek döntése az egyesület tagságán kívüli 
személyeket érint, az érintettek írásban kapnak értesítést. Az eredeti iratokat az egyesület 
elnöke őrzi, megtekintésük nála kezdeményezhető. Az elnök az írásbeli kezdeményezésnek 30 
napon belül köteles eleget tenni. 

II.13. Amennyiben az egyesület tagjainak több mint fele nem természetes személy, a tagság 
létszáma a 100 főt meghaladja, illetve amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladná az 
50.000.000 Ft-ot, úgy a közgyűlés a vezető szervtől (elnökség) elkülönült felügyelő 
bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság megválasztása a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

II.14. Az egyesület internetes honlapjának címe: www.szif.org 

III. Az egyesület jogképessége, képviselete: 

Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke önállóan képvisel, akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettesek bármelyike önállóan képviselheti. 

IV. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 

IV.1. Az egyesület bevételei 

a) A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendszeres, illetve 
időszakos támogatása, valamint egyéb állami, önkormányzati támogatások 

b) Társadalmi szervezetek, vállalatok, szövetségek, magánszemélyek támogatása 
c) Egyesületi tagok által befizetett tagdíjak 
d) Egyéb bevételek 

IV.2. Az egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. 

IV.3. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – tagdíj megfizetésén túl – nem felelnek. 

IV.4. Az egyesület, mint közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. 
A beszámolót az OBH (Országos Bírósági Hivatal) részére kell megküldeni a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján. 

Az egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe a II.12. pontnak megfelelően bárki 
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

IV.5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
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IV.6. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult.  
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú, kulturális céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt csak közhasznú céljainak megvalósítására fordítja. 

V. Az egyesület megszűnése 

Az egyesület a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint szűnik meg.  

Az egyesület - hitelezők kielégítése után - meglévő vagyona, az egyesület közgyűlés 
hatáskörébe tartozó megszűnésekor, a közgyűlés döntése alapján meghatározott közhasznú 
tevékenységet folytató szervezetet illeti meg. 

VI. A tagok tudomással bírnak arról, hogy az egyesület jogi személy, amely a Székesfehérvári 
Törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület, mint közhasznú 
szervezet feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) 
támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami 
Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi 
forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti 
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá 
irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

A tagok tudomással bírnak arról, hogy 2012. január 1. napját követően csak olyan civil 
szervezet kaphat költségvetési támogatást - ide nem értve az Ectv. 54. § szerinti 
támogatásokat -, amely az Ectv. 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.  

A tagok tudomással bírnak arról, hogy mint az Ectv. hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett 
közhasznú jogállású számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. 
napjáig továbbra is igénybe veheti az Ectv. hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a 
jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú.  
A tagok tudomással bírnak arról, hogy az egyesület, mint az Ectv. hatályba lépése előtt 
nyilvántartásba vett közhasznú jogállású szervezet az Ectv. szerinti feltételeknek való 
megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az Ectv.-nek megfelelő 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét.  
Tudomással bírnak arról, hogy 2014. június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági 
nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú 
jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 
A tagok tudomással bírnak arról, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet hatvan napon 
belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés - Ectv. 32. 
§-ában foglalt - feltételeinek nem felel meg. 
A tagok tudomással bírnak arról, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú 
jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás 
ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
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