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Muzsikáló Kőbánya Egyesület 
Alapszabályának 

 
Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege; elfogadva a 2014. május 20. napján tartott közgyűlé-

sen 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1. A szervezet neve:  Muzsikáló Kőbánya Egyesület  
 
2. A szervezet székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b. 
 
3. Az Egyesület célja, tevékenysége 

 
Az Egyesület célja: 

 
Kőbányán a zenekari muzsikálás hagyományának megteremtése, a közösségi zenélés örömének mi-
nél szélesebb körben való megismertetése, közösségi rendezvényeken koncertek tartása. 
 
Az Egyesület fenti céljának megvalósítása érdekében, az Ectv. figyelembevételével az alábbiakban 
felsorolt területeken, a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokhoz 
közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat, ezzel hozzájárul a társadalom és 
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
- támogatja és segíti a Tutta Forza zenekart, melynek tagjai elsősorban a Kőbányai Zeneiskola jelen-

legi és végzett növendékei közül kerülnek ki; ezzel az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, 
életminőséget és életesélyt javító tevékenységével, illetve tanórán kívüli neveléssel hozzájárul a mu-
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 76. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 85. § (1) bekezdés d) pontja sze-
rinti írt önkormányzati feladat ellátásához, azt közvetetten támogatja, annak megvalósítását előse-
gíti; 

 
- lehetőséget biztosít a tehetséges, fiatal muzsikusok számára a közösségi zenélésre; ezzel a szabad-

idő kulturális célú eltöltéséhez feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával hoz-
zájárul a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdés és (2) bekezdés g-h) pontjában írt önkormányzati feladat 
ellátásához, azt közvetetten támogatja, annak megvalósítását elősegíti; 

 
- előmozdítja, segíti, támogatja a fiatal tehetségek további zenei fejlődését; ezzel az iskolarendszeren 

kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tevékenységével hozzájárul a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
76. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontjában írt önkormányzati feladat ellátásához, azt közvetet-
ten támogatja, annak megvalósítását elősegíti; 

 
- koncerteket szervez, koncerteken vesz részt bel- és külföldön, fellép a kerület különféle rendezvé-

nyein, ezzel öregbítve a kerületben folyó kulturális munka hírnevét; ezzel a szabadidő kulturális cé-
lú eltöltéséhez feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával hozzájárul a muzeá-
lis intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-
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vény 76. § (1) bekezdés és (2) bekezdés g-h) pontjában írt önkormányzati feladat ellátásához, azt 
közvetetten támogatja, annak megvalósítását elősegíti; 

 
- a zenélés kapcsán közösségi összejöveteleket, kirándulásokat, programokat szervez; ezzel a szabad-

idő kulturális célú eltöltéséhez feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával hoz-
zájárul a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdés és (2) bekezdés g-h) pontjában írt önkormányzati feladat 
ellátásához, azt közvetetten támogatja, annak megvalósítását elősegíti; 

 
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azok-

nak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. 
 
5. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
6. Az Egyesület közhasznú szervezet. 
 

II. Tagsági viszony 
 
1. Az egyesületi tagsági viszony formái: 
 A. Rendes tagság 
 B. Tiszteletbeli tagság 
 

A. Rendes tagság 
 
1. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület céljaival, el-

fogadja annak alapszabályát és vállalja a tagdíj megfizetését. 
 
2. A tagsági viszony 
 a) a megalakuláskor az Alapszabály elfogadásával, 
 b) a későbbiek során a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. A belépési nyilatkozat elfogadása 

az elnökség hatáskörébe tartozik.  
 
3. A tagsági viszony megszűnik: 
 a) az Egyesület megszűnésével, 
 b) a természetes személy tag halálával, 
 c) jogi személy tag esetén a szervezet megszűnésével, 
 d) a tag kilépésével, 
 e) felmondással 
 f) kizárással. 
 A tagsági viszony az a) és c) pont esetében a (cég)bírósági nyilvántartásból való törlés napján, a b) 

pont esetén az esemény bekövetkezésének napján, a d) pont esetén a kilépés írásos bejelentésének 
napján, az e) és f) pont esetében a felmondásról, illetve kizárásról szóló határozat jogerőre emelkedé-
sének napján szűnik meg.  

 
4. Azt a tagot, akinek tagdíj hátraléka van és azt - ismételt írásos felszólítás ellenére - 15 napon belül 

nem rendezi, tagsági jogviszonya felmondható. A felszólítás minden esetben tartalmazza a jogkövet-
kezményekről – történő tájékoztatást, továbbá a tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A felmon-
dásról szóló határozat meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. Az érintett tag a határozattal 
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szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal él-
het. 

 
5. Az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tag az Egyesületből kizár-

ható. Kizárási okok lehetnek különösen: 
 - az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
 - ha a tag nem tesz eleget kötelezettségeinek, 
 - az egyesület céljaival ellentétes, az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartás. 
 
6. A kizárási eljárást az elnökség, vagy legalább három tag kezdeményezheti. Ennek alapján 30 napon 

belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tagot iga-
zolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg 
kell hívni. A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik. A közgyűlés bizo-
nyítást vesz fel, az érintett tag számára pedig lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védeke-
zését érdemben előterjessze. 

 
7. A kizárásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító módon 

(ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján), meg kell küldeni az érintett tagnak. A határozatban a 
tagot tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az 
érintett tag a kizárást kimondó határozattal szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a 
Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal élhet. 

 
8. A természetes személy tagok jogaikat személyesen, a jogi személy tagok pedig meghatalmazott kép-

viselőjük útján gyakorolják. 
 
9. A tagok jogai: 

a) a közgyűlésen való részvétel és ott a szavazati jog gyakorlása, 
b) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele, 
c) javaslattétel a működés minden területén, 
d) választhat és választható az Egyesület szerveibe, 
e) az Egyesület működéséről bármikor tájékoztatást kérni, 
f) képviselet kérése, igénybevétele. 

 
10. A tagok kötelezettségei: 

a) az alapszabály betartása, 
b) az alapszabálynak megfelelő magatartás tanúsítása, 
c) a tagdíj megfizetése. 
A tagdíj megfizetése a tárgyhónap 15. napjáig esedékes. 

 
B. Tiszteletbeli tagság 

 
1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az belföldi, vagy külföldi természetes személy, aki egyetért az 

Egyesület céljaival, elfogadja annak alapszabályát, ezen tisztségre felkérést kap és ezen felkérést el-
fogadja. 

 
2. A tiszteletbeli tag felkérésére az egyesület bármely tagja tehet javaslatot az Elnökségnek. Az Elnök-

ség a felkérésről határozatot hoz, amit a közgyűlés elé terjeszt. A tiszteletbeli tagságra való felkérés-



Muzsikáló Kőbánya Egyesület 
Cím:1106 Budapest, Pogány utca 7/B. 

E-mail: info@tuttaforza.hu Honlap:www.tuttaforza.hu 
Adószám:18222896-1-42 Számlaszám:10700543-66809913-51100005 

 

4 
 

ről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagsági viszony a felkért személy erre 
vonatkozó elfogadó nyilatkozatával jön létre. 

 
3. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik: 
 a) az Egyesület megszűnésével, 
 b) a tiszteletbeli tag halálával, 
 c) a tiszteletbeli tagságról való lemondással, 
 d) a tiszteletbeli tagság megvonásával. 
 A tiszteletbeli tagsági viszony az a) pont esetében a bírósági nyilvántartásból való törlés napján, a b) 

pont esetén az esemény bekövetkezésének napján, a c) pont esetén a lemondás írásos bejelentésének 
napján, a d) pont esetében a felkérés visszavonásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának nap-
ján szűnik meg.  

 
4. Az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tiszteletbeli tagtól a tiszte-

letbeli tagság megvonható. Ilyen ok lehet különösen: 
 - az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
 - az egyesület céljaival ellentétes, az egyesület szelleméhez méltatlan magatartás. 
 
5. A tiszteletbeli tagság megvonását az elnökség, vagy bármely tag kezdeményezheti. ennek alapján 30 

napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A tiszteletbeli tagság megvonásáról a 
közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagság megvonásáról az 
érintettet igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény 
útján) kel értesíteni. A tiszteletbeli tagságot megvonó közgyűlési határozat ellen jogorvoslatnak helye 
nincs. 

 
6. A tiszteletbeli tag jogai: 

a) a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, 
b) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele, 
c) javaslattétel a működés minden területén, 
d) erre vonatkozó felkérés esetén részvétel az Egyesület szerveinek működésében. 
 

III. Az Egyesület felépítése 
 
1. A közgyűlés 
1.1. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. 
 
1.2. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést össze kell 

hívni, ha azt a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, illetve azt a bíróság elrende-
li. A közgyűlést az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell a közgyűlés, az ismételt köz-
gyűlés helyét (a székhelyen kívül is megtartható), idejét és a megtárgyalandó napirendet. A meghí-
vót olyan időben kell megküldeni a tagoknak, hogy a kézhezvétel és a közgyűlés időpontja között 
legalább 5 napi időköz legyen. A közgyűlési meghívót az átvételt igazolhatóan bizonyító módon 
(személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell a tagoknak megkülde-
ni/kézbesíteni. A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 5 nappal 
az Egyesület honlapján – www.tuttaforza.hu – is közzé kell tenni. 

 
1.3. A közgyűlés nyilvános. Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve adatvé-

delmi okból kerülhet sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező ta-
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goknak több mint a fele (50 % + 1 tag) jelen van. Határozatképtelenség esetén az Egyesület – az 
eredetileg meghirdetett közgyűlés időpontját követő 1 órával, azonos helyen és napirenddel – ismé-
telt közgyűlést tart, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az elnök a tagokat a 
közgyűlési meghívóban az ismételt közgyűlésre is meghívja a távolmaradás jogkövetkezményére 
(az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes) való egyértelmű figyel-
meztetéssel. Az Egyesület közgyűléséről jegyzőkönyv készül. 

 
1.4. A közgyűlés a határozatait – főszabályként – nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megválasz-

tása, visszahívása, valamint a tag kizárása, illetve tiszteletbeli tagság megvonása tárgyában titkos 
szavazást kell tartani. 

 
1.5.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – határozathozatal egyszerű szótöbbséggel: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
b) a tisztségviselők (elnök, elnökség tagjai) megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítá-

sa 
c) tag kizárása, 
d) tiszteletbeli tag felkérése, tiszteletbeli tagság megvonása, 
e) a költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés melléklet elfogadása, 
f) saját ügyrendjének, munkamódszerének meghatározása. 
g) szükség szerint elkülönült felügyelő szerv létrehozása, hatáskörének, működésének megállapítá-

sa, 
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tiszt-

ségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvé-

nyesítéséről való döntés; 
j) szükség esetén választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapí-

tása; és 
k) szükség esetén a végelszámoló kijelölése. 
l) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, az egyesület közgyűlésének határozata, vagy az 

alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
1.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – határozathozatal minősített, kétharmados háromne-

gyedes többséggel: 
a) az Egyesület feloszlásának kimondása, 
b) megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a tagdíj összegének megállapítása. 

 
1.7. A közgyűlés által meghozott határozatokat – az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően – be kell 

vezetni az Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve tartalmazza: 
a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, 
b) a határozat szó szerinti szövegét, 
c) a határozathozatal időpontját, 
d) a határozat hatályba lépésének időpontját, 
e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, tartóz-

kodott). 
 
1.8.  Az Egyesület biztosítja, hogy az Egyesület irataiba bárki betekinthessen. 
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  Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekinteni kívánt iratkör megjelölé-
sével. Az Egyesület a betekintést – előzetes időpont egyeztetést követően, a lehető legrövidebb 
időn, legfeljebb 8 napon belül – az Egyesület székhelyén biztosítja. 

  Az iratokba való betekintés jogánál az adatvédelmet és a személyiségi jogokat figyelembe kell ven-
ni. 

 
1.9. Az Egyesület a közgyűlés és az elnökség határozatait, a szolgáltatások igénybevételi módjának ada-

tait, a működés adatait, a beszámolókat, valamint a Közhasznúsági mellékletet az Egyesület interne-
tes honlapján – www.tuttaforza.hu – teszi közzé. 

 
2.  Az elnökség 
2.1. Az Egyesület tevékenységét 3 (három) fős elnökség irányítja. Az elnökség elnökét és tagjait a köz-

gyűlés határozott időre, öt éves időtartamra választja meg. Az elnökség elnöke és tagjai korlátozás 
nélkül újraválaszthatók. Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 
2.2. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökségi ülés nyilvános. 

Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve adatvédelmi okból kerülhet sor. 
Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés helyét, idejét és a 
megtárgyalandó napirendet. A meghívót olyan időben kell kiküldeni, hogy az ülés ideje és a kéz-
hezvétel között legalább 5 napi időköz legyen. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. Az el-
nökségi ülésre szóló meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal az Egyesület hon-
lapján is közzé kell tenni. 

 
2.3. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbb-

séggel, nyílt szavazással hozza. 
 
2.4. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a tagsági viszony körében: 
 - döntés a tagsági viszony keletkezéséről, 
 - döntés a tag törléséről, 
b) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
c) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés melléklet elkészítése 

 
2.5. Az elnökség feladata különösen: 

a) az éves munkaprogram elfogadása, 
 

2.6.  Az Elnökség által meghozott határozatokat - az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően - be kell 
vezetni az Elnökségi Határozatok Könyvébe, mely tartalmazza: 
a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, 
b) a határozat szó szerinti szövegét, 
c) a határozathozatal időpontját, 
d) a határozat hatályba lépésének időpontját, 
e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, tartóz-

kodott). 
 

3. Az elnök 
3.1. Az elnök látja el az Egyesület elnökségének vezetését. 
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3.2. Az elnök feladatai különösen: 
a) gondoskodik az elnökség üléseinek összehívásáról, 
b) vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit, 
c) felelős az Egyesület törvényes és alapszabály szerint működéséért, 
d) az elnökség nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett, 
e) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, illetve más szerv ha-

táskörébe. 
 
4.  A tisztségviselők visszahívása 
4.1. Amennyiben az elnökség elnöke, vagy tagja az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellentétes te-

vékenységet fejt ki, tisztségéből visszahívható. Visszahívási okok lehetnek különösen: 
- az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
- ha az elnökség elnöke, vagy tagja nem tesz eleget kötelezettségeinek, 
- ha az elnökség elnöke, vagy tagja az egyesület céljaival ellentétes, vezető tisztségviselőhöz mél-

tatlan magatartást tanúsít. 
 
4.2. A visszahívási eljárást legalább három tag kezdeményezheti, ennek alapján 30 napon belüli idő-

pontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett elnökségi tagot 
(elnököt) igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai külde-
mény útján) meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen törté-
nik. A közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érintett elnökségi tag (elnök) számára pedig lehetőséget 
kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előterjessze. 

 
4.3. A visszahívásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító mó-

don (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett elnökségi tagnak 
(elnöknek). A határozatban az érintettet tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről. A határozat el-
len fellebbezésnek helye nincs. Az érintett a visszahívást kimondó határozattal szemben a tudomás-
szerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal élhet. 

 
5.  Jogorvoslat 
5.1. Az Egyesület közgyűlésének, illetve elnökségének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudo-

mására jutástól számított 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszék előtt megtámadhatja. 
 
6.  A határozatok közlése az érintettekkel 
6.1. Az Egyesület közgyűlésének, illetve elnökségének határozatát az érintettel, illetve érintettekkel a 

határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban is közölni kell, az esetleges jogorvoslatra uta-
ló tájékoztatással együtt [Alapszabály 5.1. pont]. Az írásos közlést az érintettnek az átvételt igazol-
hatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell megküldeni.  

 
IV. Összeférhetetlenségi szabályok 

 
Az elnökség tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozás-
tól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet. (Ptk. 3:22. §) 

 
2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét meg-
előző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az 
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, vagy amely-
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lyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel szem-
ben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyette-
sítő bírságot szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 
3.  Az elnökség elnöke és tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoz-

tatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
4. Az elnökség elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685 § b) pontjában meghatározott 

hozzátartozói, vagy élettársai. 
 
5. Az elnökség határozathozatalában az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 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 alapító-
ja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
Nem minősül előnynek az egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. (Ectv. 38. §) 

 
V. Képviselet, aláírási jog 

 
1. Az Egyesület képviseletét elnöke látja el, aki önálló aláírási joggal rendelkezik. Az elnök meghatá-

rozott ügyben képviseleti jogát átruházhatja.  
 
2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Egyesület elnöke önállóan gyakorolja.  
 

VI. Az Egyesület gazdálkodása 
 
1. Az Egyesület önálló jogi személy, mely vagyonával önállóan gazdálkodik. 
 
2. Az Egyesület bevételei különösen: 

a) tagdíj, 
b) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy működési 

költségek fedezésére kapott támogatások, adományok, 
c) az Egyesület közhasznú és más cél szerint tevékenységéből származó bevételek, 
d) pályázat útján elnyert támogatások, 
e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 
3. Az Egyesület költségei, különösen: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 
b) egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), 

amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
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4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve részt vehet vállalkozásban. Vállalkozási 

tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vé-
gezhet. A gazdálkodás során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alapszabályban meghatá-
rozott közhasznú tevékenységre fordítható. 

 
5. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsá-
gi jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti jutta-
tásban nem részesítheti. 

 
6. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalko-

zásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az ál-
lamháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére nem használhat-
ja fel. 

 
VII. Az Egyesület megszűnése 

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

válhat szét. 
A jogi személy 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. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén (a), c) és d) pontok) - a hitelezők kielégítése után – 

fennmaradó vagyont a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott 
megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 

 
3. Az Egyesület feloszlása esetén végelszámolási eljárást, feloszlatása, bíróság általi megszüntetése, 

illetve megszűnésének bíróság általi megállapítása esetén pedig kényszer-végelszámolást kell le-
folytatni. 

 
VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. Az Egyesület működésére az alapszabályban foglalt rendelkezéseken kívül az Alaptörvény, a Polgá-

ri Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 
2. Az Egyesület éves bevétele – várhatóan – nem haladja meg az ötmillió ötvenmillió forintot, egyéb 

törvényi feltételek nem állnak fenn, ezért elkülönült ellenőrző szerv létrehozása nem kötelező. 
 
3. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni, ezért Befektetési Szabályzat készítése 

nem szükséges. 
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4 A jelen Alapszabályt a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2011. április hó 05. napján megtartott alakuló 
közgyűlése elfogadta. 

 
A jelen alapszabályon jegyzett aláírásával az Egyesület önálló aláírási joggal rendelkező elnöke igazolja, 
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján 
hatályos tartalmának. Az alapszabály módosítására az I.3-4.; I.7.; II.A.4.; II.A.3-4.; III.1.5-6.; III.2.5; 
IV.1.; IV.5.; VII. és pontokban bekövetkezett változások szolgáltattak alapot.  
 
Budapest, 2014. év május hó 20. napján 

 
............................................ 

Dávid Krisztina elnök 
Muzsikáló Kőbánya Egyesület 

 
Ellenjegyzem Budapesten, 2014. május 20. napján: 


