
A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
 

Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12.§ (1) bekezdése, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint 
elhatározták, hogy kérik a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület közhasznú 
szervezetként történő nyilvántartásba vételét. A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 
Közgyűlése 2006. január 17-én az alábbi alapszabály módosítást fogadta el: 
 
 

I.  
AZ EGYESÜLET ADATAI 

 
 
1. Az Egyesület neve: Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 
    Az Egyesület angol neve: Hungarian Association for Movement and Dance Therapy 
 
    Az Egyesület székhelye: 1112. Budapest, Zólyomi út 34/b-36. 
 
    Az Egyesület működési területe: országos. 
 
2. Az Egyesület jogállása: 
    Az Egyesület önálló jogi személy. 
 
3. Az Egyesület bélyegzőjének körirata:  
    „Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület” 
 
4. Az Egyesület célja:  
Az Egyesület célja a mozgás- és táncterápia módszereinek a személyiségfejlesztésben, a 
betegségmegelőzésben, a gyógyításban, a rehabilitáció területén történő színvonalas 
alkalmazásával, és közösségfejlesztő ill. szervezetfejlesztő programokkal kíván hozzájárulni a 
magyar társadalom céljainak megvalósításához.  
A tagok számára a mozgás- és táncterápia alkalmazásához szükséges feltételek biztosítása, 
valamint a tagok elméleti és gyakorlati képzésének elősegítése. 
A mozgás- és táncterápiák folyamatos továbbfejlesztés. 
 
A célok megvalósítása érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket kívánja végezni: 
• a tagság összefogása a Magyarországon alkalmazott különböző mozgás- és táncterápiák 

színvonalas folytatása, fejlesztése, megfelelő szakmai kapcsolatok kialakítása céljából, 
• műhelymunka a gyakorlati tevékenység: azaz a mozgás- és táncterápiák megelőzésében, 

személyiségfejlesztésben, a gyógyításban és rehabilitációban való hatékony 
alkalmazásának segítésére, 

• műhelymunka az elméleti tevékenység: a mozgás- és táncterápiák hatásmechanizmusának, 
hatékonyságának, különböző alkalmazási lehetőségeinek folyamatos kutatása céljából, 

• célmegvalósító rendezvények szervezése (oktatás, tanácskozás, kutatás stb.) 
• a tagok külföldi tanulmányútjainak elősegítése, 
• külföldi szakemberek meghívása,  
• szakembercsere szervezése, 
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• kapcsolat létesítése és együttműködés nemzetközi és hazai szervezetekkel, 
• tanítási, képzési és továbbképzési feladatok ellátása, 
• a mozgás- és táncterápia képviselete a szakmai fórumokon. 
 
 
Az Egyesület célkitűzéseit a következő eszközökkel valósítja meg: 
• a mozgás- és táncterápiák megelőzés, személyiségfejlődés, gyógyítás és rehabilitáció 

területén való művelése, 
• képzés, továbbképzés, 
• kutatás, 
• rendezvényszervezés, 
• kiadói tevékenység, 
• kölcsönös szakmai kapcsolat megteremtése külföldi mozgás- és táncterápiás 

szervezetekkel, 
• kapcsolatok létesítése és fenntartása más magyar és nemzetközi szervezetekkel, 

szakvélemény készítése közületek, magánszemélyek és oktatási intézmények számára. 
 
 
Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is 
részesülhessen. 
 
Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő 
tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre 
használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, a Közgyűlés 
köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 
 
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 
olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
 
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok 
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 
foglalkoztathat. 
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 
országgyűlési és megyei. valamint fővárosi önkormányzat képviselőjelöltet nem állít és nem 
támogat. 
 
Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 
Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 
pontja alapján: 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 
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2. tudományos tevékenység, kutatás, 
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
4. kulturális tevékenység, 
5. kulturális örökség megóvása, 
6. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
7. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
8. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység, 
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 
10. rehabilitációs foglalkoztatás, 
11. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - 

ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,  
12. euroatlanti integráció elősegítése 
 
 
 

II. 
TAGSÁGI VISZONY 

 
5. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik az 
Egyesület célkitűzéseit elfogadják. 
 
Az Egyesület tagsági formái: 
a) rendes tagság, 
b) pártoló tagság. 
 
 
6. Az Egyesület rendes tagjává választható az a nagykorú magyar vagy külföldi 
állampolgárságú természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályában foglalt 
célkitűzéseket elfogadja:  
 
a) az Egyesületben jelenlévő különböző mozgás- és táncterápiás módszerek szakemberei, akik 

a mindenkori Szakmai bizottság által meghatározott képzettségi szintnek megfelelnek, 
b) bármely elismert testtudati rendszerben jártas, azt magas színvonalon művelő szakemberek, 

a Szakmai Bizottság javaslata alapján. 
 
 
7. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi vagy külföldi jogi személy is, 
amelynek alapszabályszerű tevékenységi köre alkalmas az Egyesület célkitűzéseinek 
megvalósítására, feladatainak teljesítésében való közreműködésre. A jogi személy tagsági 
jogait kijelölt képviselője útján gyakorolja. 
 
 
8. Az Egyesület tagjává választásra a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A jogi személy felvételi nyilatkozatához mellékelni 
kell az igazolást arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. 
 
A két tag írásbeli ajánlásával ellátott nyilatkozatot az Egyesület Titkárságára kell benyújtani. 
A tag felvételéről az Egyesület Vezetőségének javaslatára a Közgyűlés dönt.  
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Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, 
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen, 
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók, 
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein, 
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, minden, a Vezetőség által 

meghatározott, a naptári év meghatározott időpontjáig a tagdíjat befizető tag 
kedvezményesen látogathatja az Egyesület rendezvényeit, összejöveteleit és munkaköre 
szerint részt vehet az Egyesület alapszabály szerinti működésében, 

f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 
 
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, 

illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait, 
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt 

feladataikat,  
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni, 
d) rendszeresen részt venni a Közgyűlés, valamint azon egyesületi szerv munkájában, 

melyben a részvételét elvállalta, 
e) az egyesületi vagyont gondosan kezelni és óvni. 
f) mindenkor egyesületi taghoz méltó magatartást tanúsítani, az Egyesület jó hírét óvni. 
 
Az Egyesület jogi személy tagjának képviselője külön egyéni tagdíjat nem fizet.  
A képviselő képviselői megbízatásával egyidejűleg saját személyében nem lehet tagja az 
Egyesületnek. 
A tagokat az Egyesülettel szemben fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 
 
 
9. Az Egyesület Vezetősége javasolhatja a Közgyűlésnek az Egyesület anyagi vagy erkölcsi 
támogatásában, ill. célkitűzéseinek megvalósításában, a magyar mozgás- és táncterápiás 
kultúra támogatásában, ill. művelésében kimagasló érdemeket szerzett személyeknek az 
Egyesület pártoló tagjává való választását. 
A pártoló tag a rendes tag jogait élvezi azzal, hogy egyesületi tisztségre nem választható és a 
Közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 
 
10. A tagsági viszony megszűnik: 
 
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni, 
b) a tag kizárásával, 
c) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő 

eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal), 
d) a jogi személy tag felszámolásával. 
 

  

 
A tag kizárásának okai: 
a) a tag tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti; 
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b) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő 
eltelte után. 
A kizárási határozat alapjául szolgáló fegyelmi tényeket fegyelmi eljárás során kell 
megállapítani. 
 
 
 

III.  
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 
 
11. Az Egyesület szervei 
 
Az Egyesület testületi szervei: 
a) Közgyűlés, 
b) Vezetőség, 
c) Titkárság, 
d) Ellenőrző bizottság. 
 
Az Egyesület tisztségviselői: 
a) elnök, 
b) elnökhelyettes, 
c) ellenőrző bizottsági tagok. 
 
 
12. A Közgyűlés 
 
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy 
tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Közgyűlés bármely egyesületi kérdésben dönthet. 
 
Rendes Közgyűlést az Egyesület szükség szerint, de legalább évente egyszer tart. Rendkívüli 
Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben 
megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi 
Bíróság elrendeli. 
 
A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha 
a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban, az átvételt 
igazolható módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.    A közgyűlés ülései 
nyilvánosak. 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a 
szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli 
időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok 
számára tekintet nélkül határozatképes.  A megismételt Közgyűlés akkor lesz határozatképes, 
ha ere a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. 
 
A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy a titkár elnököl. 
 
A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlése előtt legalább egy 
nappal a Titkárhoz beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további 
indítványok napirendre tűzését határozhatják el. 
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A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és az Elnök által a 
Közgyűlésen felkért két tag hitelesít. 
 
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a 
Közgyűlés az Elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. 
Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. 
 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet  részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (továbbiakban: hozzátartozója) a határozat 
alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből 
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők 
aránya és személye. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartására 
szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 
Folyamatos kezelését az Egyesület Titkára látja el. 
 
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban –
igazolható módon – közölni kell az érintettekkel, valamint ki kell függeszteni az Egyesület 
székhelyén. 
 
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén –az 
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, és azokról 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
Az Egyesület honlapján, és napilapokon keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működési módját, ill. 
azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. 
Az Egyesület által nyújtott cél szerint juttatások bárki által megismerhetők. 
 
Az Egyesület a közhasznúsági jelentést a napilapokban közzéteszi. 
 
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 
a) a Vezetőség, valamint az Elnök, Elnök-helyettes, és az Ellenőrző Bizottság tagjainak 

megválasztása 
b) Etikai Bizottság, Tanulmányi Bizottság, Szakmai Bizottság, Operatív Bizottság, Kiképző 

Intézet létrehozása és tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása, 
c) a Vezetőség által előterjesztett fontos, az egyesületet érintő ügyekben való határozás,  az 

Egyesület aktuális kérdésekben való álláspontjának a kialakítása, melyet a Vezetőség 
köteles képviselni, 

d) az Alapszabály, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatainak jóváhagyása, vagy 
módosítása, 
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e) a Vezetőség javaslata alapján a tagfelvételi kérelmekről való döntés, 
f) a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékének meghatározása, 
g) a Vezetőség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, 
h) a tagok által előterjesztett indítványok tárgyalása, 
i) a Vezetőség javaslata alapján a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása 

ügyében való döntés  
j) az ügyintéző szervek éves beszámolójának elfogadása. Az Egyesület köteles az éves 

beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági 
jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves 
beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a 
tárgyévet követő 150. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik, 

k) az éves költségvetés megállapítása, 
l) egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása, 
m) a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása. 
 
 
13. A Vezetőség 
 
Az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladatokat a 4 tagú Vezetőség látja el. A Vezetőség 
tagjai az elnök, elnök-helyettes, titkár, pénztáros, és a Közgyűlés által megválasztott 2-4 tag. 
A Vezetőség ülésére – annak tárgykörére figyelemmel – eseteként további tagok hívhatók 
meg. 
A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa (továbbiakban: hozzátartozója) a határozat 
alapján 
a) kötelezettség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Vezetőség vezető 
tisztségviselője, akit a közhasznú szervezetekről szóló törvény kizár. 
 
A Vezetőség üléseit szükség szerint gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. A 
Vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, 
ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés 
tárgysorozatáról leírást kapnak. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a szavazásra 
jogosult vezetőségi tagok 3/4-e jelen van. Határozatképtelenség esetén a Vezetőséget 
legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. 
A Vezetőség ülései nyilvánosak. 
 
A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. A tagok többségének kívánságára bármely határozati ügyben titkos szavazás 
rendelhető el. A Vezetőség tagfelvétellel kapcsolatos, továbbá fegyelmi, kártérítési, valamint 
egyéb személyi jellegű ügyekben hozott határozata ellen, a közléstől számított 15 napon belül 
írásban lehet a titkárság útján a Közgyűléshez fellebbezni. 
 
A Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 
 
A Vezetőség feladatai: 
a) ellátja az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladatokat, 
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b) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a  
Közgyűlés számára, 

c) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándékáról, 
d) a tagsági viszonyt megszüntető vezetőségi határozatot hoz, 
e) javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására. 
 
A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt 
beszámol, intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. 
 
 
14. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 
 
Az Egyesület tisztségviselői: a Vezetőség összes tagja, az elnök-helyettes, a titkár, a 
pénztáros. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja. 
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője és az ellenőrző szerv 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 szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
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 elnök megbízatása megválasztása napjától három évre szól. A mandátum lejárta után az 
elnök újraválasztható. A titkár és a pénztáros megbízatása visszavonásig, ill. lemondásig tart. 
 
Az elnök feladatai: 
a) képviseli az Egyesületet, 
b) a Közgyűlés és a vezetőségi ülések levezetése, 
c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvek hitelesítésére felkérés, 
d) az Egyesület működésének irányítása, 
e) utalványozási jog gyakorlása a pénztárossal együttesen. 
 
 
15. Titkárság 
 
A Titkárság az Egyesület operatív ügyintéző szerve, amely biztosítja az Egyesület folyamatos 
működését, a Vezetőség határozatainak végrehajtását. A Titkárság munkáját az elnök irányítja 
a Működési Szabályzatban foglaltak szerint. 
 
A Titkárság tagjai: titkár, pénztáros, ügyviteli alkalmazott. 
 
A titkár feladatai: 
a) aktuálisan felmerülő ügyekben a vezetőség összehívása 
b) az Egyesület tagjaival való kapcsolattartás, 
c) az Egyesület működésének koordinálása, 
d) központi irattár kezelése, iratkezelés 
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16. Ellenőrző Bizottság 
 
Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az Ellenőrző 
Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója  az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában 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 szerint 
juttatást –, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.   
 
Az Ellenőrző Bizottságban végzett munka idejére a tag egyéb tisztségének ellátása szünetel. 
 
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
működésére a Vezetőség működésének szabályait kell alkalmazni. 
 
Az Ellenőrző Bizottság 
a) ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, melynek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 

b) tagja a Vezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
c) köteles a Vezetőséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 

tudomást, hogy 
• az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a Vezetőség döntését teszi szükségessé, 

• a vezető tisztségviselők felelőssége merül fel. 
d) a Vezetőséget az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon 

belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a Vezetőség 
összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

e) ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
 
 

IV. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
17. Az Egyesület vagyoni eszközei: 
 
Az egyesület bevételei: 
a) tagdíjak, 
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b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, 
c) sikeres pályázatok útján való bevétel, 
d) adományok 
e) kiadványokból befolyó összegek 
f) bérleti díj 
g) hirdetésekből befolyó összegek 
h) szolgáltatásokból befolyó összegek 
 
Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja 
meg. 
 
 
18. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása: 
 
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A 
következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök 
terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 
 
A kifizetések két utalványozásra jogosult személy együttes aláírása alapján teljesíthetők. 
 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület 
megszűnik, ha a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlatást vagy más társadalmi 
szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a bíróság feloszlatja, vagy 
a megszűnését megállapítja. 
 
 

V. 
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 
Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 
 
 
 

VI. 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Ezt az alapszabály-módosítást az Egyesület Közgyűlése 2006. január 17-én fogadta el. 
 
 
Kelt: Budapest, 2006. január 17. 
 
 
 
 
  dr. Merényi Márta 
 elnök 
 


