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GYULAI ERKEL KÓRUS EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLY 
 

A Gyulai Erkel Kórus Egyesület Közgyűlése, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 3:63. §-

a alapján az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

(1) Az Egyesület neve:        Gyulai Erkel Kórus Egyesület 
(2) Az Egyesület székhelye:        5700 Gyula, Béke sgt. 35. 
(3) Az Egyesület működési területe: Gyula, valamint a fellépések helye (Magyarország, 

külföld) 
(4) Az Egyesület alapításának éve:        2008. 
(5) Az Egyesület jogállása: Önálló jogi személy. Az Egyesületet, mint jogi személyt, a 

hatóságok és harmadik személy előtt az elnök és a titkár önálló képviseleti joggal képviseli. 

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök, a titkár, és az elnökség egy tagja 

közül kettő együttesen jogosult. 
(6) Az Egyesület: 

• Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

Az Egyesület által szervezett rendezvényeken, fellépéseken bárki részt vehet, 

függetlenül attól, hogy tagja-e az Egyesületnek. Az Egyesület közhasznú 

szolgáltatásairól, az Egyesület honlapján bárki tájékozódhat. 
• Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 
• Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 

meghatározott tevékenységre fordítja. 
• Politika tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 
• Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, amelyek 

legfontosabb adatai az Egyesület – székhelyén kifüggesztve vagy az egyesület 

internetes honlapján – bárki számára hozzáférhetően nyilvánosságra hozza. 
• Működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén, vagy az 

egyesület internetes honlapján bárki hozzáférhet, azokról saját költségén másolatot 

készíthet. 
 

II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 
 

Az egyesület az éneklést kedvelők, a kórusmuzsika művelői a szeretők és megszerettetni 

akarók önálló szervezete. 
 

(1) Az Egyesület célja: 
Az egyetemes és magyar kórusmuzsika megismertetése, művészeti tevékenységek folytatása a 

kórustagok és közönség zenei nevelése. 
 

(2) Az Egyesület feladata: 
A meghatározott cél végrehajtása: 

• A hazai és külföldi művek megtanulása és bemutatása, 
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• Kulturális rendezvényeken való részvétel felkérés alapján, valamint kulturális 

rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

• Kóruskapcsolatok létesítése és ápolása, 

• Hazai és külföldi fellépések, turnék szervezése, 

• Hazai és nemzetközi fesztiválokon való részvétel a kórus szakmai és művészeti 

fejlődése érdekében, 

• Zenei kultúra oktatása, képzés. 

• Kulturális örökség ápolása. 

• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység. 
 

(3) Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján 

az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi: 

• Kulturális tevékenység a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7) pontjában rögzített feladatok érvényre 

juttatásával, valamint a kulturális örökségvédelem a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésében foglaltak érvényre juttatásával. 

• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 1. § (1) bekezdésében rögzített feladatok érvényre juttatásával. 
 

III. Az Egyesület tagjai 

 
(1) Az egyesület tagja lehet az a 18-75 év közötti természetes személy, aki az Alapszabályban 

foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, tagfelvételi kérelmét írásbeli 

nyilatkozatával kifejezésre juttatja. A kérelmező köteles a tagfelvétel iránti kérelem 

beadásával számított két hónapig részt venni az egyesület által működtetett kórus művészi 

tevékenységében. Az Elnökség a két hónap leteltét követő 15 napon belül dönt a kérelem 

elbírálásáról a szakmai vezetés (karnagy és szólamvezetők) javaslata alapján. Amennyiben az 

Elnökség határozatával a kérelmezőt felveszi az egyesület tagjai közé, úgy a tagsági viszony a 

határozat meghatározásának napjával kezdődik. Az elnökség döntésével szemben 

jogorvoslatnak helye nincs. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és kötelezettségek 

terhelik, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. 
 

(2) A felvételt kérőknek meg kell felelnie a szakmai követelményeknek, kérelmében 

nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozólag, hogy az Egyesület létesítő okiratát is meri, és az 

Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára 

nézve kötelezőnek fogadja el, és rendszeresen fizeti a tagdíjat. 
 
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni, és 

a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályok betartásával kezelni. 
 
(4) A tag kötelezettségei: az egyesület céljainak elérése érdekében a tag rendszeresen részt 

vesz a próbákon, fellépéseken, melynek során az egységes megjelenés követelményeinek is 

eleget tesz. 
 
(5) Egyesületi tagsági viszony keletkezése: 

• az Egyesület alapításakor alapító tagsággal 
• belépéssel 
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(6) A tagsági viszony megszűnik: 

• kilépéssel, melyet a tag írásban jelez az Elnökség felé, 
• a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 
• Amennyiben fél éven túli, menthető ok nélkül, indokolatlanul nem vesz részt a 

kórus munkájában 

• kizárással, (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. A kizárást kimondó írásbeli határozatot a Közgyűlés hozza meg, 

amit írásba kell foglalni és indoklással (az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást) kell ellátni, valamint a taggal közölni kell. A határozatot az érintett tag a 

hatáskörökkel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt, a részére történt 

kézbesítéstől számított 15 napon belül,a határozat hatályon kívül helyezése iránt 

keresetet indíthat), 
• A tag halálával. 

 

(7) A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tagsági 

jogviszony egyesület általi felmondását, amennyiben az elnökség 50%+1 fő (3 

elnökségi tag egyező szavazata alapján) a tagot – igazolható módon - 30 napos 

póthatáridő tűzésével felhívta az elmulasztott tagdíj megfizetésére és a felhívásnak a 

tag határidőben nem tett eleget. A határozatot az érintett tag a hatáskörökkel és 

illetékességgel rendelkező bíróság előtt, a részére történt kézbesítéstől számított 15 

napon belül, a határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet indíthat), 
 

(8) Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 
 

(9) A tagdíjat az Elnökség határozza meg. A mindenkori karnagy, az egyesület tiszteletbeli 

tagja, tagdíjfizetési menteséget élvez. A befizetett tagdíjak semmilyen jogcímen nem 

követelhetők vissza. 
 
(10) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. 
 
(11) Az Egyesület tagja nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni. 
 
(12) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
(13.) A kizárási eljárás: 

Az Egyesület tagjának kizárását bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv 
kezdeményezheti. 

13.1.) A kizárási eljárás lefolytatására a közgyűlés az Egyesület tagjaiból 3 tagú bizottságot 

hoz létre a tagnak a jogszabályt, vagy az Egyesület Alapszabályát, közgyűlési határozatát 

súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása körülményeinek tisztázására, a tényállás 

megállapítására. 

13.2.) A Bizottság köteles a kizárni jelölt tagot meghallgatni, szükség esetén az Egyesület más 
tagjait is meghallgatni a tényállás tisztázása érdekében. A tag a meghallgatáson jogi 
képviselővel is képviseltetheti magát. 
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13.3.) A kizárni jelölt tag a személyes meghallgatása során előadhatja védekezését és az 

indítvánnyal szembeni álláspontját bizonyítékokkal köteles alátámasztani. Indítványozhatja a 

Bizottság részére tanúk meghallgatását, valamint más bizonyítási eszközök igénybe vételét. A 

Bizottság az eljárás alapján megállapított tényállás határozati javaslatát, legkésőbb a 

kizárási eljárás megindításától számított 60 napon belül, indoklással ellátva köteles a 

közgyűlés elé terjeszteni az egyesület elnökén keresztül. 

13.4.) A Bizottság az eljárás megállapítása során köteles gondoskodni arról, hogy a kizárni 

jelölt tag védekezését előadhassa. Nem vehet részt a Bizottságban, aki a kizárásban érintett, 

illetve a kizárni jelölt tag közeli hozzátartozója. A közgyűlés a kizárásról egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 

IV. Tagsági jogok és kötelezettségek  

(1) A tag jogai: 
a) A Közgyűlésen történő részvétel és szavazati jog a határozatok meghozatalában, 
b) Tisztségre történő megválaszthatóság 
c) Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő megválasztás, 

d) Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

e) Észrevételeket és javaslatokat tehet az egyesület tevékenységét illetően, 
f) Munkavállalóként is dolgozhat az egyesület alkalmazásban, 

g) A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat, az 

Egyesület irataiba betekinthet. 
 

(2) A tag kötelezettségei: 

a) Aktív közreműködés az Egyesület céljainak érdekében, 

b) az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok, valamint az egyesületi szervek 

határozatainak betartása és betartatása, 
c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatai szerinti eljárás, 

d) a tagdíj rendszeres fizetése, 
e) az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az 

Egyesület tevékenységét, 

f) a közgyűlés rendjének betartása, 
lakcímének bejelentése, annak változását követő 8 napon belül. 
 

V. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület 

ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve napi ügyviteli feladatait az Egyesület képviselő 

szerve, az Elnökség irányítja és látja el. 

(2) Az Egyesület ügyintéző szerveinek tagjai, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar 

állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel 

rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás 

hatálya alatt (Btk. 61.§. (2) bekezdés i) pont). 

(3) Az egyesület vezető szervének és legfőbb tervének határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben 
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részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az 

Egyesület cél szerinti juttatás keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatása. 

(4) 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. 

 

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

VI. A Közgyűlés 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amit legalább évente egy alkalommal össze kell 

hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést 

egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles összehívni, ha a tagok legalább 

1/3-a a cél és ok megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést össze kell hívni, ha a Gyulai 

Törvényszék elrendeli. 

(2) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

(3) A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

 

(4) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

a) Az alapszabály megállapítása, módosítása, 
b) Az éves költségvetés meghatározása, 
c) Az elnök beszámolójának és az éves közhasznúsági mellékletének az elfogadása, 
d) Az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének és szétválásának 

elhatározása, 
e) Az Egyesület tagjainak soraiból történő kizárása, 
f) Az Elnökség tagjainak és az elnöknek a megválasztása, visszahívása, díjazásuk 

megállapítása. 
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(5.) A közgyűlést az Elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak 

tartalmaznia kell: 
a) a jogi személy nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét; 
d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 

határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. 
 
(6.) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

(7.) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére 
– köteles felvilágosítást adni. 

 

(8.) A közgyűlés az ülését a jogi személy székhelyén tartja. 

 

(9.) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 

meghatározott időn belül (3 nap) a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó 

szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
 

(10.) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 

2 napon belül dönteni. A döntést, valamint elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat 

minden esetben annak elfogadásától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon 

közli a tagokkal. 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem 

dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

(11.) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen  a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul 

az ülés megtartásához. 
 

(12.) A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

(13.) A (11.) és (12.) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan 

összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az 

elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a 

közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek 

ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó 

feltételtől eltér. 
 
(14.) A Közgyűlést az elnök – a titkár útján - hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes 

írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 

tizenöt naptári nappal meg kell küldeni. 
 



7 
 

Az alapszabály 15 számozott oldalt tartalmaz. 
 

(15.) A megismételt közgyűlés az eredeti Közgyűlés után 3 és legfeljebb 15 nappal követő 

időpontra összehívható, de csak abban az esetben, ha arra a meghívóban utalás történt. A 

megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi kérdések tekintetében határozatképes. A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi 

pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
 
(16.) A Közgyűlés nyilvános, azon a szavazásra jogosult tagok, és a közgyűlés összehívására 

jogosultak által meghívottak. Az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján, 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
(17.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy fő jelen 

van. 
 

(18.) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazásra jogosult 

tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve: 
a) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához 

a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
b) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

(19.) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati 

jogát nem gyakorolhatja. 
 
(20.) 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 a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
(21.) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál 

figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt 

meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű 

szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 
 
(22.) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 

határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbségével hozza. 
 
(23.) A Közgyűlés a vezetőket és tisztségviselőket mindig titkos szavazással választja meg. 

Egyébként pedig a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. 
 
(24.) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot egyszer kell ismételten szavazásra 

bocsátani, ezt követő ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
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(25.) A Közgyűlésen hozott határozatot az érintettekkel igazolható módon írásban közölni kell, 

valamint az egyesület székhelyén ki kell függeszteni. 
 
(26.) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 

tag, valamint - ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi - 

képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat 

illeti meg - a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és 

a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
 
(27.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) a közgyűlés helyét és idejét; 
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 

nevét; 
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 

tartózkodók számát. 
 
(28.) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre 

megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
 
(29.) Az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az 

egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 
 

(30.) Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét 

tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől. 
 

VII. Az Elnökség 

(1) Az Egyesület vezető szerve az három tagú, a Gyulai Erkel Kórus Egyesület tagságából 

megválasztott Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés 2/3-os többséggel, titkos 

szavazással, 4 évre választja. Az Elnökség összetétele: 1 fő Karnagy (szavazás nélkül, 

evidensen az elnökség tagja) 1 fő Elnök, 1fő Titkár. Az elnökségen kívül 2/3-os többséggel 

választható maximum 2 fő póttag. Az elnökség valamely tagjának kilépése esetén, a 

megválasztott póttag lép helyére, újabb választás nélkül. 
 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség 

ülése határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség 

szavazategyenlőség esetén határozatot nem hoz. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt 

vehet. illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint 

külön is meg kell hívni. 
 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve 

azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő. A határozatot az érintettel 

igazolható módon közölni kell. 
 

(4) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag előzetes értesítésével. A 

meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal 

meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az ülés ügyrendjét egyebekben 

maga állapítja meg. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell 
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rögzíteni, hogy az elnökség tagjai az álláspontjukat kialakíthassák. 
 
(5) Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 15 napon belül - az elnökséget ismételten össze 

kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor 

határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. 
 
(6) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot egyszer kell ismételten szavazásra 

bocsátani, ezt követő ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
(7) Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály vagy jogszabály nem 

utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
(8) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) Az éves tagdíj mértékének meghatározása, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 

kivételével, 
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala 
c) az ügyrend elfogadása, 
d) az Elnök utasítására a Közgyűlés összehívása 
e) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, a közhasznúsági 

mellékletekbe, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az 

érdeklődők részére, 
f) a közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

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

meghozatala; 
h) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
i) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
j) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

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

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
l) a közgyűlés összehívása, a tagok és az egyesület szerveinek értesítése; 
m) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
n) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
o) a tagság nyilvántartása; 
p) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
q) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
r) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
s) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 
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t) a tag kilépési szándéknyilatkozatának befogadása, tagsági jogviszonyt megszüntető 

határozat meghozatala; 
u) tag kizárási indítvány előterjesztése a közgyűlés részére; 
v) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe 

 

 

(9)Megszűnik az elnökségi tagság 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával (ez esetben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az 
időközbeni választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól); 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
(10) Az elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

bejegyezni vagy bejegyeztetni. A bejegyzés a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A 

határozat csak ezt követően válik érvényessé. 
 

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy alapból az Elnökség 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

megállapítható. 
 
(11) Az Elnökség köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 

bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik 

személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított nyolc napon 

belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

(12) Az elnök hatásköre és feladatai: 

• Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
• A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
• A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, 
• Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 
• Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt, 
• Éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése, 
• utalványozási jog gyakorlása, 

 
(13) A titkár hatásköre és feladatai: 

• Az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyam nyilvántartás 
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vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpont és hatálya, illetve a 

döntés támogatós és ellenzők számaránya megállapítható, 
• A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése, 
• Az Egyesület érintő programok koordinálása, 
• Az elnök konzultánsaként működik, e minőségében önállóan képviseli az egyesületet 
• A tagok tájékoztatása az egyesület munkájáról, 
• Előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok 

végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli. 

 
 

(14) Az elnökségi tagok feladatai: 

• részvétel az elnökségi üléseken, 
• az elnökség munkájának segítése. 

 
(15) Az Elnökség jogosult a tagok közül egy személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. 
 
(16) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 

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

b) 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. 

c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

f) 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. 

g) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

(17)  A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi 
személlyel szemben. 
 

VIII. Az Egyesület működése és gazdálkodása 

(1) Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó 

jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint végzik: 
 
(2) Az Egyesület bevételei: 
a) Tagdíjak, 
b) Adományok, alapítványok támogatásai, 
c) Az Egyesület gazdálkodási vállalkozási tevékenysége, 
d) Önkormányzati tevékenységek, 
e) Pályázati pénzek, 
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f) Fellépések bevételei. 
 
(3) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, az 

Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása, 

elősegítése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. E körbe tartozó tevékenységei: 

hanghordozók, nyomtatványok nyomtatása, kiadása, terjesztése, film vagy videó műsor 

készítése, koncertek, kulturális programok szervezése és rendezése, valamint ezeken való 

önkéntes, vagy felkérés alapján történő részvétel. 
 
(4) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel és kizárólag az 

alapszabályban meghatározott cél szerint és közhasznú tevékenységekre fordítja. 
 
(5) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a szervezet tagjain kívül is bárki részesülhet. 

(6) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagai támogatást nem nyújt, és nem fogad el. 
 
(7) 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. 
 
(8) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében 

fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz 

kapcsolódó nyilvántartást vezet. A befizetett tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők 

vissza. 
 
(9) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. A tagdíjat a tagok az adott év február 15. napjáig kötelesek az egyesület 

rendelkezésére bocsátani. 
 
(10) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásiért saját vagyonával felel. 

(11) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 

kötelezettsége nincsen. 

(12) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(13) Az egyesületekre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi 

CLXXV. törvény 20-23. §-ai az irányadók. 

(14) Az Egyesület közhasznú működése felett az Ügyészség  törvényességi ellenőrzést 

gyakorol. 

(15) Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon 

(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és 

felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a 

nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben 

saját honlapján, vagy országos vagy legalább megyei sajtó útján megjelentetett közleményben 

teszi közzé ezen adatokat. 
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(16) Az évente kötelező közhasznúsági mellékletet (éves beszámolót) a 2011. évi CLXXI. tv, 

39. § (1) bekezdésében rögzítetek szerint az Országos Bírói Hivatal részére kell megküldeni, 

vagy letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét 

(betekintését és saját költségére másolat készítését). 
 
(17) A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 
a) A számviteli beszámolót; 
b) A költségvetési támogatás felhasználását; 
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) A cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) 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; 
f) A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások értékét, és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását; 
g) A civil szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő 

célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges – az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § szerinti - adatokat, mutatókat. 
 
(18) A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot 

készíthet. 

(19) Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével 

kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni, 

aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni az iratbetekintés 

lehetővé tételéről. 
 
(20) Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. 
 
(21) Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható 

a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és a teljesítésének ideje. 
 

(22) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a 

gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait 

(kiadásait) elkülönítetten tartja nyílván. 
 

(23) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 

kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt 

vezethet. 
 

(24) Az Egyesület éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 50 millió forintot, ezért vezető 

szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozására nem kötelezett. Kötelező felügyelőbizottságot 

létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a 
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száz főt meghaladja. 
 

IX. Az Egyesület megszűnése 

(1.) Megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 
 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület 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. 
 

(2.) A jogutód nélkül megszűnt egyesület fennmaradó vagyonáról a Ptk. 3:85. §-a, a vezető 
tisztségviselők felelősségét Ptk. 3:86. §-a szabályozza. 

(3.) 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. 
 

(4.) 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. 
 

(5.) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 
 

X. Záró rendelkezések 
 

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvény-könyvéről szóló 2013. évi V. törvény, egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései 

megfelelően irányadók. 
(2)  

 

(2) Az Egyesület Alapszabályát a tagok a Gyulán, 2019. 02. 21. napján tartott Közgyűlése 

határozattal jóváhagyta. 
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(3) Az Egyesület Alapszabályát a Gyulai Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel 

iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 
 

(4) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvény-könyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályok, másrészt a később meghozandó 

közgyűlési határozatok az irányadóak. 
 

Kelt: Gyula, 2019. 02.21.…………… 
 

………………………………………… 

elnök 


